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Voorwoord

Dit werk is opgedragen aan Tru, die mij onvoorwaardelijk steunde in goede
en kwade dagen en die samen met Anouk en Muriel in mij bleef geloven.
Aan de KUN en de RADBOUD Universiteit leerde ik onder de volgende
bijzondere hoogleraren het canonieke recht kennen: A.J. de Groot, G. Dolezalek en E.C. Coppens. Zonder de beslissing van het NWO van 24 april 2008
was ik nooit begonnen aan deze onderneming. Dan zetten NWO en de Faculteit der Rechtsgeleerdheid nog tijdens mijn loopbaan het licht op groen, zodat ik samen met drs. Maarten Gubbels kon starten met de voorbereiding
van twee proefschriften onder de leiding van Prof. mr. C.J.H. Jansen. Deze
samenwerking verliep uitstekend.
Benedictus XVI moedigde mij aan met ‘Pro Dei amore Latinam linguam
discite’ (10-11-2012) en onder Franciscus I redigeerde ik A.M.D.G. 1
Binnen de vaksectie ‘Staatsrecht’ vond ik aansluiting bij mijn vroegere
collegae mr. dr. J.L.W. Broeksteeg en mr. dr. J.W.A. Fleuren. De suggesties
van de Leescommissie (onder de leiding van voorzitter prof. mr. J.S.L.A.W.B.
Roes, de hoogleraar G.G.M.M. Martyn en mr. dr. J.W.A. Fleuren) waren een
stimulans, zodat de eindredactie een uitzonderlijk fijne ervaring werd.
Steeds kon ik beroep doen op de gespecialiseerde kennis van M.S. Guitenau, F.W.A. Cheng, J.C.M. van de Put en J. Sapulette-van den Elshout. Alles liep op wieltjes en bovendien kon ik als ex-medewerker het Grotiusgebouw volgen vanaf de eerste steenlegging tot de plechtige opening.
Verder dank ik ieder, die ik al bedankte en ben ik blij speciaal te bedanken: de universiteiten van Gent en Nijmegen en hun personeel, vooral drs.
P.-J. Boon (vanaf het voorstel naar NWO) en dr. Chr. Korbeld (finishing
touch), prof. dr. K. Velle, directeur van het Algemeen Rijksarchief te Brussel,
en zijn personeel, prof. dr. M. Chappin, hoogleraar aan de Gregoriana en
vice-prefect bij het Archivio Segreto Vaticano, prof. dr. W. Geerts en prof. dr.
B.H. Stolte, resp. directeur van het Belgisch en het Nederlands Instituut te
Rome, de Biblioteca Apostolica Vaticana alsook de Biblioteca Nazionale Centrale di Roma. In Nederland denken we aan Dr. J. Pikkemaat, die ons gidste
in de Oude Bibliotheek van de Hoge Raad der Nederlanden en aan J. Bedaux
en M.P. Karsch in het stadsarchief van Deventer, waar een enig instrumentum
fulminationis bewaard wordt.

1

Ad Maiorem Dei Gloriam: tot meerdere eer van God (1.Kor.10:31 en Col.3:17).
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1

Bij het eerste gebruik in dit werk van een woord uit dit glossarium volgt het
teken*
Aflaat als misbruik: zie indulgentia.
Alternativa: 1) in het canoniek recht: -beneficialis: inmenging van kerkelijk/wereldlijk gezag in het beneficiewezen; reactie tegen de pauselijke reservaties*, die dreigden algemeen te worden; de verdeling van beneficies tussen
de paus en een kerkelijke/wereldlijke overheid volgens een maandbeurt,
zoals in het Concordaat van Wenen (1448: menses papales/Apostolici en
menses ordinarii); zie regel 8 (later 9) van de Kanselarijregels*; soms volgens
de vacaties* 2) in de politiek: het project, waarbij Karel V en Frans I voorzagen om tot vrede te komen door in een politiek huwelijk van hun kinderen
de Nederlanden en Milaan als wisselgeld te gebruiken; ill. 8.
Amortisatie(wetgeving): (wetgeving met betrekking tot) het overgaan van
onroerend goed in dode hand, waardoor er geen vererving plaats vindt,
omdat het aan een geestelijke instelling behoort.
Beneficiarius; ook soms beneficiant: iemand, die titularis* is van een kerkelijk beneficie*.
Beneficiewezen of -systeem: systeem, waarin de regelgeving over de kerkelijke beneficies en de daaraan verbonden inkomsten werden vastgelegd. Voor
Karel V was het een systeem, waardoor hij meer druk zette op de kerkelijke
vrijheid door clerici voor wereldlijke doelen in te palmen. Bij de betaling van
clerici met beneficies belandde het systeem in de geur van simonie.
Beneficium ecclesiasticum: kerkelijke beloning voor iemand, die op gezag
van de Kerk voor spirituele diensten voor het leven benoemd is, om vruchten
te genieten uit de inkomsten van de Kerk, ill.5; X.3.12. Beneficium
(VI.[5.13]1): een kerkelijk beneficie kan je rechtens niet verkrijgen zonder
canonieke institutie: zie ill. 5; X.3.5.16 -collativum: beneficie, dat overging na
collatie* of institutie* volgens canoniek recht; -consistoriale: beneficie met een
waarde van meer dan tweehonderd gouden ducaten, dat in een consistorie
(zie ill. 4) moest besproken worden. Extrav. Com.3.2.5; -curatum: beneficie
met zielzorg; -electivum: beneficie, dat overging na verkiezing volgens canoniek recht; -sacerdotale of duplex: beneficie, belast met residentieplicht, voor
1

Voor alle verwijzingen naar het canoniek recht, zowel in de tekst als in de bijlagen,
bevelen we de lezer aan X. Ochoa en A. Diez, Indices canonum, titulorum et capitulorum
Corporis Iuris Canonici, Roma 1964.
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een priester; -simplex: beneficie zonder residentieplicht, waarvoor het volstond om clericus te zijn (vanaf de eerste tonsuur*); -sine cura: beneficie zonder zielzorg; vandaar sinecure: betaalde job zonder evenredige verantwoordelijkheid; -vacans apud Sedem Apostolicam: beneficie, dat vrij komt door overlijden, waar de paus verblijft of binnen twee wettelijke dagen (diaetae)
VI.3.4.34; Extrav. Com. 3.2.13; -vacans apud Curiam: beneficie, dat bij de Curie
vrij komt door overlijden, door resignatio*, door permutatio* en privatio*.
VI.3.4.2 en Clem.3.7.2. Volgens de meerderheid van de auteurs is er geen
verschil tussen apud Sedem Apostolicam en apud Curiam.
Camera Apostolica: het financiële en administratieve orgaan van de Curie.
Zie ill. 4.
Cancellaria Apostolica: het secretariaat van de paus. Vanaf Johannes XXII
(1316-1334) is het gratierecht beheerst door de Kanselarijregels*. Zie ill. 4.
Canonia: kanonikaat of kanunnikdij: ambt of officie* van een kanunnik.
Deze kan ‘prebendatus’ (voorzien van een prebende*) zijn of ‘graduatus’
(voorzien van een universitaire titel).
Clausula: zinsnede of woordcombinatie met een beding of voorbehoud; C(a/o)eterum: door deze clausule wordt de uitvoeringstaak van de vorstelijke
uitvoerder bij een indult gedelegeerd aan een ondergeschikte (subexecutor); derogatoriarum derogatoria: woordcombinatie in een oorkonde met het doel om
de inhoud in afwijkende zin te bepalen; -irritans: clausule, die alles vernietigt,
wat ingaat tegen de inhoud van de tekst. Zij bindt ook onwetenden en de
paus.
Collatio canonica: verlening van een vacant beneficie door iemand met bevoegdheid om dat volgens het canonieke recht te doen. X.2.28.46, X.3.12 en
VI.3.4.16; -libera: verlening van een beneficie door iemand die ius in re kan
bewerken. VI.3.4.17; -necessaria: verlening van een beneficie door iemand die
ius ad rem kan bewerken.
Commenda: toewijzing van een kerk of abdij aan iemand om er het
vruchtgebruik van te genieten. -temporalis: waarbij er geen volledige beschikking is over de vruchten; -perpetua: als kanoniekrechtelijke titel: X.1.6.54 § 5
en C.21 q.1 c.3.
Complainte: klacht van iemand, die in het bezit van een beneficie hersteld
wil zijn (interdictum uti possidetis) na verstoring van zijn bezit (interdictum
unde vi).
Cura animarum: zielzorg. X.1.14.14. Extrav. Io.XXII.3.1; sine cura: zonder
zielzorg. Steeds te benaderen vanuit het zielenheil (salus animarum).
Dataria Apostolica: dienst van de datarius, die de pauselijke oorkonde na
ondertekening van een datum voorzag. Zie ill. 4.
Derogatio: afwijking van een bepaling van het canonieke recht.
Dignitas: een kerkelijke waardigheid met een administratieve functie in
een kapittel- of een kathedrale kerk, zoals de proost, deken, scholaster en
thesaurier.
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Distributiones quotidianae: de zitpenningen betaald voor de aanwezigheid
en dienst in het koor. VI.1.3.15 en VI.3.3.1. Ook beneficium manuale, temporarium of amovibile genoemd.
Eerste Beden: zie ius Primariarum Precum.
Electio canonica: verkiezing als manier om een beneficie te verwerven als
ius ad rem. D.56 c.12 en D.63 c.18; X.1.6; VI.1.6; Clem. 1.3; Extrav. Io. XXII.1
Executor beneficialis: de uitvoerder van een pauselijke bul of de uitvoerder
van een vorstelijk indult. X.1.3.40 en VI.3.7.4. Bij delegatie werd een subexecutor aangesteld. Zie clausula* Ceterum.
Expectatieve (gratie): verlening van een beneficie, dat nog niet vacant is.
Vergelijk X.3.8.2 (verbod op de verwachting van de dood van een naaste) met
X.3.8.8 (toelating tot verlening).
Faculteitsbrief: brief, waarin de paus iemand helpt bij de aanvaarding van
een beneficie. VI.1.3.4; brief, waarin de paus aan zijn legatus de latere, legaat
of nuntius de gedelegeerde bevoegdheden omschreef bij het vertrek voor een
buitenlandse zending: edoc.ub.uni-muenchen.de/15862, 208-224.
Fulminatio: de plechtige afkondiging van een bul, van een vonnis of van
het resultaat van een onderzoek naar aanleiding van een indult; fulminatieprocedure: een onderzoek naar de geschiktheid van een kandidaat door een
geestelijke vanwege de vorst als uitvoerder aangesteld; instrumentum fulminationis: de plechtige notariële oorkonde op perkament gedrukt, waarop het
positieve resultaat van het fulminatieonderzoek (3) werd vastgelegd. Zij
bevatte verder het apostolisch indult (1) en de vorstelijke aanstelling van een
geestelijke tot uitvoerder (2) van het desbetreffende indult. Zie het exemplaar
van het stadsarchief te Deventer op de boekomslag en in bijlage IX.
Impetratio: de aanvrage van een clericus/beneficiarius bij een sollicitatie
naar een (nieuw) beneficie. X.1.3.37; X.1.36.6 en VI.3.4.7.
Inductio: de inleiding in het beneficie, dat de beneficiarius na de institutie
in bezit kreeg.
Indulgentia: aflaat als misbruik, waarbij de clerus om geld (simonie)
kwijtschelding van straffen voor zonden gaf. Voor indulgentia met de betekenis van indultum: VI.1.3.15.
Indultarius: clericus, die gebruik maakt van een indult. Ook beneficiarius
genoemd.
Indultum apostolicum: pauselijk privilege, behorend tot de brieven van
gratie, waarmee een vorst gebruik mocht maken van zijn ‘ius praesentationis’,
waar hij dat voorheen niet kon, ill. 5 en 6; -vorstelijk indult: een pauselijke
gunst, waardoor de vorst als lekenpatroon gebruik mocht maken van zijn
voorstellingsrecht voor een kerkelijk officie en beneficie; het uit vrijgevigheid
aan de vorst toegestane pauselijke indult; het persoonlijk, hernieuwbaar-: indult,
waarbij de vorst vroeg om tijdens zijn leven voor de belangrijkste waardigheden de ‘electio canonica’ rechtens te mogen vervangen door het presentatierecht, in de praktijk van Karel V door het nominatierecht; niet-hernieuwbaar-:
indult, waarbij de vorst tijdelijk een aantal expectatieven mocht verlenen;
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niet-hernieuwd-: indult, dat bleef gelden zonder pauselijke tussenkomst; massaal-: genoemd ‘de numero centum’, waarbij een grote groep indultarii werd
aangesteld, die in dienst van de vorst stonden en die ongeacht hun afwezigheid (waardoor de distributiones* quotidianae wegvielen) hun vruchten toch
betaald kregen; -reale: indult, waarbij hernieuwing overbodig was.
Institutio canonica: de aanstelling van de beneficiarius/indultarius door de
geestelijke overheid, waarbij de kandidaat het ‘ius in re’ verkrijgt. X.3.7;
VI.3.6; VI.[5.13.]1.
Intrusio: misbruik, waarbij een kandidaat op onregelmatige manier in het
bezit komt van een beneficie. VI.1.6.17 en VI.3.4.18.
Ius ad rem: aanspraak op een kerkelijk beneficie zonder de aanvaarding
en bevestiging. Het beneficie kan niet meer aan een andere kandidaat verleend worden; -commune: canonisten denken eerst aan het canoniek recht;
naast de communis opinio van de Rota Romana is er in de zestiende eeuw
meer verzet tegen de paus, die zich nadrukkelijk allerlei rechten had toegeëigend, die afweken van het ius commune canonicum/ecclesiasticum (canoniek
recht gericht op de spirituele boodschap, c.q. op de kerkelijke organisatie); commune in beneficialibus: het canonieke recht met de Kanselarijregels (paus)
en anderzijds afgezien van Kanselarijregels en reservaties (consiliatoren en
afwijkende meningen); naar gelang van het standpunt kon het gemeen recht
in beneficiezaken betrekking hebben op de periode voor of na 1235 (Decretalen), 1265 (pauselijke reservaties), en naar gelang van canonisten zoals J.
Andreae, Panormitanus of A. Berò kwamen er nieuwe opinies; -concursus: het
recht om de verlening van het beneficie afhankelijk te maken van de tijd
(X.1.3.30 en VI.[5.13.]54), van de kerkelijke verlener of van een tentamen (na
het Concilie van Trente). VI.1.3.14, ill. 1; -conferendi seu providendi: zie collatio;
-de non evocando: het recht van Karel V om zijn onderdanen niet te laten onderwerpen aan een pauselijke rechtbank, ill. 6; -devolutionis: het recht van een
hogere kerkelijke overheid om een beneficie te verlenen bij onachtzaamheid
van een ondergeschikte collator. X.3.8.2; VI.3.4.36, ill.1; -ecclesiastici (patronatus): patronaatsrecht toebehorend aan de kerk of een kapittel; -electionis canonicae: verkiezingsrecht volgens de regels van het canonieke recht. X.1.6;
VI.1.6; Clem.1.3; Extrav. Io. XXII.1; Extrav. Com.1.3; -in re: het volle recht op
het beneficie; zie: institutio; -laicalis (patronatus): patronaatsrecht bij een kerkelijk beneficie door iemand, bekostigd uit private middelen; -nominationis:
benoemingrecht. X.1.6.28. Het vorstelijk ‘benoemingrecht’ was een door de
paus toegekend voorstellingsrecht; -patronatus: oorspronkelijk een reëel recht
van spirituele aard, maar sinds het Concilie van Lateranen III een recht, dat
verbonden was met het spirituele, waarbij de Kerk aan de leek als stichter
van een kerk voorrechten (vooral het voorstellingsrecht) toestond. De Kerk
had deze onderschikking (servitus: het verlangen om beroep te doen op de
(wereldlijke of geldelijke) medewerking van de leek) vrij aanvaard. X.3.38;
VI.3.19; Clem.3.12, ill.1 en 5; -praesentationis of praesentandi: het voorstellingsrecht van de kerkelijke of de lekenpatroon, dat leidt tot het ius ad rem,
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X.3.38.24; VI.1.39.1 § 1; -praeventionis: het oudste interventierecht van de paus,
waarmee hij een collator een recht ontneemt bij de vacatie* van beneficies of
bij een expectatieve*, ill.1; -Precum Primariarum (regalium/imperialium): het
recht van de Eerste Beden, waarbij de Rooms-Koning of de keizer na zijn
verzoek een indult kreeg van de paus. Daarmee kon hij telkens eenmaal beneficies verlenen in de belangrijkste kerkelijke instellingen, ill.1 en 6; -rotuli:
het rolrecht, waarbij de vorst per landsheerlijkheid een voorrangslijst opstelde voor beneficies van zijn lekenpatronaatsrecht.
Kanselarijregels: door de paus of in zijn opdracht uitgevaardigde en alleen
voor zijn pontificaat geldende regels voor de formele en materiële afhandeling van documenten over justitie- en gratiezaken, door de Cancellaria* Apostolica af te werken. Vanaf Johannes XXII had elke paus eigen regelgeving, ill.1
en 5.
Maintenue: bezitsproces in beneficiezaken, waarbij de verzoeker in het
bezit wenste te blijven. –lettre de maintenue: brief, waarin het bezit door de
vorstelijke rechtbank werd bevestigd.
Mandatum de providendo: apostolische provisie, die uitging van een beneficium* vacaturum, zodat het bij het Concilie van Trente werd afgeschaft.
X.1.3.38-40 en VI.3.4.41.
Medii fructus: belasting op het bezit van een beneficie, waarbij voor één
keer de helft van de vruchten binnen een bepaalde periode moest afgedragen
worden.
Missio in realem, actualem et corporalem possessionem: inbezitstelling van
een kanunnik in het kapittel met de installatie in de koorbank en de verlening van de prebende (assignatio).
Natio: voor de uitnodiging tot een Oecumenisch Concilie waren er slechts
enkele naties; de Nederlanden hoorden daar niet bij tot het Concilie van Lateranen V (1512-1517).
Nominatio: benoeming. X.1.6.28; instrumentum nominationis: notariële oorkonde, waarbij de vorst bevestigt dat hij een clericus voor een beneficie heeft
voorzien op basis van een indult.
Oboedientia: gehoorzaamheid aan de paus (in het bijzonder tijdens het
Westers Schisma). X.2.1.13; -politica: het diplomatieke bezoek van de vorst of
zijn vertegenwoordiger bij de installatie van de nieuwe paus; -filialis: de relatie van de vorst tot de paus. C.23 q.8 c.21: filius est, non praesul ecclesiae. Zie
ook: D.96 c.6. Voor het tegendeel: inoboedientia est scelus idololatriae. C.16
q.7 c.12.
Officium divinum/ecclesiasticum: kerkelijk ambt, dat zonder canoniekrechtelijke provisie niet kan bereikt worden. D.25 c.1-6; X.3.38, 1, 4, 21. Officium
propter beneficium ecclesiasticum datur: VI.1.3.15. De provisie gebeurt door
institutie. X.1.17.9, ill.5.
Ordinarius: kerkelijke autoriteit, bekleed met jurisdictie. De ‘gewone collator’ is meestal de bisschop. VI.1.16.
Patronaatsrecht: zie ius patronatus.
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Pensio: een deel van een beneficium ecclesiasticum, dat er doelbewust tijdelijk van gescheiden was.
Permutatio: de wisseling of ruil van beneficies tussen kandidaten.
VI.3.10.1.
Personaat: waardigheid* van een mindere orde zonder administratieve
opdracht. X.3.4.6.
Placet: het vorstelijk recht, waarbij controle werd uitgeoefend op informatie van de paus.
Pluralitas c.q. cumulatio: het misbruik, waarbij iemand zonder dispensatie meer dan één beneficie bezat.
Portio congrua: deel door de beneficiarius van een parochie gegeven aan
de vicaris; vandaar levensonderhoud nauwelijks voldoende om te overleven.
Postulatio: verkiezingsprocedure, waarbij een persoon volgens canoniek
recht niet kan aangenomen worden, maar door een overste uit gunst wordt
toegelaten. X.1.36.1-3; X.1.5.1-6 en VI.1.6.16; VI.1.5.1.
Praebenda: ‘wat moet gegeven worden’: inkomsten, toegestaan aan een
beneficiarius en verplicht onderhoud van een kanunnik. X.3.5 en 8; VI.3.4 en
7; Clem.3.2 en 3; Extrav. Io. XXII.3 en 4; Extrav. Com. 3.2.
Praesentatio: zie ius* praesentationis.
Pragmatieke Sanctie: P.S. van Bourges (1438), waarbij Frankrijk gallicaanse
trekken vertoonde; P.S. (1549), waarbij de Nederlanden door een eenvormig
erfrecht op Filips II zouden overgaan.
Preventie: ius* praeventionis.
Privatio: straf, waarbij een beneficiarius zijn beneficies verliest. X.5.27.
Provisio: elke manier, waarop een beneficie verleend wordt (modus providendi); soms synoniem voor collatio. VI.3.4.14 en VI.3.4.27; -apostolica/ordinaria: pauselijke/bisschoppelijke verlening van een wettige aanspraak op een
kerkelijk officie. VI.3.4.9. Zie ook: ius providendi en collatio.
Recredentia: tussenvonnis in een bezitsproces over een beneficie, waarbij
de vruchten in bewaring gehouden worden tot het eindvonnis.
Reductio ad ius commune: in beneficiezaken terugkeer naar het vroegere
canonieke recht in een periode vóór een belangrijke ingreep, zoals vóór de
pauselijke reservaties (1265): VI.3.4.2.
Regressus: resignatio onder voorwaarden van mogelijke terugkeer. Dit in
tegenstelling tot X.1.9.3 en X.2.13.3.
Renuntiatio: afstand doen van een beneficie, zodat het vacant is. X.1.9;
VI.1.7; Clem.1.4.
Reservatio: het recht van de paus, waarbij hij de gewone collator buitenspel zet, ill.1. –clausa in corporis iure: een reservatie, die in het canoniek recht
is opgenomen in tegenstelling tot wat in de Extravaganten staat; –
mentalis/pectoralis: reservatie, door de paus bedacht in zijn geest/hart en die
niet was opgenomen in het ius* commune canonicum,ill.1.
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Residentia: de verplichting van een clericus om aanwezig te zijn in de
plaats van zijn beneficie. C.7 q.1 c.19; X.3.4; X.3.5.13, waar residentia als ‘assiduitas personarum’ werd omschreven; VI.3.3.
Resignatio: afstand doen van een beneficie. X.1.9.5.
Revocatio: herroeping door de paus van gunsten, die zijn voorgangers op
het vlak van beneficies hadden gedaan, om tegemoet te komen aan de principes van een betere zielzorg. De voorbeelden van Bonifacius VIII, Innocentius VIII en Adrianus VI komen hierna aan bod. VI.1.3.15, ill.5.
Rolrecht: zie ius rotuli.
Temporalia: wereldlijke inkomsten en/of jurisdictie van de geestelijken,
meer speciaal de wereldlijke macht van een prins-bisschop (temporaliteit).
Titulus verus et legitimus: ook canonicus en perpetuus genoemd, wordt
verstrekt door iemand die daartoe de bevoegdheid heeft of die wettelijk is
aangesteld. De titel geeft recht op de vruchten van het beneficie. D.70 c.2 § 1
en X.3.5.2, 4 en 16; -beneficii: COGD III, 94, l. 2746; -ordinationis: de titel van
iemand, die tot priester is gewijd. X.1.14.13; -patrimonii: VI.3.5.23.
Tonsura: de kruinschering als kenmerk van de clericus (minimum leeftijd
zeven jaar). D.23 c.21 en X.1.14.11 en X.1.36.6.
Tweezwaardenleer: op basis van Lc. 22:28 heeft paus Gelasius (492-496) in
de christenheid een dubbele rechtsorde met twee lichtbakens (duo luminaria)
onderscheiden: D.96 c.10: het geestelijk zwaard (paus: auctoritas sacrata: zon:
sacerdotium) en het wereldlijk zwaard (keizer: regalis potestas: maan: imperium). Uit de spanning tussen de vrijheid van de Kerk (libertas ecclesiae) en
haar noodzaak om hulp te ontvangen van de wereldlijke overheid (bracchium saeculare) ontstonden vele wrijvingen: een imperiale theorie en een curialistische met nefaste gevolgen voor de zielzorg. Zie ill.1.
Unio: bij de vermindering van de levensstandaard kon men overgaan tot
de vereniging van verschillende beneficies om de vroegere waarde van één
beneficie te bereiken.
Vacatio: beneficie, dat open viel; beneficium vacans: een beneficie kwam
vrij door overlijden, resignatie, permutatio* en strafsanctie (privatio*); beneficium vacaturum: een beneficie dat vrij zal zijn. VI.1.3.6.
Valor: de waarde en de titel van de beneficies in bezit moesten bij elke
aanvraag (impetratio*) vermeld worden.
Variatio: een geestelijke mocht bij een vacatio om de zes maanden eenmaal een andere kandidaat voorstellen; een leek om de vier maanden meer
dan één. VI.3.19.1 §1. Zie p. 78, nt. 114 en p. 178.

I

Inleiding

Deze studie biedt niet alleen de gewone inhoud van een proefschrift, maar
ook de verklaring waarom pas na vijfhonderd jaar het eerste proefschrift
over apostolische indulten in Nederland verschijnt. Door de late openbaarheid van de Vaticaanse Archieven voor leken kwam op het einde van de
negentiende eeuw een schat aan informatie vrij. Meer dan een eeuw later zijn
voor de Nederlanden meer dan tien apostolische indulten opgediept, die
voor het eerst vatbaar zijn voor een wetenschappelijke uitgave, commentaar
en interpretatie. Daarbij konden we vaststellen dat nog veel meer materiaal
bewaard en vernietigd werd. Door de Latijnse taal en door de ongewone
inhoud van deze geschriften moet er meteen een vertaalslag plaatsvinden.
Daarom start deze expeditie met een inleiding over het begrip ‘kerkelijk beneficie’ (beneficium* ecclesiasticum), over het patronaatsrecht (ius* patronatus) en over het apostolisch indult (indultum* apostolicum). Deze drie begrippen met hun samenstellingen vormen de basis van het proefschrift, de
kern van het glossarium en het onderwerp van het organigram (ill. 5). Stuk
voor stuk verwijzen ze naar de verhouding van Kerk en Staat en naar geheim
gebleven onderhandelingen tussen Karel V en de pausen uit zijn leven. Samen geven zij informatie over het beneficiewezen en brengen ze de lezer
naar de centrale vraag in dit proefschrift: wat is de rol van het apostolische
indult in de staatkundige centralisatie en desintegratie onder Karel V (150055-58†)? Met andere andere woorden: is het indult, en in breder verband het
‘ius patronatus’, een spelbepalende factor geweest in het vroegmoderne
staatsvormingsproces? Centraal in deze studie staan de indulten vanaf paus
Leo X (1513-1521) aan aartshertog Karel verleend, in de eerste plaats ‘Fervor
pure devotionis’ van 5 juli 1515. In het verlengde van dit indult kreeg de
Rooms-Koning en latere keizer Karel V van de opeenvolgende pausen nog
meer kerkelijke voordelen, die in de praktijk haaks stonden op de ‘libertas ecclesiastica’. 1

1

L. Spinelli, Libertas Ecclesiae: lezioni di diritto canonico, Milaan 1979 en B. Szabó-Bechstein, Libertas Ecclesiae: ein Schlüsselbegriff des Investiturstreits und seine Vorgeschichte, 4.11. Jahrhundert, Rome 1985.
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I.1

5 JULI 1515-2015: VERGETEN ZOALS EEN STAATSGEHEIM?

Op 5 juli 1515 stond paus Leo X de vijftienjarige Karel, aartshertog van Oostenrijk, vier apostolische indulten 2 toe voor het aartshertogdom Oostenrijk en
voor de Nederlanden. Apostolische indulten zijn kort gezegd pauselijke privileges, die zijn toegekend aan vorsten zonder natie om een kandidaat voor
te dragen voor een kerkelijk ambt; ze werden als bullen 3 verstuurd, maar
moesten eerst aangevraagd worden. Ze zijn bekend met de beginwoorden
van elk indult: Fervor pure devotionis, 4 Eximie devotionis affectus, Exigunt sincere
devotionis affectus en Clericorum excessus. 5 Het eerste indult zou door Karel V
gebruikt worden als een benoemingindult (ius* nominationis), maar een
wereldlijke vorst mocht geen geestelijken benoemen en aanstellen, 6 alleen
voorstellen. 7 De paus had ‘Fervor pure devotionis’ toegestaan als een voorstellingsindult (ius* praesentandi 8). De katholieke vorst verkreeg het ‘ius* praesentationis’, daar waar voorheen het ‘ius* electionis’ 9 of het verkiezingsrecht
van de geestelijke instelling gold. Geestelijke orden, die zoals de benedictijnen al bijna duizend jaar hun oversten verkozen, konden niet verkroppen dat
een vorst als leek ingreep in hun kerkelijke instelling. In het hertogdom Brabant zou er een jarenlange strijd ontstaan. Dit eerste indult zou de meeste
ophef veroorzaken onder de regering van Karel V. Het vormde mede een
onderdeel van de juridische strijd van de vorst tegen zijn onderdanen in de
Opstand van de Nederlanden en dus een begin van de scheiding van de
Nederlanden.
Het tweede indult was een juridisch privilege, waardoor de onderdanen
van de katholieke vorst in de Nederlanden in eerste instantie niet buiten de
Nederlanden konden gedaagd worden voor een kerkelijke rechtbank. Pro-

2
3
4
5
6
7
8
9

J. González Ayesta, Indulto, DGDC, IV, 554-555.
S. Pagano, Bula, in: DGDC, I, 768-769. In het ARAB vindt men een expeditie van de bul
‘Intra arcana’ (8 mei 1529) in AUD 1427/7 en van ‘Dum mente recolimus’ (1 juli 1560) in
AUD 592, nr. 14.
De vertaling van de eerste zin: ‘Het vuur van de zuivere toewijding en van het geloof,
waarmee u ons en de Romeinse kerk respecteert, verdient het dat wij u met eerbetuigingen en voorrechten begunstigen’. De rest van de vertaling vindt u in bijlage IA.
De arenga verwijst telkens naar de gelovige vorst, die het verdient om met bijzondere
gunsten beloond te worden.
VI.[5.13]1 Beneficium. Ondanks het feit dat leken geen bisschoppen mochten aanstellen: Distinctio 63 c.7 en COGD, I, 320-321, was er toch een investituurstrijd ontstaan.
Zie ook Causa 16.7.12 § 1 en D.96 c.1-16.
X.3.38.10 Cum laici. Alleen bisschoppen, aartsdiakens en officialen mochten de ‘institutio*’ verrichten: X.3.7.3 Ex frequentibus.
X.3.38.10,14,20,21,30,31.
X.1.6.42 Quia propter.
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ceszaken voor de Rota Romana 10 zouden drastisch verminderen, maar ook
beroepszaken, die voor de aartsbisschop moesten behandeld worden, konden niet meer doorgaan, want de aartsbisschoppen van de vier bisdommen
in de Nederlanden (Atrecht, Doornik, Kamerijk en Utrecht) woonden in het
buitenland (Reims en Keulen). Het derde indult gaf de jonge vorst een bijzonder privilege, zoals de Bourgondische hertogen die ook al kregen. 11 Hij mocht
honderd geestelijken aanstellen, die ondanks hun afwezigheid aan het Hof te
Brussel toch gerekend werden als aanwezig. Dit betekende dat de geestelijke
in dienst van de vorst mocht genieten van de vruchten van zijn beneficie, ook
wanneer hij zich niet hield aan de verplichting tot residentie*. Bovendien
bestond er het risico dat de vorst de geestelijke inzette voor wereldlijke opdrachten. Dit indult stond bekend als het indult ‘de numero centum’ en werd
in de literatuur ook wel aangeduid als ‘massaal indult*’. In tegenstelling tot
indulten, die aan tijd gebonden waren, zou dit indult van Karel V zonder
hernieuwing voortleven tot het einde van het Ancien Régime. De beginwoorden van het vierde indult verwezen naar clerici, die zich strafrechtelijk
misdroegen. Ook in eigentijdse synoden en kerkelijke vergaderingen werden
soortgelijke buitensporigheden regelmatig met klem afgewezen. 12
Deze vier kunnen we onderverdelen in twee groepen: de hernieuwbare
indulten*, (later worden de niet-hernieuwbare* belangrijker) en de niethernieuwde*. ‘Fervor pure devotionis’ behoorde tot de eerste groep en was persoonlijk, omdat dit indult gold, zolang de vorst leefde. Dit indult kon door
zijn opvolger, Filips II, hernieuwd worden, mits de paus bereid was weer zijn
fiat te geven als de vorst dit zou vragen. Dit gebeurde in 1562. Dat betekende
dat deze indulten golden van 1516 (datum van hun bekendmaking in de
Nederlanden) tot 1598. Zonder openbaarheid van bestuur wist de tijdgenoot
nauwelijks van het bestaan ervan. De drie andere waren niet-hernieuwde
indulten. Een aanvraag voor hernieuwing of een hernieuwing zijn niet bekend, maar in de praktijk eindigde de toepassing van twee indulten (‘ius de
non evocando’ en ‘de numero centum’) niet in 1555/1558. Deze drie indulten
kwamen met het eerste overeen doordat de vorst ze in een verzoekschrift
aanvroeg en dat de paus vier keer zijn ‘fiat’ gaf.
10
11
12

Zie ill. 4.
H. Callewier, De Papen van Brugge. De seculiere clerus in een middeleeuwse wereldstad,
1411-1477, Leuven 2014, 200.
X.1.31.13 Irrefragabili en Clem.1.9.1. Ut clericorum. M. Vleeshouwers-Van Melkebeek,
Jurisdictie over criminele clerici. Vrije van Brugge vs. bisschop van Doornik voor de
Raad van Vlaanderen (1481), in: Handelingen van de Koninklijke Commissie voor de uitgave
der Oude Wetten en Verordeningen van België 45 (2004) 99-175 en C. Dehaisnes, Etude sur
les registres des chartes de l’Audience conservés dans l’ancienne Chambre des comptes de Lille.
Guerres et pillages, crimes et malheurs, moeurs et usages dans les Pays-Bas, du XVe au XVIIe
s., Lille 1874.
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Het feit dat de oudste onderzoekers deze vier indulten over het hoofd
zagen, had te maken met het feit dat ze niet in de gaten hadden dat de verlening van het indult aan de aartshertog van Oostenrijk tevens een schenking
inhield aan de hertog van Brabant en Luxemburg, aan de graaf van Holland,
Artesië en Vlaanderen en aan de meervoudige landsheer in de Nederlanden.
Aartshertog Karel bezat al deze titels en nog meer. Het is te begrijpen dat
men in de pauselijke Kanselarij alleen naar de eerste titel verwees, toen men
in de kantlijn moest aangeven waarover dit document handelde. Op deze
wijze zou de verkorte titelopgave zware gevolgen krijgen. Toen men in een
volgende eeuw een korte inhoud van de indulten formuleerde, gaf de aanduiding van de eerste plaats opnieuw de doorslag. 13 Zo kon het gebeuren dat
Oostenrijkers de inhoud van het indult niet belangrijk vonden voor hun geschiedenis en dat de inwoners van de Nederlanden niet verder zochten, toen
ze ‘Oostenrijk’ lazen. 14 Ondertussen was het Vaticaans Archief slechts beperkt toegankelijk. Een enkeling uit de Nederlanden, zoals Theodoor van
Ameyden, kon er zijn weg snel in vinden. 15
Onder Leo XIII (1878-1903) werden de Vaticaanse Archieven opengesteld
voor een groter publiek, waaronder ook leken. Kardinaal Joseph Hergenröther was de eerste, die de indulten op de juiste manier inschatte, toen hij de
breven 16 en bullen van Leo X inventariseerde. Hij las de vier indulten, gaf ze
een nummer in zijn inventaris en beschreef er kort de inhoud van. 17 Bij de
afkondiging van de indulten in de Nederlanden was de communicatie niet
openbaar: alleen geprivilegieerden in abdijen en kapittelkerken werden ingelicht, niet de totale bevolking. De plakkaatboeken, die in de verschillende
provincies werden uitgegeven, namen de tekst van de indulten niet op vanaf
13
14

15
16
17

Wij verwijzen hier naar: ASV, Cam. Ap., Rubricella 1. Zie ook: G. Gualdo, Sussidi per la
Consultazione dell’Archivio Vaticano, Città del Vaticano 1989, 199.
Het is vanzelfsprekend dat de aartshertog op basis van dit indult ook buiten de Nederlanden invloed kon uitoefenen. Deze uitbreiding naar Oostenrijk geeft ook aan dat
staatsvorming in de strikte zin van één territoriaal aaneengesloten staat niet bedoeld
was.
A. Bastiaanse, Teodoro Ameyden (1586-1656): un neerlandese alla Corte di Roma, ’s-Gravenhage 1967, 65.
S. Pagano, Breve apostólico, in: DGDC, I, 748-749. Zie: L. Nanni, Epistolae ad Principes,
Vaticaanstad 1992, dl. I (1513-1565), nr. 681, p. 115 over het verschil tussen ‘precibus
inductus’ = ‘sub annulo piscatoris’ en ‘ex animo suo’ = ‘sub annulo nostro piscatoris’.
J. Hergenroether, Leonis X. Pontificis Maximi regesta: gloriosis auspiciis Leonis XIII. feliciter
regnantis e tabularii vaticani manuscriptis voluminibus aliisque monumentis, adiuvantibus
tum eidem archivio addictis tum aliis eruditis viris collegit et edidit J. Hergenroether, Friburgi
Brisgoviae 1884, nrs. 16288-16291. In de bibliotheek van het Archivio Segreto Vaticano
bevinden zich als aanvulling nog niet uitgegeven delen van het werk, dat de kardinaal
samen met zijn broer tot een einde hoopte te brengen. Vice-Prefect Prof. Dr. M. Chappin was in het ASV aanwezig, toen we samen inzage kregen van het werk van Hergenroether.
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1559, toen te Gent het eerste plakkaatboek verscheen, en als afzonderlijke
pamfletten zijn ze onder de regering van Karel niet verspreid. Vóór de zeventiende eeuw werd een indult uit de Nederlanden nooit in druk gegeven,
tenzij in de ‘instrumenta fulminationis*’, die alleen bedoeld waren voor het
persoonlijk gebruik van de indultarius*. 18 Een instrumentum fulminationis
was een document, waarbij de vorstelijke uitvoerder van een indult bevestigde, dat een kandidaat, die een vorstelijk indult had aangevraagd, voldeed
aan alle vereisten om een beneficie te mogen genieten. Met dat document kon
hij zich voorbereiden voor de echte inbezitneming. 19 Tot dusver is één document voor het indult van Tunis (1539) en één document voor het indult ‘Digna consideratione fidelitatis’ (1553) teruggevonden. Hoe meer er van iets gedrukt werd, hoe groter de kans was dat het verloren zou gaan, zeker wanneer niemand, noch de instelling noch de betrokkene, het document nog
nodig had na de aanstelling. 20 Op deze documenten stond onder meer de
tekst van het pauselijk indult afgedrukt, maar van deze ‘Einblattdrücke’ bestaat nog geen repertorium.
Wie in 2015 zonder voorkennis het ‘indult’ aankaart, krijgt verwonderde
gezichten te zien. Volkomen terecht, want wie het grootste woordenboek ter
wereld opslaat, vindt het woord niet. 21 In onze taal is ‘indult’ een leenwoord.
In de veertiende editie van Van Dale zijn drie betekenissen aangeduid, waarvan de derde en laatste voor ons van belang is. In de rooms-katholieke Kerk
gaat het om een apostolisch indult, d.i. een pauselijke vergunning, dispensatie, namelijk geschonken aan vorsten en hoge prelaten. 22 Met de gewone
verklarende woordenboeken is het onmogelijk om de eigentijdse betekenissen van alle vreemde woorden uit de zestiende eeuw te duiden. 23 Al te vaak
hebben eeuwenoude woorden ondertussen een evolutie doorgemaakt, die in

18

19
20
21
22
23

A. Anselmo, Placcaeten van Brabandt, Brussel 1648, I, 111-113 publiceerde alleen het indult ‘Fervor pure devotionis’, terwijl de Verzameling van de Verordeningen der Nederlanden, beter bekend als ROPB, de vier indulten niet opnam. In de plakkaatboeken van
de Republiek der VII Provincies werd het indult nooit opgenomen.
J. Miñambres, Toma de posesión, in: DGDC, VII, 610-612.
Voorlopig zagen we in een formulierboek nog niet een exemplaar van een soortgelijk
‘instrumentum fulminationis’.
A. Beets en J. Knuttel, WNT, ’s-Gravenhage-Leiden 1912, VI, 1584.
T. den Boon en D. Geeraerts, Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse Taal,
Utrecht-Antwerpen 2005, I, xxii en 1499.
Het ‘instrumentum* fulminationis’, waarvan het mooiste exemplaar en voor Nederland voorlopig het enige exemplaar in het Stadsarchief van Deventer aanwezig is,
wordt nergens uitgelegd in een woordenboek, zelfs niet in een woordenboek voor canoniek recht.
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de voor ons onbekende context van het patronaatsrecht* 24 en het zelden bestudeerde beneficiewezen* nadrukkelijk moet geduid worden. 25
In dit boek gaan wij zeer omzichtig te werk met de uitdrukking ‘indult’.
Zij werd en wordt met vele betekenissen en schakeringen geladen. Recent
vroeg een Spaanse auteur zich nog af of er wel een technische betekenis bestond voor het begrip ‘indult’, precies omdat de auteur voorbijging aan de
hier bestudeerde betekenis. 26 Het woord is sterk verwant met ‘indulgentia*’.
Beide woorden voeren ons terug naar het Latijnse werkwoord ‘indulgēre’,
dat ‘toegeven, een gunst bewijzen’ kan betekenen of nog ‘toelaten, toestaan,
schenken’ en ‘lief zijn voor’. 27 Zowel ‘indulgentia’ als ‘indultum’ komen al
voor in de klassieke en post-klassieke periode van het Latijn. In de Codex
Theodosianus komt zelfs volgende zinsnede voor: ‘iuxta Constantinianae
legis indultum’. 28 Nog duidelijker is een zin, waar ‘indulgentia’ en ‘principis
indulto’ 29 verenigd zijn en waar ‘indultum’ in beide gevallen ‘gratie, gunst,
toelating en toegeving’ betekent. In de Middeleeuwen bleven ‘indult’ en ‘indulgentia’ nog synoniemen in de betekenis van vergunning, indult en kerkelijke ‘indulgentia’. Ook in de zestiende eeuw bestond deze overeenkomst
nog, maar steeds minder. 30 Waarom? Omdat zich in de tussentijd een grote
diversificatie had voorgedaan. Tweemaal is er iemand, die iets geeft, en iemand, die iets krijgt. Deze uitwisseling werd pas interessant, zodra er bijzondere juridische voorwaarden en gevolgen aan het privilege of aan de concessie te verbinden waren, want algemeen gesproken waren apostolische indulten speciale gunsten, door de paus gegeven tegen of buiten het canonieke
recht.
Is het niet te vermetel een definitie van het indult te verwachten in de
zestiende of zeventiende eeuw? In het Romeinse recht gaf Iavolenus de volgende mening weer: ‘Iedere definitie is in het geldend recht gevaarlijk. Wei24
25
26
27

28
29
30

P. Landau, Jus Patronatus. Studien zur Entwicklung des Patronatrechts im Dekretalenrecht
und der Kanonistik des 12. und 13. Jahrhunderts, Berlin 1975.
Met opzet wordt deze opmerking herhaald: bis repetita placent.
J. González Ayesta, Indulto, in: DGDC, IV, 554-555. Het feit dat de auteur uitgaat van
de eerste codificatie van het canonieke recht (1917) is debet aan deze zienswijze.
Indultum is afgeleid van het participium perfectum; indulgentia is afgeleid van het
participium praesens: M. de Vaan, Etymological Dictionary of Latin and the other Italic
Languages, Leiden-Boston 2008, 302. Voor goede informatie over ‘indulgentia’ uit de
zestiende eeuw: Responsio ad articulos de indulgentiis ab P. Alphonso Salmerone data,
in: Th. Freudenberger, Concilii Tridentini actorum partis tertiae volumen tertium, Friburgi
Brisgoviae 1974, tomus VI, 3, 321-381. Zie ook ibidem, VI, 1, 224, lijnen 1-11 en VI, 2,
396-404.
Cod. Th. 4.15.1.
Cod. Th. 3.10.1.
Mediae Latinitatis Lexicon Minus, herziene uitgave van J. Niermeyer & C. van de Kieft
door J. Burgers, Leiden 2002, I, 692.
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nig is er immers dat niet omvergeworpen kan worden’. 31 Naar de betekenis
zijn er bij het hier bestudeerde indult drie trappen te onderscheiden. Deze
gradatie is zowel vast te stellen bij de hernieuwbare als bij de niet-hernieuwbare indulten. Op basis van zijn spirituele macht kon de paus een indult
schenken (apostolisch indult). Wanneer de paus uit gunst Karel V een hernieuwbaar of een niet-hernieuwbaar indult schonk, was dat een indult van de
vorst geworden. Als de vorst op basis van zijn gedelegeerd recht een kandidaat voor een indult uitkoos, kreeg de indultarius of de persoon, die zou
genieten van zijn indult en die nu een kerkelijk beneficie in het vooruitzicht
had, na het succesvol doorlopen van de fulminatieprocedure* en na de aanstelling door de geestelijke overheid (institutio*) een indult.
Om het indult goed te begrijpen is het verband met het kerkelijk beneficie en met het patronaatsrecht essentieel. Wat verstond men onder een kerkelijk beneficie*, dat volgens het canonieke recht verleend was? Uiteraard, zoveel auteurs, zoveel meningen: persoonlijke inkomsten voor de patroon van
de kerk 32 of het vaste inkomen verbonden aan een kerkelijk ambt of het eeuwige recht om inkomsten te genieten uit kerkelijke goederen omwille van
geestelijke taken of de kerkelijke beloning voor een dienst aan de Kerk (beneficium datur propter officium*). 33 De volgende vragen kwamen steeds terug.
Wie verleende het beneficie en was hij daartoe gerechtigd? 34 Aan wie werd
het beneficie verleend? 35 Welke kwaliteit had het beneficie? 36 Welke procedure moest men volgen om het beneficie juist te verlenen? 37 Bij de beantwoording van deze vragen gold: wees daarbij voorzichtig en leg niemand te vlug
de hand op. 38 Onderzoek zorgvuldig de kandidaten, die voor de dienst des
Heren in aanmerking komen. Let goed op dat ze bereid zijn bij hun schapen
31
32
33

34
35
36
37
38

J. Spruit e.a., Corpus Iuris Civilis. Tekst en Vertaling, ’s-Gravenhage 2001, VI, 987:
D.50.17.202.
P. Landau, Jus patronatus, 135-136.
VI.1.3.15 Quia per ambitiosam. Vergelijk met 1. Cor. 9.13: op deze tekst waren varianten: C.13 q.1 c.1 Quod priori. Men kan ook verwijzen naar de brieven aan Timotheus
en Titus, zoals in de Reformatio Legum Ecclesiasticarum, 11, 1: G. Bray, Tudor Church
Reform. The Henrician Canons of 1535 and the Reformatio Legum Ecclesiasticarum, Woodbridge 20052, 280-281. In breder verband wordt geraakt aan de rechtspositie van de bedienaar van de kerk: P. Pel, Geestelijken in het recht. De rechtspositie van geestelijke functionarissen in het licht van het eigen recht van kerken en religieuze gemeenschappen in de Nederlandse rechtsorde, Den Haag 2013, 270-271 en 567-570.
X.3.5.19 Dilectus. X.3.5.27 Dilectus en X.3.5.34 Dilectus met betrekking tot een kanunnik. Zie ook X.3.8.16 Cum dilecta: er moest eerst een vacature zijn.
X.1.3.17 Cum adeo: de naam van het beneficie moest vermeld worden; X.1.36.6 Ex literis: wie onjuiste informatie doorgaf, verloor zijn recht.
VI.1.3.15 Quia per ambitiosam: de paus kon een beneficie revoceren.
C.1 q.1 c.14 Sanctorum: een beneficie werd gratis verleend; C.1 q.2 c.2 Quam pio: sluit
geen overeenkomst af ; C.1 q.3 c.8 Salvator: bedrijf geen simonie.
1 Tim. 5.22.
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te zijn en te blijven. Zorg er ook voor dat ze niet meer dan één beneficium
inpikken. Men ging ervan uit dat het beneficie niet voor een bepaalde tijd te
verlenen was, noch dat het onder voorwaarden geschiedde: het gold voor
altijd. 39 Ongetwijfeld kon hierop variatie aangebracht worden, maar voor
Petrus Rebuffus was dit de manier, waarop hij over het beneficie als een
vreedzaam bezit sprak. Kerkelijke beneficies waren echter problematisch geworden in de tijd van de Reformatie. Hervormingspogingen om de zielzorg
te ondersteunen hadden niet het gewenste resultaat. 40 Dit probleem kwam
niet uit de lucht vallen. In het conflict tussen paus Bonifacius VIII (1294-1303)
en Filips IV (1285-1314), de Franse koning, schreef de paus dat de verlening
van de beneficies een spirituele zaak betrof. ‘Wie er anders over denkt, beschouwen we als een ketter’. Na lectuur van deze brief antwoordde de koning dat de verlening van de beneficies aan hem toekwam. ‘Wie er anders
over denkt, beschouwen we als een sul zonder verstand.’ 41
De verbinding van de studie van dit indult met staatsvorming ligt voor
de hand, omdat vroegmoderne staatsvorming een Europees fenomeen is, dat
nog steeds op verdieping wacht. Juist de juridische dimensie was volgens
vele historici nog onderbelicht. Het recht is echter een huis met vele woningen. Het canonieke recht is daarvan één van de minst bestudeerde, zeker in
de periode van de Renaissance. Michèle Bégou-Davia, die de pauselijke tussenkomsten in het beneficiewezen grondig bestudeerde, 42 zag hoe weinig de
juristen soms geïnteresseerd waren in de oplossing van een canoniekrechtelijk vraagstuk, zoals er hierna meer aan bod zullen komen: ‘la question (juridique) qui n’a guère passioné les chercheurs’. 43 Apostolische indulten kunnen nieuw licht werpen op het publiekrecht, op het ontstaan van de vroegmoderne staten en op de relatie tussen Kerk en Staat, toen er nog niet een
scheiding bestond, zoals die nu wordt gehandhaafd. 44 Kijkt men vanuit het
perspectief van de staatsvorming naar het indult, dan is het hernieuwbaar indult* ‘Fervor pure devotionis’, maar ook een niet-hernieuwbaar indult*, een
pauselijk privilege, toegestaan aan de wereldlijke vorst zonder natie*, om
kerkelijke beneficies met aandrang te mogen voorstellen. Op het einde van
de twaalfde eeuw stond de paus het lekenpatronaatsrecht als dispensatie toe
39
40
41
42
43
44

P. Rebuffus, Tractatus novem, Lugduni 1566, 325, nrs. 344-348.
Th. Vogtherr, Beneficium, kirchlich, in: HRG2, Berlin 2004, I, Sp. 524-525.
Extrav. Com. 1.8.1 Unam sanctam.
M. Bégou-Davia, L’interventionnisme bénéficial de la papauté au XIIIe siècle: les aspects
juridiques, Paris 1997.
M. Bégou-Davia, De l’angélisme au réalisme: la prohibition du cumul bénéficial à la fin
du XIIe s. et au début du XIIIe s., in: C. Bontems, Nonagesimo anno. Mélanges en hommage
à Jean Gaudemet, Paris 1999, 160.
H. Berman, Law and Revolution. II. The impact of the protestant reformations on the Western
Legal Tradition, Cambridge, MA 2003, Preface.
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en werd dit recht in het canonieke recht ‘ius commune’. In het midden van
de vijftiende eeuw ging de paus nog verder in zijn toegeeflijkheid, maar bleef
het indult buiten het ‘ius commune’ en werd het niet opgenomen in het
‘Corpus iuris canonici’.
Was er nog geen natie, dan ging de H. Stoel overeenkomsten aan met
vorsten van mindere rang dan de vorsten van naties. De Bourgondische hertogen behoorden tot de machtigste vorsten van Europa. Op deze wijze konden de Nederlanden al in de vijftiende eeuw delen in de vrijgevigheid van de
paus voor de standvastige houding van de hertog in het Westers Schisma of
in het conflict over de verhouding van de paus tot het Concilie. 45 Het beneficiewezen was toen het belangrijkste kanaal, waarlangs de paus zijn vrijgevigheid kon uiten. Op deze wijze kwamen ook indulten in het vizier.
Met naties, die men als volwaardige vroegmoderne staten kon kenmerken, sloot de paus concordaten*; aan gebieden op weg naar staatsvorming
gaf hij indulten. Het concordaat van Worms uit 1122 is algemeen bekend. Na
het Westers Schisma sloot de H. Stoel in de vijftiende eeuw met de vroegmoderne staat een concordaat om staten dichter bij de paus te brengen dan bij
de aanhangers van het Concilie boven de paus. Het was een bijzonder akkoord over aangelegenheden betreffende de wederzijdse relaties van Kerk en
Staat, waarbij de beneficies centraal stonden. Bij het Concilie van Konstanz
(1414-1418) werden concordaten afgesloten met naties zoals Spanje, Frankrijk, het Heilige Roomse Rijk en Engeland. 46 De Nederlanden hoorden daar
niet bij, want zij vormden onder de Bourgondiërs een groep hertogdommen,
graafschappen en landsheerlijkheden. Het grote verschil tussen Konstanz
(1418) en het begin van de regeerperiode van aartshertog Karel bestond erin,
dat de Nederlanden ondertussen zeer nauwe banden hadden met de Habsburgers en met Ferdinand I van Aragon. Vooral de Spaanse koning zag met
lede ogen dat de feodale afhankelijkheid van delen uit de Nederlanden ten
opzichte van Frankrijk ontoelaatbaar was. Op het terrein van de beneficies
was er verbetering mogelijk, indien niet met een concordaat, dan met indulten.

45
46

Th.A. Letz, Fürstliche Herrschaft und Kirche. Brandenburg und Burgund in der Mitte des 15.
Jahrhunderts, Berlin 2004, 248. (opus4.kobv.de/opus4-tuberlin/files/546/letz_thomas.pdf)
B. Wauters, Recht als religie, 2005, 111-116. Zie ook: P. van Peteghem, Laatmiddeleeuwse concordaten en het concordaat tussen het hertogdom Brabant (Karel V, 1515-1555)
en het Prinsbisdom Luik (Cornelis van Bergen, 1538-1544 en Joris van Oostenrijk, 15441557), in: A. Berkvens e.a., uitg., Van verminkingstraf tot Vrederechter. Opstellen ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan van de Werkgroep Limburgse Rechtsgeschiedenis (19802000), Maastricht 2000, 63-106.
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Wie het Concordaat van Bologna, dat Frans I in 1516 sloot onder Leo X, 47
vergelijkt met het indult ‘Fervor pure devotionis’ uit 1515 ziet dat Karel van
Oostenrijk alleen zijn intentie op voorhand doorgaf aan de paus, terwijl Frans
I het nominatierecht bezat. Kanselier Duprat spotte met het ‘indult subreptif’
uit de Nederlanden, 48 want het concordaat was een apostolische constitutie
en een Franse wet, terwijl het indult een simpele concessie was. Het indult
was slechts voor het leven en het concordaat voor eeuwig. In tegenstelling tot
deze visie vermeldde Carolus Molinaeus dat hij een bul had gezien, gedateerd vanuit Rome op 26 oktober 1553, waarin Julius III van mening was dat
het Concordaat van Bologna (1516) door het overlijden van Frans I ten einde
was gekomen. In de zeventiende eeuw werd daarop genoteerd dat sommige
onervaren mensen (quidam imperiti) zo wel konden denken, maar ten onrechte. Een concordaat werd niet aan de koning persoonlijk gegeven, maar
aan de Kroon. 49
Het concordaat had betrekking op bisdommen, terwijl het indult ten
hoogste abdijen betrof. Mocht aartshertog Karel voortaan kandidaten voor de
belangrijkste waardigheden voorstellen, dan kwam het aan de koning van
Frankrijk toe om het ‘toppunt’ van de waardigheden, de bisschop, te benoemen. 50 Prestige en ‘préséance’ waren ook in de kerkelijke sfeer niet onbekend.
Het doel van de Spaanse vorst om soortgelijke voorrechten te verkrijgen zou
nog binnen het decennium bereikt worden onder Adriaan VI. Belangrijker
was het dat een nieuwe weg naar internationaal overleg ontstond en dat de
H. Stoel langs de overeenkomsten over godsdienstige aangelegenheden de
wegen van de vroegmoderne staten voorbereidde. De juridische gevolgen
van dit verschil moesten achterhaald worden uit de titels van het canonieke
recht ‘De privilegiis’, want over concordaten en indulten was er in het Corpus iuris canonici geen juridische tekst voorhanden. 51 Bovendien bleek dat
koningen, koninginnen of hun kinderen in het canonieke recht op verschillende wijzen konden gevrijwaard en ontzien worden. 52
Als hiërarchische gemeenschap moest de Kerk via de paus vele personen
aanstellen, c.q. ontslaan, met het oog op de inzet in de kerk. Een pauselijke
provisie* was een verlening volgens het canonieke recht van een wettige

47
48
49
50
51
52

A. Mercati, Raccolta di Concordati su materie ecclesiastiche tra la Santa Sede et le Autorità
Civili, Città del Vaticano 1954, I, 236 ‘ad dicti Regis nominationem’. Zie nu: COGD, II, 2,
1414 (2813).
P. Bourdon, Le concordat de François Ier et l’indult de Charles-Quint. Leur conflit en
Artois, in: Mélanges d’archéologie et d’histoire 26 (1906) 143-166, vooral 144 en 151.
C. Molinaeus, Opera Omnia, Parisiis 1681, V, 58-59 en 225 (CCCXVI).
Het bisschopsambt werd ‘culmen dignitatum’ genoemd.
VI.5.7; Extrav. Io. XXII.11; Extrav. Com.5.7.
VI.5.7.5 Ne aliqui en VI.5.7.9 Per exemptionem.
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aanspraak op een kerkelijk beneficie 53*. Daarbij kon een prebende* verbonden zijn met dat kerkelijk ambt of kerkelijk officie*. Zo kon men spreken over
een geprebendeerde kanunnik. Deze wettige aanspraak kon abstract zijn
(ius* ad rem): een beneficie in het vooruitzicht of concreet (ius* in re): het
bezit van het volle recht op een beneficium. Geleidelijk breidde de paus zijn
invloed in beneficiale aangelegenheden uit tot hij het toppunt van macht
bereikte: ‘plenitudo potestatis’, ‘plenaria dispositio’ en ‘dominus beneficiorum’. 54 Arme clerici kregen een voorkeursbehandeling, want de kerkdienaar
moest in zijn levensonderhoud voorzien. Geestelijken, die in de omgeving
van de curie leefden, en later clerici, die nabij de H. Stoel overleden, kregen
speciale aandacht. In beneficies, zoals bisdommen en grote abdijen, waarvan
de aanstelling van de overste in het openbaar consistorie met de kardinalen
besproken werd en waarvan de jaarlijkse inkomsten volgens de Camera*
Apostolica meer dan tweehonderd gouden dukaten bedroegen, voorzag de
paus. 55 Voor de Nederlanden denken we bij de grootste beneficia of consistoriale beneficia* aan de benedictijnenabdij van Sint-Adelbert te Egmond-aanzee, aan de abdijen van Sint-Bavo en van Sint-Pieter te Gent, of aan de abdij
van Sint-Vaast (Gaston) te Atrecht, die zoals men zei ‘immediaat’ 56 was en
zonder tussenkomst van een bisschop rechtstreeks van de paus afhing. Al
deze abdijen moesten naar de paus om de aanstelling van hun abt bevestigd
te zien.
In de vorige eeuwen had de paus zich op het gebied van de verlening
van beneficies vele rechten toegeëigend naar aanleiding van vacaties*. De
paus kon beneficies verlenen ‘iure* praeventionis’, soms een verlening op
basis van een nog niet vrij gekomen beneficie (vacaturum). Het recht van de
gewone collator, meestal de bisschop, was nog niet aangetast. Hoewel
Alexander III in het derde Concilie van Lateranen verbood dat men zou
wachten op de dood van een beneficiarius*, toch hebben de volgende pausen
daarmee geen rekening gehouden. Zij stelden een ambt in het vooruitzicht
(gratia exspectativa*) en stelden voorrangsregels op, waarbij de tijd, zelfs het
uur de doorslag kon geven. De paus verleende beneficies ‘iure* concursus’,
een verlening van een vrij gekomen (vacans) beneficium, maar dat door de
gewone collator niet verleend was of waarvoor zich vele kandidaten aanmeldden. De paus kon een beneficium ook verlenen ‘iure* devolutionis’, een
verlening, waarbij de gewone collator zich niet aan de spelregels van het tijd53
54
55
56

Het beneficium werd ook omschreven als onus en munus of ministerium.
X.3.4.2 Licet ecclesiarum. Clemens IV vaardigde in 1265 deze regelgeving uit.
H. Fokcinski, Conferimento dei benefici ecclesiastici maggiori nella Curia Romana fino
alla fondazione della Congregazione Consistoriale, in: Rivista di Storia della Chiesa in Italia 35 (1981) 334-354.
X.1.6.44 Nihil est. Men sprak ook van exempte abdij (vrij van bisschoppelijke jurisdictie).
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schema gehouden had, omdat wettelijke voorschriften waren overtreden of
omdat de verkeerde personen waren aangesteld. 57 Niet in het minst werkte
de paus ‘iure* reservationis’, een verlening, waarbij de paus de ordinarius*
als gewone collator buitenspel zette. 58 Bij een speciale reservatie had hij een
bepaald beneficium op het oog, wanneer een ambt vrij kwam. Bij een algemene reservatie ging het om reservaties van een bepaalde klasse: waardigheden, prebenden van een bepaalde soort of personen, die een beneficie resigneerden* in de hand van de paus. 59 Onder Urbanus V (1362-1370) was reservatie te algemeen.
In principe was er voor een leek als patroon in kerkelijke zaken alleen uit
gunst een rol weggelegd: ‘ex gratia’ of ‘ex privilegio’. Het lekenpatronaatsrecht (ius* patronatus laicalis) berustte dus oorspronkelijk op een dispensatie,
dat is een oprekking van het gemene recht (relaxatio iuris communis), dat
omstreeks 1200 ‘ius* commune’ geworden is. 60 Een leek beschikte niet over
het benoemingrecht en het collatierecht* in spirituele zaken, tenzij het hem
uitdrukkelijk was toegestaan. 61 Wanneer de paus niets toestond, dan bleef de
keizer of welke leek ook buitenspel en waren er voor de lekenpatroon geen
rechten noch verplichtingen. 62 Zelfs indien een patroon een clericus was, kon
hij de kerk niet voor zich behouden. 63 Zonder de toestemming van de bisschop kon de lekenpatroon een kerk niet aan een klooster schenken. 64 In de
vorige eeuwen hadden de voorgangers van Karel V als stichters van beneficies echter voor hem als lekenpatroon de weg bereid naar het lekenpatronaatsrecht. Vanaf de dertiende eeuw kreeg de keizer van de paus door het
gewoonterecht het recht van de Eerste Beden (ius* Primariarum Precum). Hij
mocht eenmaal als Rooms-Koning en eenmaal als keizer aan kandidaten
voorstellen doen voor een beneficie in kapittels en abdijen van het Heilige
57

58

59
60
61
62
63
64

Wanneer de overdracht van een beneficie door nalatigheid van een onderhorige kerkbestuurder bij de paus belandde. A. Santangelo Cordani, La politica patrimoniale della
Chiesa nella dottrina canonistica tra Due e Trecento. La Lectura super Sexto Decretalium di Guido da Baisio, in: ZSSR, KA 122 (2005) 180-217.
Wanneer de paus de overdracht van een beneficie aan zich trok of wanneer een beneficie vacant werd bij de H. Stoel: VI.3.4.2 Licet ecclesiarum. Eén van de klachten uit het
Heilige Roomse Rijk betrof de reservatie van de beste beneficies en waardigheden voor
kardinalen en protonotarissen: Gravamina Germanicae nationis ad Carolum, Keulen 1520,
A 1 v o.
J. Erdmann, “Quod est in actis, non est in mundo”. Päpstliche Benefizialpolitik im sacrum imperium des 14. Jahrhunderts, Tübingen 2006, 31-42: Allgemeine theoretische und kirchenrechtliche Grundlagen des päpstlichen Provisionsrechtes.
P. Landau, Jus patronatus, 121-124.
X.3.38.23 Praeterea quoniam.
X.3.38.25 Nobis fuit en Clem.3.12.1 Ut constitutio.
X.3.38.15 Consuluit.
X.3.38.17 Nullus laicus.
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Roomse Rijk. Een wereldlijke vorst kon door oorlog (iure belli) nieuwe gebieden veroveren, waardoor hij meer kansen kreeg om het lekenpatronaatsrecht van zijn concurrent over te nemen. Verder is de invloed op de kerkelijke aanstellingen in de Nederlanden en in het Vrijgraafschap Bourgondië
sterk gegroeid door de schenking van apostolische indulten aan Karel V.
Deze indulten behoorden sinds het midden van de vijftiende eeuw tot de
praktijk van de kerkelijke organisatie, maar dit indult was als begrip niet
terug te vinden in de canoniekrechtelijke collecties, zoals het Decretum, de
Decretalen of het Liber Sextus, want na de Extravagantes Communes volgden alleen afzonderlijke constitutiones of pauselijke wetten. Nu stellen we
vast dat er voor de hertog van Savoie een reëel indult* scheen te bestaan, dat
de paus aan een leek gaf voor onbepaalde tijd. 65 Verder waren er persoonlijke
indulten, die de paus aan de hertog, graaf of heer van een grote heerlijkheid
gaf ‘zolang de vorst leefde’. 66 Deze laatste indulten konden op hun beurt
ingedeeld worden in hernieuwbare indulten, die door de opvolgers van Karel V werden aangevraagd en door de paus hernieuwd werden, en niet-hernieuwbare indulten, die voor een beperkte of voor onbepaalde tijd werden
toegestaan.
Op basis van zijn gratierecht kon de paus apostolische indulten toekennen, want hij was de hoogste wetgever en rechter in de Kerk. 67 In deze studie
zal het apostolisch indult alleen betrekking hebben op het pauselijke privilege om kerkelijke beneficies te verlenen (ius* conferendi beneficia ecclesiastica, collatio*) en om het recht van voorstelling aan wereldlijke leiders door te
geven (ius* praesentandi of ius* praesentationis). 68 Alle indulten verwezen in
de periode van de Renaissance naar het zeer heikele probleem van de verhouding van Kerk en Staat. Aangezien de vorst in de Nederlanden tevens
keizer van het Heilige Roomse Rijk was en koning van Spanje werd de vraag
voor indulten rechtstreeks of onrechtstreeks met de paus afgehandeld. Nooit
voorheen was het voorgekomen dat een vorst zich zo intensief verbonden
wist met zijn Bourgondische rechtsvoorgangers en dat hij zich extra inspande
om de kerkelijke problemen van de Nederlanden zo prominent op de pauselijke agenda te plaatsen.
Op het breukvlak van de Middeleeuwen en de Renaissance smeulde het
in de christenheid en stond de mensheid bij het begin van de grootste scheu65
66
67
68

Hierbij verwijzen we naar het indult van de hertog van Savoie-Piëmont, dat in 1819
door Pius VII zou afgeschaft worden. In dat laatste jaar was Savoie al een Franse landstreek geworden. Zie hierna VI.2.
VI.[5.13.] 7: Privilegium personale personam sequitur et extinguitur cum persona.
X.1.2.3 Translato.
J. Miñambres, La presentazione canonica. Collaborazione nella provvista degli uffici ecclesiastici, Rome 2000. Zie ook: www.gbv.de/dms/sbb-berlin/337226474.pdf. en: idem, Institución del presentado, in: DGDC, IV 632-633 en Presentación, in: DGDC, VI, 419-423.

14

Hoofdstuk I

―――

ring in de katholieke Kerk: de Hervorming. De hoofdpersonages in deze fase
waren de paus, de keizer en Maarten Luther. Het hoofdprobleem scheen zich
te concentreren rond de aflaat* (indulgentia, indulgere) en rond de vijfennegentig stellingen van Wittenberg. In werkelijkheid was de zielzorg (cura* animarum) van de gelovigen toen overgeleverd aan zieleherders, die het evangelie, de goede boodschap, door hun morele gedrag ondermijnden en die
hun dienst in de kerk dankten aan het patronaatsrecht (ius* patronatus), dat
in de twaalfde en dertiende eeuw was ontstaan en dat corrupt was geworden
door deze lakse moraal. Toch was dit patronaatsrecht begonnen als een geestelijk recht (ius spirituale), later als een recht, dat aanleunde bij een geestelijk
recht (ius spirituali annexum), dat niet mocht doorgegeven worden aan erfgenamen en dat niet mocht verkocht worden op gevaar af van simonie (ius
patrimoniale). 69 De laatste loot aan de stam van dit patronaatsrecht was het
indult (indultum*, indulgere), dat de kwalen van het beneficiesysteem erfde.
De patroon gaf het geld (dos, dotatio), bouwde de kerk of kapel (aedificatio, constructio) en schonk de grond (fundatio). 70 De patroon stelde een kandidaat voor (ius praesentationis), zodat kerkelijke diensten verzekerd waren
en hij beschermde de kerk. Indien de patroon een leek was, mocht hij in tijden van tegenspoed zelf bijgestaan worden. Een patroon kon immers een
leek zijn, maar ook een kerkelijke instantie. In de loop van de Middeleeuwen
had de bisschop, die in zijn bisdom in beneficiezaken grote bevoegdheid
had, 71 een groot deel van zijn jurisdictie verloren aan de paus. Vanaf de dertiende eeuw reserveerde de paus steeds meer rechten voor zich. Vanaf de
veertiende eeuw liet elke paus eigen regels opstellen met het oog op de organisatie van het beneficiewezen (Kanselarijregels*). Bovendien beschikte de
paus over zijn rechtbank, de Rota Romana, die als de belangrijkste in de katholieke Kerk werd beschouwd. 72
De verzwakking van de bisschoppelijke invloed op de jurisdictie in zijn
bisdom ging gepaard met de stijgende macht van de katholieke vorst, die
daardoor weer inbreuk pleegde op de kerkelijke vrijheid (libertas ecclesiastica). De Bourgondiërs en de eerste Habsburgers wisten de aanstelling van de
bisschoppen van hun beleid afhankelijk te maken. Het feit dat de paus aan de
zeer jonge vorst, Karel van Oostenrijk, vier indulten gaf, betekende dat de
invloed van de bisschop op de organisatie van het kerkelijk leven nog meer
inboette. Was deze structurele invloed op het aanstellingsbeleid van de Kerk

69
70
71
72

P. Landau, Jus Patronatus. Studien zur Entwicklung des Patronatrechts im Dekretalenrecht
und der Kanonistik des 12. und 13. Jahrhunderts, Berlin 1975, 116.
Vandaar het gezegde: patronum faciunt dos, aedificatio et fundus.
X.1.31.16 Conquerente.
Sacri Romani Palatii auditores, vulgo judices rotales: de ‘communis opinio’ van de Rotarechters.

Inleiding

15
―――

niet veel gevaarlijker dan het incidentele gevaar dat de gelovige nu en dan
geld moest neertellen voor aflaten?
Waarom werd de Hervorming doorgaans vereenzelvigd met Maarten
Luther en met het schrijnende misbruik van de aflaathandel, terwijl het indult, dat veel gevaarlijker was, wegdeemsterde en de identificatie van de
initiatiefnemers van dit misbruik door onachtzaamheid verslofte? De belangrijkste reden voor dit manco houdt verband met de ‘arcana papatus et imperii’. Beleids- en bestuurszaken waren in de administraties van paus en keizer
met de grootste geheimhouding omgeven. In zestiende eeuw werd de enge
band tussen het ‘sacerdotium’ en het ‘imperium’ een laatste maal aangehaald
in een ultieme poging om het gescheurde kleed van Christus, de ‘tunica inconsutilis’, 73 te herstellen. De retoriek van de twee lichtbundels, die de bekende wereld overheersten als de zon (de paus) en de maan (de keizer), beleefde in de praktijk zijn zwanezang. Het spirituele en het temporele gingen
voortaan meer hun eigen weg, maar ze waren nog sterk vervlochten: ‘Diese
Verflechtung führte dazu, daß die Reformation gerade auch in den Niederlanden nicht nur als Glaubens- oder Kirchenfrage, sondern auch als eine
ernsthafte Infragestellung und Gefährdung des Staates ingesamt angesehen
und bekämpft wurde.’ 74
Karel V en Frans I eisten toen als de twee Europese antagonisten de aandacht op van de bekende wereld. In de Nederlanden beheersten de uitbreiding van het territorium van de Lage Landen en de vroegmoderne staatsvorming in grote mate de toenmalige actualiteit. Precies, omdat de teksten van
de apostolische indulten voor de tijdgenoot in een vreemde taal waren geschreven en dus weinig publiciteit kregen, bleven zij onbekend voor de gewone man uit de Nederlanden en stonden ze zeker in de schaduw van de
wereldpolitiek. Voor de paus bewaarde het Vaticaanse archief de minuten
van de indulten in de registers van Lateranen en van het Vaticaan, maar vóór
1880 mocht een geleerde leek slechts bij uitzondering deze documenten raadplegen. Leo XIII opende zijn archief voor een ruimer publiek. Voor de keizer
bewaarde de aartskanselier van het Heilige Roomse Rijk, d.i. de aartsbisschop van Mainz, de teksten van het ‘ius* Precum Primariarum’, een variant
van het indult, want daar kwam het type indult, zoals het in de Nederlanden
bestond, niet in die mate voor. De Nederlanden kregen toen hun grootste
aantal indulten onder Karel V. Het is dus geen wonder waarom clerici eerst,
dan pas leken op zoek gingen naar het indult...

73
74

Joh. 19, 23. Zie ook: Extrav. Com. 1.8.1 Unam sanctam.
Th. A. Letz, Fürstliche Herrschaft und Kirche. Brandenburg und Burgund in der Mitte des 15.
Jahrhunderts, Berlin 2004, 249.
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De eerste geleerde, die een tractaat schreef over de indulten, was uiteraard een clericus: Anastasius Germonius (1551-1627). 75 Deze bekleedde in
1580 de eerste leerstoel voor het canonieke recht aan de universiteit van Turijn. Toen Sixtus V de aartsbisschop van Turijn, Girolamo Della Rovere, in
1586 tot kardinaal aanstelde en hij naar Rome trok, nam de nieuwe kardinaal
zijn specialist in kerkelijk recht mee naar Rome. Daar publiceerde Anastasius
de eerste gecommentarieerde indultsbrief, deze van Girolamo. Zin na zin
leidde hij de lezer in bij de lectuur van een indult. Dit indult was echter een
indult voor kardinalen, niet voor een wereldlijke vorst, want het Concilie van
Trente had ondertussen sommige indulten de wacht aangezegd. 76
Een volgende doorbraak in de bestudering van indulten kwam van de
jurist en clericus Pietro Marcellino Corradini, later kardinaal en papabilis. 77
Jozef I (1705-1711) had het gewaagd om zonder toestemming van Rome, van
zijn keizerlijk voorstellingsrecht gebruik te maken. Voorheen placht de keizer
‘Preces Primariae’ of een eerste verzoekschrift te sturen naar de paus. Vervolgens gaf de paus aan de keizer eenmaal het recht om kandidaten voor een
beneficie in kerkelijke instellingen voor te stellen. Clemens XI (1700-1721), die
Corradini al als kanunnik van Lateranen had aangesteld en hem tot zijn subdatarius had benoemd, bevorderde Corradini tot auditor 78 en gaf hem de
opdracht om de rechten van de H. Stoel te verdedigen tegen de keizer. Om
zijn werkstuk te publiceren koos Corradini de schuilnaam ‘Conradus Oligenus’ en een schuiladres, hetgeen voor hem levenslang de ongenade van het
keizerlijk Hof betekende. Zijn wetenschappelijk betoog was baanbrekend
voor de bestudering van dit type van indult. Hij startte zijn onderzoek in de
dertiende eeuw. 79 Zijn besluit: zonder pauselijk indult is het keizerlijk recht
van Preces Primariae onbestaande. 80
Een derde clericus verdient nog meer om in dit overzicht een ereplaats te
krijgen: de canonist Giovanni Antonio Bianchi (1686-1758). 81 Niet alleen
kwamen de Nederlanden aan de beurt in zijn betoog, maar in het ‘Sommario

75
76
77
78
79
80

81

A. Germonius, Tractatus de indultis apostolicis, Rome 1591. Zie ook: S. Migliore, Germonio, Anastasio, in: DBI 53 (1999) 458-460.
COGD III, 167-9: Sessio 25, c. 9.
L. Bertoni, Corradini, Pietro Marcellini, in: DBI 29 (1983) 358-362.
Hij werd rechter in de Rota Romana (auditor Sacri Romani Palatii).
Het Duitse Instituut te Rome bouwt voort op de aanzet, die deze geleerde in de achttiende eeuw gaf aan bibliothecaris J. H. Brand en kanunnik St. Würdtwein.
C. Oligenus (pseudoniem van Pietro Marcellino Corradini), Dissertatio de Primariis Precibus Imperialibus, ubi argumentis ex jure canonico deductis, concordatis inclytae nationis Germanicae, pontificiis diplomatibus, & perpetua consuetudine ostenditur illas dirigi a Caesarea
Majestate non posse sine speciali indulto Summi Pontificis, Friburgi Brisgojae (=Romae)
1706.
G. Ricuperati, Bianchi, Giovanni Antonio, in: DBI 10 (1968) 114-117.
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Addizionale’ werd bijlage 25 volledig aan de Nederlanden gewijd. 82 Bovendien is Bianchi de eerste onderzoeker, die de consistoriale archieven heeft
onderzocht in verband met de Nederlanden. Waarom onderzocht een Italiaan een indult uit de Nederlanden? 83 Aan het Hof van Turijn woedde een
strijd over de vraag of Piëmont het ‘benoemingsprivilege’ uit 1452 kon voortzetten, want dat was oorspronkelijk verleend aan de hertog van Savoie en
nog belangrijker was de vraag of het indult van Nicolaas V een benoemingsdan wel een voorstellingsindult was. In die zin was dit type indult voor Savoie-Piëmont zeer goed te vergelijken met ‘Fervor pure devotionis’. Het grote
verschil scheen erin te bestaan dat het indult voor Savoie een ‘reëel’ indult
was en dat voor Karel van Oostenrijk een personeel. Bianchi bewees echter
dat er nooit van een benoeming sprake was geweest en dus was er nooit een
reëel indult geweest. Op termijn zou ook het laatste indult van dit type sneuvelen.
Deze drie clerici leefden in een tijd, waarin Kerk en Staat het politieke debat kleurden. Als geëngageerde intellectuelen en doortastende katholieken
zetten zij hun loopbaan deels op het spel door hun strijdvaardige houding.
Voor de paus en de zaak van de katholieke Kerk gingen zij door het vuur en
haalden zij zich het ongenoegen van vorsten op de hals. Hun kennis van de
geschiedenis en van het canonieke recht predestineerde hen tot de speerpunten van hun generatie op deze barricaden. Bijzonder was daarbij dat ze alle
drie wetenschappelijk grensverleggend waren, ja zelfs vooruitliepen op pauselijke beslissingen. 84
Ondertussen hadden drie tijdgenoten uit de Nederlanden van de zestiende eeuw zich in hun geschriften over het indult gebogen: de Fries Epo
Boëthius, hoogleraar te Douai (1522-1592), 85 de Leuvense hoogleraar Johannes Wamesius (1524-1592) 86 en in geringe mate Henricus Geldorpius (ca.

82

83

84
85
86

Provviste fatte da’ Sommi Pontefici per la Belgia, dopo l’anno 1515. in cui fu concesso
l’Indulto a Carlo V. da Leone X., sino al Pontificato di Sisto V., che fu il primo, che concedesse a’ Re di Spagna l’Indulto de nominare per le Abbadie, e Priorati de quei Luoghi.
G. Bianchi, Ragioni della Sede Apostolica nelle presenti controversie colla Corte di Torino, s.l.,
s.n., 1732, t. I, parte seconda. Daarin waren drie onderdelen te onderscheiden. Onze
aandacht ging naar II: Discorso sopra la materia beneficiale concernente il breve Dudum della
santa memoria di Benedetto XIII., ed il preteso Concordato sottoscritto dal signor Cardinal Lercari, e Signor Marchese di Orma. Dit werk van Bianchi omvat in totaal 4 tomi.
Gelukkig konden deze auteurs in het internet gelezen worden. Pica geeft geen exemplaren voor Nederland.
R. Feenstra, Bibliotheca Frisica Juridica. Bio-bibliografische notities over enkele weinig
bekende Friese juristen, in: TVR 75 (2007) 129-135: 2. – Boëtius Epo.
L. Waelkens, F. Stevens en J. Snaet, Geschiedenis van de Leuvense rechtsfaculteit, Brugge
2014.
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1520-1585). 87 In tegenstelling tot hun opvolgers in de zeventiende en achttiende eeuw, Antonius Anselmo en Zeger-Bernard van Espen -om er een
paar te noemen- wisten zij als tijdgenoten de kennis over de indulten beter in
te schatten. Gezien de politieke revolutie is het goed te begrijpen dat men in
de Republiek der VII Provincies niet over indulten schreef. Met de afscheiding na de Opstand sneden de Noordelijke Nederlanden zich onbewust af
van hun gemeenschappelijke geschiedenis met het zuiden. De centralisatie
van de Habsburgers had ervoor gezorgd dat Brussel de belangrijkste documenten bewaarde. In 1665 zou Georgius De Smet te Gent en Luik zijn ‘Privilegia nominationum Lovaniensium’ publiceren, waardoor meteen zovele indulten in extenso voor een groter publiek bekend werden. 88
De man, die als leek en advocaat in staat was om in 1640 voor Filips IV
op te treden om het indult ‘Fervor pure devotionis’ te hernieuwen, was Dirk
van Ameyden. Hij was opgegroeid in het katholieke Den Bosch vóór 1629 en
kon profiteren van de bekendheid van zijn oom Cristiano, die deken was
geweest van de Sixtijnse kapel. Zijn vader Gerard sneuvelde in Spaanse
dienst en Dirk was daar fier op. Dirk kende het best de structuur, de procedures en de bevoegdheid van de Dataria* Apostolica. Toen hij zijn boek ‘De
officio et iurisdictione Datarii et de stylo Datariae’ in 1654 publiceerde, werd
hij in hetzelfde jaar door Innocentius X uit de Pauselijke Staten verbannen.
Vóór de opening van de Vaticaanse archieven was Van Ameyden de leek uit
de Nederlanden, die het best op de hoogte was van de hernieuwbare indulten, en de enige, die in deze archieven zijn weg vond. 89
Later bleek dat Dom Ursmer Berlière in het jaar 1905 van Mgr. Peter
Wenzel, de onderprefect van het Vaticaanse archief, een tip kreeg om hetzelfde handschrift te gebruiken, dat Bianchi vóór 1732 gebruikt had. Nog
later zou Dom Ursmer zijn artikel publiceren, zonder dat beide geleerden
(Wenzel en Berlière) het werk van Bianchi kenden. 90 Daardoor gaven beide
geleerden (Bianchi en Berlière) een overzicht van de consistoriale beneficies,
die door de paus moesten bevestigd worden en waarvoor keizer Karel voorafgaandelijk zijn intentie moest geven en zijn consensus moest toekennen
volgens het indult ‘Fervor pure devotionis’. Dom Ursmer zou ook het initiatief
nemen om de reeks van het ‘Monasticon belge’ uit te geven, waarbij het onderzoek naar het apostolisch indult werd gestimuleerd, want al deze pauselijke bevestigingen van abten van consistoriale abdijen werden nu opgenomen in het Monasticon belge. 91
87
88
89
90
91

H. Brugmans, Geldorpius, Henricus, in: NNBW, III, 449-451.
G. de Smet, Privilegia nominationum Lovaniensium, Gandavi 1665.
A. Bastiaanse, Ameyden, Teodoro, in: DBI 2 (1960) 772-774.
U. Berlière, Provisions abbatiales 1519-1564, in: BIHBR 3 (1924) 159-166.
De nationalistische visie stond de gezamenlijke bestudering van de andere delen van
de Nederlanden uit de periode van Karel V in de weg. Zolang er geen Monasticon be-
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Dankzij de archivaris van het Brusselse Algemeen Rijksarchief, dr. Pieter
Gorissen (1914-1993), is het eerste indult van Karel van Oostenrijk ‘Fervor
pure devotionis’ uitstekend onderzocht. 92 Ondertussen was duidelijk geworden dat de studie van het indult een onderzoek veronderstelde met een Europese dimensie. Een overzicht van de beste literatuur, gecombineerd met de
meest betrouwbare archieven, kon de weg vrijmaken naar een breed panorama van nieuwe inzichten. ‘Open access’ stelde voor de huidige onderzoeker
een wereldbibliotheek open. Verder was de studie van het canonieke recht
een ‘conditio sine qua non’. Meer dan eens hadden voorgangers gevraagd
naar een geactualiseerde kennis van het patronaatsrecht.
Onder de Habsburgers in de zestiende eeuw waren de Nederlanden en
het Vrijgraafschap Bourgondië op weg naar staatsvorming, maar maakten zij
deel uit van een samengestelde staat. Karel V was toen keizer van het Heilige
Roomse Rijk, koning van Spanje, meervoudig landsheer in de Nederlanden
en hij beheerste grote delen van Italië. Hij was de eerste vorst, die regeerde
over meer dan één continent en in wiens rijk de zon niet onderging. Dit rijk
was allesbehalve een vroegmoderne staat. In die context was het oorspronkelijk begrip ius gentium (het recht dat alle volken toepasten) uit het Romeinse
recht op weg om de relatie tussen vroegmoderne staten aan te duiden als het
moderne begrip volkenrecht. 93 In die beginnende internationale sfeer van
diplomatieke netwerken zou het apostolisch indult een bijzondere rol vervullen.
I.2

VOORLOPERS, VOORBEELDEN EN VALKUILEN IN HET ONDERZOEK

Na de ontsluiting van de Vaticaanse archieven voor leken onder Leo XIII zou
de oprichting van nationale instituten te Rome de weg openen naar toen

92

93

staat, dat de resterende delen van Nederland, Duitsland, Frankrijk en Luxemburg opneemt, behoudt het werk van Bianchi een voorprong op dat van Berlière, omdat Bianchi meer onderzocht.
De prelaten van Brabant onder Karel V (1515-1544) en hun confederatie (1534-1544), in:
Standen en Landen VI (1953); De invoering van het vorstelijk benoemingsrecht in de Nederlandse abdijen onder Karel V, in: Bijdragen voor de Geschiedenis van de Nederlanden 9
(1954) 190-237 en 10 (1955) 25-57; De dossiers van de prelaatsbenoemingen, in: Archiefen bibliotheekwezen 26 (1955) 146-180; Les abbayes de Tournai-Tournaisis et l’indult aux
nominations de Charles-Quint, in: BTFG 33 (1955) 577-596; L’introduction de la nomination princière dans l’abbaye d’Echternach, in: Sacris erudiri. Jaarboek voor godsdienstwetenschappen 7 (1955) 302-334; Les indults aux nominations ecclésiastiques de la Savoie et des Pays-Bas (1451-1515), in: TVR 25 (1957) 54-66.
J. Fleuren, De historische ontwikkeling van de verhouding tussen internationaal en
nationaal recht, in: Ars Aequi 61 (2012) 510-519.
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onbekende bronnen. 94 Dat betekende niet dat iedereen een goed overzicht
had van de nieuwe mogelijkheden. 95 Gisbert Brom, eerste directeur van het
Nederlands Instituut te Rome, werd één van de grondleggers van de verhouding van Kerk en Staat in Nederland en in de Nederlanden. 96 Groter is de
groep geleerden, die zich vragen stelden over deze verhouding, maar die niet
in Rome konden studeren. De Fries Epo Boëthius (1522-1592), primarius van
het canonieke recht aan de universiteit van Douai, was van oordeel dat de
invloed van de vorst op het beneficiewezen het beste kon starten bij Johanna
van Constantinopel, want ook het canonieke recht verwees het eerst naar het
graafschap Vlaanderen. Zo kwam men terecht bij paus Innocentius III met
‘Dilecto’ 97 en bij paus Honorius III met ‘Cum dilecta’. 98 Christianus Henricus
Trotz, hoogleraar in Franeker, publiceerde in 1751 een boek over het landbouwrecht. 99 Hij meende dat het recht van de Republiek met betrekking tot
beneficies, 100 ius patronatus, 101 ius Primariarum Precum en indult 102 voor
Friesland een afzonderlijke studie verdiende. 103 Hij citeerde een tekst uit het
‘Annael ofte Land-boek van Vriesland’ van dr. Kempo van Martena, raadsheer in het Hof van Friesland, waarin een verwijzing naar het indult ‘Fervor
pure devotionis’ voorkwam: 104 ‘Alsoe die Keiserl. M. by indult van onsen heiligen Vaeder de Paus, heeft de nominatie van alle Praelaturen en digniteiten*,
daer af de K. Maj. uut macht van dyen gebruict in synen Landen van herwerts over, op dat nyemant gecoeren soude worden, dan syne M. agreabell
ende bequaem, soe en hebben de Praelaeten van Vrieslant geen reden hem
des te beclaegen’. 105 De centrale regering wilde de abten van Friesland sus94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

A. Esch, Die Gründung deutscher Institute in Italien 1870-1914. Ansätze zur Internationalisierung geisteswissenschaftlicher Forschung im Ausland, in: Jahrbuch der Akademie
der Wissenschaften in Göttingen 1997, 159-188.
R. Post, De Beteekenis van de Romeinsche Archivalia voor de Nederlandsche Kerkgeschiedenis,
Nijmegen 1937, 25.
G. Brom - A. Hensen, Romeinsche bronnen voor den kerkelijk-staatkundigen toestand der Nederlanden in de 16de eeuw, ’s-Gravenhage 1922 (RGP, GS 52). Zie: www.historici.nl/retroboeken/romeinse_bronnen/4/90.
X.2.20.40 Dilecto filio.
X.3.8.16 en E. Boëthius, Heroicarum et ecclesiasticarum quaestionum libri VI, Duaci 1588, I,
3-4, nr. 5. Zie ook: 167, nr. 278.
Over hem: Chr. Korbeld, Over de vryheit van gevoelen en spreken den rechtsgeleerden eigen.
Leven en werk van Christiaan Hendrik Trotz (1703-1773), Nijmegen 2013, 217-222.
J.-P. Schouppe, Beneficio eclesiástico, in: DGDC, I, 656-662.
P. Erdö, Patronato [derecho de], in: DGDC, V, 983-987.
J. González Ayesta, Indulto, in: DGDC, IV, 554-555.
Chr. Trotz, Ius agrarium Foederati Belgii, Franequerae 1751, 159: meretur enim haec materia juris Belgici, ut dixi, singularem tractatum.
G. thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg, Groot placaat en charter-boek van Vriesland,
Leeuwarden 1773, 1-205.
Chr. Trotz, Ius agrarium o.c., 161. Vergelijk met Chr. Korbeld, Over de vryheit, 173.
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sen, omdat hun vrije verkiezing was ontnomen. Vanuit het Friese standpunt
werd getornd aan de autonomie van de abdijen bij de verlening van het kerkelijke ambt (officium 106 et beneficium*), één van de redenen, zoals gezegd,
voor de Nederlandse Opstand tegen Filips II.
In 1906 signaleerde Michael Schoengen de noodzaak voor een kerkrechtelijke studie: ‘Eene aan de eischen van de moderne wetenschap voldoende
geschiedenis van het jus patronatus in Friesland, wacht nog op een bewerker’. 107 Andreas Meyer, één van de huidige specialisten van het patronaatsrecht, spreekt over de jungle van de laatmiddeleeuwse ‘Pfründenmarkt’:
‘Dies liegt zum Teil daran, daß das spätmittelalterliche Benefizialwesen* von
der modernen historischen Forschung kaum je als eigenständiges Thema
behandelt worden und seine Darstellung in den Handbüchern daher meist
sehr holzschnittartig ist’. 108
Onze generatie is beter toegerust, 109 maar de tijdgeest zit dwars, want: ‘In
menig opzicht staat de beoefening van de geschiedenis van het kerkelijk
recht 110 haaks én op de juridische én op de historische trends van het ogenblik’. 111 De kerkhistoricus Michel Cloet sloot zich daarbij aan: ‘De institutionele en politieke geschiedenis heeft sinds jaren veel plaats moeten inruimen
voor de sociaal-economische, de demografische en de kulturele geschiedenis.
De massa kreeg ook meer belangstelling dan de leiders. Deze algemene historiografische ontwikkelingen waren eerder ongunstig voor de studie van de
relaties tussen Kerk en Staat op regeringsniveau’. 112 Wetenschappelijk kan
men het canonieke recht niet overboord gooien, indien men zinvol wil bezig
zijn met het recht en met de geschiedenis. 113

106 B. Basdevant-Gaudemet, Office ecclésiastique, repères pour une histoire d’un concept,
in: Église et autorités. Études d’histoire du droit canonique médiéval, Limoges 2006, 271-284.
107 De Vrije Fries 20 (1906) 323-390, bijzonder 329. Ook digitaal te lezen.
108 A. Meyer, Der Deutsche Pfründenmarkt im Spätmittelalter, in: Das Repertorium Germanicum. EDV-gestützte Auswertung vatikanischer Quellen, neue Forschungsperspektiven, Rome 1992, 266-279, vooral 266.
109 Gonzalo Sánchez-Molero, José Luis y Miranda Díaz, Bartolomé, La bibliografia sobre el
emperador Carlos V: de la crónica a la red, Yuste 2010. Zie ook: http://www. clio.rediris.es/
enlaces/carlosV.htm en www.cervantesvirtual.com>Historia>CarlosV; A.M. Carabias
Torres, Doce años de la historia de Carlos V en Internet (2000-2012): una revolución bibliográfica y documental, Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes 2012.
110 J. Otaduy, Derecho eclesiástico del estado, in: DGDC, III 118-127.
111 D. van den Auweele, Rechtshistorisch onderzoek in België: 75 jaar canonistiek. Stand
en standpunt, in: TvR 61 (1993) 362.
112 M. Cloet, Een kwarteeuw historische produktie in België betreffende de religieuze geschiedenis van de Nieuwe Tijd, in: Trajecta 4 (1995) 198-223, vooral 200.
113 P. Landau, Der Einfluß des kanonischen Rechts auf die europäische Rechtskultur, in: R.
Schulze, ed., Europäische Rechts- und Verfassungsgeschichte. Ergebnisse und Perspektiven
der Forschung, Berlin 1991, 56. Zie ook: J. Hallebeek, Bericht über die kirchenrechtsge-
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Ik heb me in deze studie beperkt tot het indult als pauselijk privilege toegekend aan hertogen en vorsten zonder natie om tijdens de vroegmoderne
staatsvorming kerkelijke beneficies met aandrang te mogen voorstellen. 114 In
die tijd bestonden vele soorten indulten: de toelating om een boek tien jaar te
mogen drukken (indultum impressorium); de toelating om met twee galeien
ten strijde te trekken tegen ongelovigen en ketters (indultum praeliandi); de
toelating om het ‘Agnus Dei’ in een boek te mogen inkleuren (indultum miniandi) en de toelating om geestelijke vruchten te genieten bij afwezigheid in
het koor (indultum percipiendi fructus in absentia).
De studie van de apostolische indulten is te beschouwen als een studie in
het canonieke recht 115 en in de kerkgeschiedenis, 116 maar theologie kan verhelderend werken. 117 Interesse voor de sociale geschiedenis van de instellingen en voor de rechtsgeschiedenis, zowel de geschiedenis van het canonieke
als van het civiele recht, blijven complementair. Daarom moeten de juridische en sociale verhoudingen van de vroegmoderne Staat beter dan tot dusver aan bod komen. 118 Kortom een goede verbinding van oude en nieuwe
doelstellingen: nova et vetera. 119
De centrale figuren in deze studie zijn de paus en de keizer, c.q. de
Spaanse koning. Hun invloed op de verhouding van Kerk en Staat en op de
maatschappij in de Nederlanden en het Vrijgraafschap Bourgondië zullen
voorop staan. Het publiekrecht, zo werd aangenomen in het Romeinse en in
het canonieke recht, had betrekking op de eredienst, op de priesters en op de
overheid. 120 Wie zich tegen de overheid verzette, verzette zich tegen God. 121

114
115

116

117
118
119
120

schichtliche Forschung im Gebiet der Niederlande und Belgiens, in: ZSSR, KA 122
(2005) 421-445.
F. Germovnik en M. Thériault, Indices ad Corpus Iuris Canonici, Ottawa 20002, 233: alleen
indulgentia. Th. Treuter en G. Silagi, Wortkonkordanz zum Decretum Gratiani, München
1990, III, 2259: indulgentia; III, 2260-2261: indulgere, waaronder vijfmaal indultum.
St. Kuttner, Problemi metodologici nella storia del diritto canonico, in: Annali di storia
del diritto: rassegna internazionale 1 (1957) 137-152. Zie ook: P. Erdő, Die Forschung der
Geschichte des kanonischen Rechts: ein Dialog zwischen Theologie und Rechtsgeschichte, in: ZSSR, KA 122 (2005) 1-16 en A. Hetzenecker, Stephan Kuttner in Amerika
1940-1964. Grundlegung der modernen historisch-kanonistischen Forschung, Berlin 2007.
U. Stutz, Die kirchliche Rechtsgeschichte, Bonn 1905. Zie ook: Chr. Link, Kirchliche Rechtsgeschichte. Kirche, Staat und Recht in der europäischen Geschichte von den Anfängen bis ins
21. Jahrhundert, München 2009. Zie ook: J. Comby with D. MacCulloch, How to read
church history. Vol. 2: From the Reformation to the present day, London 1989.
L. Martínez Ferrer, Venti secoli di storiografia ecclesiastica. Bilancio e prospettive, Rome
2010, Presentazione, 8.
J. Andrés-Gallego, Corrientes de historiografia eclesiástica desde el Concilio Vaticano
II, nr. 6, in: L. Martínez Ferrer, Venti secoli, o.c., 207-211.
R. Aubert, Les nouvelles frontières de l’historiographie ecclésiastique, in: LJChH 95
(2000) 757-781.
D.1.1.2 en Dist.1 c.11.
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Daarom is deze studie een benadering van de verhouding van Kerk en Staat
‘from the top’. Samen met Wolfgang Reinhard zijn wij van mening dat de rol
van de Kerk en haar bedienaars vaak in de hoek werd geduwd. Om de
staatsvorming van de zestiende eeuw in een ruimer perspectief te zien is er
een ‘change of focus’ nodig. 122 Wellicht was de benadering ‘from below’, die
nu zo in trek is, een belangrijke reden waarom een proefschrift over indulten
langer dan nodig op zich heeft laten wachten. 123 Het proces van secularisatie
en van humanisme maakte het ondertussen moeilijk zich in de geest en het
geloof van de middeleeuwer te verplaatsen. 124 Het wereldbeeld was tussen
1480 en 1530 zeer ingrijpend gewijzigd. 125 De ongelijkheid in de verdeling
van de rijkdommen resulteerde in ongelijke godsdienstige en politieke verhoudingen. Daar kwam in de Nederlanden nog bij dat de Bourgondiërs, later
de Habsburgers deze ongelijkheid accentueerden. 126
Wat was er in de Middeleeuwen meer vanzelfsprekend dan dat de godsdienst, de eerbied voor God (religio met wortel ‘lig: verbinden’ en verwant
met obligatio) een bindende factor was in de maatschappij? Uitdrukkelijk in
de eindfase van de tweezwaardenleer, wanneer de laatste door een paus
gekroonde keizer zich inzette om met de paus de eenheid van de christenheid te herstellen, kon de vorming van een afzonderlijke staat nog niet de
eerste plaats innemen. 127 Wel streefden vorsten ernaar om hun macht zoveel
als mogelijk in politieke centra te kristalliseren.
De vraag of de pauselijke opvatting belangrijker was dan de keizerlijke
opvatting, is daarom moeilijk te beantwoorden. Leo X haalde bij de afschaffing van de ‘Pragmatieke* Sanctie van Bourges’ (1438) zijn voorganger Bonifacius VIII aan, die in ‘Unam Sanctam’ het oppergezag van de paus verdedigde. 128 Karel V van zijn kant was zich wel bewust dat de paus zonder zijn
121 H. Paulus, Rom. 1.13. D. Whitford, Robbing Paul to pay Peter. The Reception of Paul in
sixteenth Century Political Theology, in: R. Holder, A Companion to Paul in the Reformation, Leiden 2009, 573-606.
122 W. Blockmans en J. Ph Genet, red., The Origins of the Modern State in Europe, 13th to 18th
Centuries, Oxford 1995-2000, 7 dln. Zie ook: J. Ph. Genet, Culture et idéologie dans la genèse de l’état moderne, Rome 1985.
123 W. Reinhard, No Statebuilding from Below! A Critical Commentary, in: Empowering
Interactions, Farnham 2009, 299-304, vooral 299.
124 Ch. Taylor, A secular Age, Cambridge, MA 2007.
125 P. Kennedy, The Rise and Fall of the Great Powers: economic change and military conflict
from 1500 to 2000, New York 1987.
126 C. Javier de Carlos Morales, Felipe II: el imperio en bancarrota. La Hacienda real de Castilla
y los negocios financieros del Rey prudente, Madrid 2008.
127 D.96 c.10 Duo sunt. Voor een middeleeuws commentaar, zie ibidem: www.medcanonlaw.nl. Zie ook: J. de Monté ver Loren en J. Spruit, Hoofdlijnen uit de ontwikkeling
der rechterlijke organisatie in de Noordelijke Nederlanden tot de Bataafse omwenteling, Deventer 20007, 50-55.
128 J. Mansi, Sacrorum conciliorum, 32, 968 E. Zie nu: COGD, II, 2, 1440, l. 3619.
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krachtige wereldlijke arm ‘geen poot had’ om op te staan. In het verlengde
van deze problematiek kwam ook de vraag naar voren hoe Karel V zich op
het vlak van de staatsvorming gedroeg. Welke relatie was er tussen de ‘monarchia universalis’ en tussen de bestuursvorm in de afzonderlijke onderdelen van zijn wereldrijk? Had hij een bijdrage geleverd aan de staat van de
Nederlanden? En welke?
Binnen het kader van de verhouding tussen Kerk en Staat zullen het canonieke recht 129 en de kerkgeschiedenis nieuw licht werpen op het apostolisch indult. Eén van de belangrijkste problemen in de christenheid bestond
uit de kerkelijke discipline, die op het Concilie van Trente 130 dan ook streng
werd aangepakt. In dit opzicht behoorden de opeenstapeling van beneficies
(pluralitas*) en de inbreuken op de residentieplicht* van bedienaars van de
Kerk tot de zwaarste misbruiken. 131 De Kerk verstond zichzelf ook als de
vertegenwoordigster van het Mystieke Lichaam van Christus, maar deze
transcendente gedachten weken voor politieke berekening door de keizer/koning en voor een al te wereldlijke benadering van de Kerk-Staat verhouding
door de paus. Of toch niet? Is het te gewaagd om te peilen naar gewetensvragen, naar wat de keizer vroeg ‘in scrinio pectoris’ of wat de paus toestond ‘in
verbo sacerdotis’ of wat hij besliste ‘in pectore’? 132 Hoe kon iemand op een
wetenschappelijk gestaafde en verantwoorde wijze een theologisch zinnige
uitspraak doen over een historische gebeurtenis? Hoe kunnen we begrijpen
dat een man zoals Alexander VI de opvolger van Petrus en de plaatsvervanger van de Gekruisigde is geweest? Hoe beschamend het optreden van deze
paus – hetzelfde gold volgens Erasmus 133 voor Julius II – is geweest, het behoort tot de kerkgeschiedenis en het fenomeen verdient samen met het indult
een wetenschappelijk antwoord. 134
Machiavelli was in soortgelijke onderzoeken voorzichtig. ‘Kerkelijke
machthebbers waren de enige, die gebieden hadden, die ze niet verdedigden,
129 Ik bedank nogmaals de hoogleraren van de FdR te Nijmegen, die mij introduceerden in
dit vak. Voor Faculteiten, die diploma’s uitreiken in het canoniek recht, zie: http://
www.ulrichrhode.de/kanon/fac_e.html. Zie ook: www.consociatio.org.
130 N. Minnich, Concilio de Trento, in: DGDC, II, 367-375.
131 CT, IX, 1099, l. 8 en 1100, l. 21. Zie ook CT, VIII, 448, l. 15, waar de residentieplicht genoemd werd ‘basis et fundamentum totius reformationis’. Zie ook: books.openedition.org/pulg/1196: La non-résidence des curés dans l’archidiaconé de Hesbaye. Noteer
dat afwezigheid voor studie toegelaten was: X.3.4.12 Hi, qui auctoritate en 13 Si, postquam.
132 G. Scaccia, In pectore [reserva], in: DGDC, IV 469-470. Het adagium ‘Papa a nemine
iudicatur’ was naar het Decretum Gratiani geformuleerd: D.40 c.6 Si papa, maar verwees naar 1 Cor. 2.15. Het adagium was alleen van toepassing bij geloofszaken.
133 S. Seidel Menchi e.a., Iulius exclusus, de Civilitate morum puerilium, Conflictus Thaliae et
Barbarei, Amsterdam 2013 (ASD I, 8).
134 E. Iserloh, Kirchengeschichte – Eine theologische Wissenschaft, Wiesbaden 1982, 14-15.
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en onderdanen, die ze niet bestuurden. Met als gevolg dat alleen deze machthebbers veiligheid en geluk waarborgden. Maar omdat ze steunen op een hogere macht die het menselijk verstand te boven gaat, zal ik er verder niet over
spreken. Want aangezien ze op een hoger plan gebracht en door God in
stand gehouden worden, zou het voor een mens aanmatigend en brutaal zijn
erover te praten. Niettemin zou iemand de vraag kunnen stellen hoe het
komt dat de Kerk in wereldlijke zin zulk een sterke positie verworven
heeft’. 135 Voor de onderzoeker was de onderneming niet minder hachelijk.
Hoe zou hij niet in de valkuil trappen, want hij kon zich niet veroorloven om
een moraliserende voorstelling te geven van het verval van het pausdom en
anderzijds mocht hij geen concessies doen aan al te apologetische gedachten
over de afzonderlijke vorsten en pausen? Gaf de paus niet ten onrechte zijn
spirituele macht deels uit handen? Had de paus de bisschoppen in hun
macht om geestelijken aan te stellen niet beperkt en had hij wereldlijke vorsten niet bijzonder begunstigd?
I.3

TIPS VAN VROEGERE ONDERZOEKERS

Dit proefschrift is een werk over bijdragen ‘die orde scheppen in nog onontgonnen materiaal’. 136 Het onderzoek profiteert van de ervaring van vroegere
onderzoekers. Weliswaar bleven ze anoniem, maar hun rapporten over deze
gespecialiseerde materie noopten tot herziening van de bestaande literatuur.
Deze proeve is slechts het begin. 137 Met het oog op de genese van het indult
in de Nederlanden dook een onbekend rapport op uit de jaren, voorafgaand
aan de aanvrage door Filips IV aan paus Urbanus VIII voor het hernieuwbare
indult van 1640. De schrijver van dit anonieme rapport onderzocht de materie zo ver en grondig, dat hij vanuit Brussel de reis naar Rijsel ondernam om
ter plaatse in de Rekenkamer zijn onderzoekingen voort te zetten. Niemand
heeft sindsdien deze vraag zozeer ter harte genomen en de weg gebaand. 138

135 N. Machiavelli, De heerser, vert. en toegel. door F. van Dooren; met een nawoord van
Arnon Grunberg, Amsterdam 200924, hoofdstuk XI: Over kerkelijke machtsposities,
109-112.
136 J. Smits, Naar prestatie-indicatoren voor rechtswetenschappelijk onderzoek, [S.l.: s.n.] 2007,
12.
137 De grootste ontgoocheling bij de heuristische fase voor deze studie bestaat erin dat de
vorstelijke registratie van alle indultarii niet tot ons is gekomen.
138 KB Brussel, hs 2662 (4715-4748), 365vo-407vo. De bibliothecaris J. van den Gheyn, Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque Royale de Bruxelles, Bruxelles 1904, IV, 94-98 heeft
deze passage niet opgenomen in de beschrijving van de ‘Decisiones iuris canonici’.
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Zeer verrassend waren eveneens een Spaans rapport uit Brussel en een
Latijns rapport uit de Nederlanden. 139 Beide rapporten verwezen naar zeer
vroege reacties van de regering uit de Nederlanden op de eerste resultaten
van de indulten. Aangezien deze rapporten verder de godsdienstige situatie
vanuit een regeringsbril benaderden en voor de geschiedenis van de Nederlanden en het Vrijgraafschap Bourgondië zo instructief waren, verdienden zij
in dit werk een ereplaats. Dit was des te meer het geval, omdat nu duidelijk
blijkt dat leerling (Karel V) en leraar (Adrianus VI) in de briefwisseling zeer
hoge verwachtingen uitdrukten voor de toekomst van de christenheid bij de
uitverkiezing van de leraar tot paus, maar dat zij in de uitwerking van deze
wensen zeer ver van elkaar verwijderd waren en niet goed op de hoogte van
hun respectieve doelstellingen.
Er is ook een onbekend concept van iemand, die zich vragen stelde over
de manier, waarop het indult ‘Fervor pure devotionis’ van Karel V moest overgaan op zijn zoon, Filips II. Ofschoon ongedateerd, stamt het geschrift uit de
periode van Paulus IV. Deze paus uit Napels stond erom bekend dat hij de
Spanjaarden liever uit Italië wilde. Ook pausen, afkomstig uit andere Italiaanse regio’s, stelden prijs op autonomie. Karel V had van Clemens VII verkregen dat hij in het koninkrijk Napels het benoemingrecht van vierentwintig
bisdommen verwierf. Onder het pontificaat van Paulus IV zou de hernieuwing van het eerste indult niet plaatsvinden. 140
In laatste instantie verwijzen we naar de ‘Instruction de ce que pourra
estre représenté à Nostre Saint Père le Pape par l’ambassadeur du Roy en la
Cour de Rome touchant l’indulte’. Dit anonieme rapport bevindt zich nu in
Besançon en geeft eens te meer aan dat de band tussen de Nederlanden en
het Vrijgraafschap Bourgondië niet ongestraft kan verwaarloosd worden. De
datum van deze instructie kan zelfs niet bij benadering geschat worden, maar
de bibliothecaris suggereert ‘1620’. 141
Er is nog een belangrijke reden, waarom het Vrijgraafschap Bourgondië
onlosmakelijk verbonden is met deze studie. 142 Na het overlijden van zijn tante, Margareta van Oostenrijk, die het Vrijgraafschap levenslang mocht besturen, werd Karel V graaf van het Vrijgraafschap en van Charolois. Op 1 oktober 1531, dezelfde dag van de oprichting van de Raad van State, kreeg Maria
139 Voor zover we konden nagaan, zijn beide rapporten nog niet geciteerd in een werk
over de Nederlanden.
140 ARAB AUD 594, nr. 135. Dit concept noteert zelfs ‘Datum’, maar houdt dan op.
141 BMB, Ms. Chiflet 3, fo 136 ro – 139 vo. Noteer hier al dat de Spaanse ambassade in Rome
moest tussenkomen om voor de Zuidelijke Nederlanden en voor het Vrijgraafschap te
zorgen.
142 H. de Schepper en P. Delsalle, El condado de Borgoña y Flandes bajo Carlos V. Relaciones institucionales, in: Carlos V. Europeísmo y Universalidad. Los escenarios del Impero,
Madrid/Granada 2000, 459-474. Zie ook de kaart van Sylvie en Paul Delsalle, 470.
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van Hongarije zowel het bestuur van de Nederlanden als het bestuur van het
Vrijgraafschap en van Charolois toegewezen. 143 Door de bul van 8 maart 1533
verleende Clemens VII aan de keizer het ‘benoemingrecht’ in het Vrijgraafschap. In drie stappen (1517, 1524, 1533) verwierf Karel V het voorstellingsrecht in het Vrijgraafschap. In de eerste twee fasen was zijn tante, Margareta
van Oostenrijk, hem voorafgegaan. Van zijn kant stelde Jean Paquay zich de
vraag welke pauselijke en diplomatieke documenten aanwezig waren in het
Algemeen Rijksarchief te Brussel. Onder deze akten bevonden zich vele bullen en breven, die de tekst van een indult bevatten. Dit archiefdepot bewaarde het grootste aantal indulten, die in de Lage Landen nog te raadplegen
zijn. 144
Naar aanleiding van de vijfhonderdste verjaardag van de geboorte van
Karel V (°1500-2000) en tevens van de vierhonderdste herdenkingsdag van
het overlijden van Filips II (†1598-1998) vulden de nieuwe boeken een volledige bibliografie. Het werd onmogelijk om al die boeken aan te schaffen. 145
Welke lezer kon ze nog bestuderen? Gelukkig had Manuel Fernández Álvarez, Spaans historicus die ondertussen overleed (1921-2010), orde geschapen
in deze gegevens door verschillende biografieën en met zijn ‘Corpus documental’. 146 Hij bracht een beter overzicht in de massa informatie, maar nog
blijven de verzuchtingen van de theoloog en klassiek filoloog, Karl Lanz, al
bijna twee eeuwen overeind. Deze geleerde wilde dat de correspondentie van
Karel V in een Europees project werd opgenomen. 147

143 A. Dubois de Jaucigny, Recueil de chartes et autres documents pour servir à l’histoire de la
Franche-Comté sous les princes de la maison d’Autriche, 1493-1674, Vesoul 1869, 38-42. Omwille van de grote afstand zou de gewone rechtspraak in het Vrijgraafschap georganiseerd blijven. Op 8 augustus 1559 kreeg ook Margareta van Parma haar instructie voor
dezelfde territoria: L. Gachard, Correspondance de Marguerite d’Autriche, duchesse de Parme, avec Philippe II, Brussel 1867, I, LXVIII-LXX. Gachard is de enige, die terecht de vijf
ordonnanties van die dag uitgaf: Filips II voor Margareta van Parma, Appendices A-E,
LXVI-LXXVIII.
144 J. Paquay, Actes pontificaux et diplomatiques aux Archives Générales du Royaume à
Bruxelles, in: Bulletin de la Société Scientifique et Littéraire du Limbourg 43 (1929), overdruk. Eveneens beschikbaar op internet (71 nrs en 3 bijlagen).
145 Relación de especialistas que han colaborado con la Sociedad Estatal en la difusión
científica de la época y figuras de Felipe II y Carlos V, 61-103, in: Memoria de Actividades
1997-2001. Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V,
Madrid 2001.
146 M. Fernández Álvarez, Corpus documental de Carlos V, Salamanca 1973-1981, 5 dln. Zie
ook: idem, Carlos V, el César y el Hombre, Madrid 20004. Zie ook de ‘Presentación’ van
www.cervantesvirtual.com>Historia>CarlosV.
147 K. Lanz, Correspondenz des Kaisers Karl V.: aus dem königlichen Archiv und der Bibliothèque
de Bourgogne zu Brüssel, Leipzig 1844-1846, 3 dln. Zie nu: http://karl-v.bsz-bw.de/einl.
htm. en A. Kohler, Ein Blick 500 Jahre zurück: Bilanz und Defizite einer ‘endlosen’ For-
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Ondertussen stellen we al tijden vast dat historici van buiten de Nederlanden steeds meer interesse tonen voor wat er in de Lage Landen bij de zee
gebeurde. Precies op het gebied van de kerkgeschiedenis en bij de studie van
de religiepolitiek van Karel V verscheen nog onlangs een gedegen werk, dat
berustte op grondig bronnenonderzoek. 148 Niet minder animo was er voor de
staatsvorming. 149 Vanuit de Nederlanden zelf werd nog onlangs een proefschrift verdedigd over de verhouding tussen Kerk en Staat. Daarin werden
twee vragen gesteld. ‘Welke is de betekenis van de intern-juridische dynamiek op de vroegmoderne verhoudingen tussen Kerk en Staat? Wat is het
belang van het vroegmoderne juridische regime tussen Kerk en Staat op de
publiekrechtelijke ontwikkeling van de Staat, in het bijzonder op de ontwikkeling van subjectieve natuurlijke rechten en van de notie van constitutionele
normen?’ 150 Recent werd ook in het kader van een wereldgeschiedenis een
overzicht verzorgd van de geschiedenis van de Reformatie en van de belangrijke ontwikkelingen in het christendom tijdens deze periode. Daar werden
de Lage Landen bij de zee te kijk gesteld als het gebied, waar onder Karel V
meer mensen werden geëxecuteerd voor hun godsdienstige overtuiging dan
waar ook ter wereld. 151
Toch bleven er nog nieuwe invalshoeken te bedenken. 152 Karel V bouwde
het grootste netwerk van collatierechten (dat zijn rechten, waarbij hij als wereldlijk vorst (voorstellen tot) kerkelijke aanstellingen deed) en beneficia uit
in de door hem verenigde Nederlanden. 153 Voor zijn zoon, Filips II, was dat

148
149
150
151

152
153

schungsgeschichte, in: Karl V. 1500-2000. Neue Perspektiven seiner Herrschaft in Europa
und Übersee, Wien 2002, 14 en 16-17.
Het belangrijkste voorbeeld uit de laatste jaren is ongetwijfeld: J. Fühner, Die Kirchenund die antireformatorische Religionspolitik Kaiser Karls V. in den Siebzehn Provinzen der
Niederlande 1515-1555, Leiden 2004.
C. Secretan, Pourquoi les Pays-Bas: entre théorie et pratiques politiques: l’exemplarité de la
Hollande aux XVIième et XVIIième siècles: synthèse de l’activité scientifique, s.l. 2006; B.
Kriegel, La République et le Prince moderne, Paris 2011.
B. Wauters, Recht als religie. Canonieke onderbouw van de vroegmoderne staatsvorming in de
Zuidelijke Nederlanden, Leuven 2005, 5.
R. Po-Chia Hsia, Reform and Expansion 1500-1660, in: The Cambridge History of Christianity, Cambridge 2007, vol. 6, 265. Vergelijk met D. MacCulloch, Reformation. Europe’s
House Divided 1490-1700, London 2004, wel indulgences, niet het indult. Zie ook idem,
A History of Christianity: the first three thousand years, London 2010.
A. Jamme en O. Poncet, Offices et Papauté (XIVe – XVIIIe siècle): charges, hommes, destins,
Paris 2005.
P. van Peteghem, De Raad van Vlaanderen en staatsvorming onder Karel V (1515-1555). Een
publiekrechtelijk onderzoek naar centralisatiestreven in de XVII Provinciën, Nijmegen 1990,
178-179, noot 835. Uit deze voetnoot ontstond het project, dat door NWO op 24 april
2008 werd goedgekeurd. Zie ook: H. de Schepper en J.-M. Cauchies, Legal Tools of the
Public Power in the Netherlands, 1200-1600, in: A. Padoa-Schioppa, Legislation and Jus-
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niet anders. ‘De koning van Spanje overtreft alle prelaten, behalve de paus, in
kerkelijke inkomsten’, zo schreef Martín de Azpilcueta. 154 Jammer genoeg
waren de archieven voor een soortgelijk onderzoek over verschillende landen verspreid en door branden en revoluties zwaar gehavend. 155 Uit de
voorbereiding van deze studie bleek dat apostolische indulten in de relatie
tussen Kerk en Staat een grote rol hadden gespeeld. Noch in Nederland, noch
in België was een volledige documentatie van deze apostolische indulten
voorhanden. Al in de zeventiende eeuw noteerde Van Ameyden dat het in de
Nederlanden moeilijk was om te bewijzen dat een recht om kerkelijke beneficies te verlenen sinds onheuglijke tijden (immemorabilis) bestond. 156 Bovendien wemelde het van de fouten in de oudere literatuur, terwijl recente literatuur het apostolische indult links liet liggen of er onbekend mee was. De
beste informatiebronnen voor de apostolische indulten bevinden zich in het
Vaticaans Archief. Alleen daar bestaat de hoop om alle indulten nog te vinden. 157
I.4

VERNIEUWING IN HET ONDERZOEK NAAR DE VERHOUDING TUSSEN KERK EN
STAAT

Met deze nieuwe bronnen en boeken kwamen nieuwe vragen aan de oppervlakte. De basis van deze studie berust in de eerste plaats op de omstandige
exploratie van de nieuwe teksten en van hun plaats in de geschiedenis der
Nederlanden. Bij de behandeling van het publiekrecht valt onder Karel V
meer dan bij zijn voorgangers het meerlagig karakter van dat recht op. Vooreerst is er het internationale karakter van de verhandelingen om tot een indult te komen. Bovendien is er een gebied op weg naar staatsvorming met

154
155

156

157

tice, Oxford 1997, 263 en F. Willocx, L’introduction des décrets du Concile de Trente dans les
Pays-Bas et dans la principauté de Liège, Leuven 1929, 28.
M. Azpilcueta, Operum tomus primus, Keulen 1616, I, 277.
M. van Melkebeek, Belgium, in: Ch. Donahue, ed., The Records of the Medieval Ecclesiastical Courts, I, The Continent, Berlijn 1989, 51-58. Niet ten onrechte is België het ‘slagveld van Europa’ genoemd. Ook in Nederland werd het onderwerp slechts gedeeltelijk
teruggevonden: A. de Groot en E. Coppens, Manuscripta canonistica Latina. Elenchus codicum necnon diplomatum iuris canonici ante a. 1600 in bibliotecis ac archivis neerlandicis,
Nijmegen 1989, 502 (vijf verwijzingen).
Th. Ameyden, Tractatus de officiis, & iurisdictione datarii, et de stylo datariae, Venetiis
1654, I, 242: ut in Belgio V(erbi). G(ratia). & aliis partibus, in quibus bella omnes scripturas igni absumpserunt. Daaruit volgde juridische schade: ‘damnum in iuribus ex
amissione scripturarum’.
S. Pagano, Archivo Secreto Vaticano, in: DGDC, I, 460-462. In de bijlagen worden de
eerste documenten aangeboden.
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een centraal gezag en een gedecentraliseerde werkelijkheid. In de landsheerlijke, c.q. provinciale gewesten deden zich dan de regionale verschillen voor.
Niet alleen territoriaal waren er verschillende lagen. Ook in het recht zelf
was er een onderscheid te maken in de tijd en naar de inhoud (hernieuwbaar
en niet-hernieuwbaar indult; massaal indult en particulier indult). In het
canonieke recht groeide de regelgeving gestaag en moest de rechter met de
uitbreiding van het ‘ius* commune’, met de jurisprudentie van de ‘Rota romana’ en met de per paus steeds wijzigende ‘Kanselarijregels’ rekening houden.
Verder is iedereen nieuwsgierig naar de betekenis van het indult door de
tijd heen. Tussen de vele soorten indulten blijft het indult in de eerste plaats
het recht om beneficies te verlenen (‘ius conferendi beneficia ecclesiastica’). In
het verlengde daarvan vinden we de typologie met het oog op de Nederlanden en het Vrijgraafschap. 158 Tussen de eerste vier indulten was er één hernieuwbaar en drie niet-hernieuwbare, maar Karel V kreeg nog meer indulten.
Hoe verhielden deze indulten zich tot elkaar? In welke context waren ze
gegeven? Met de typologie in de hand werd het ook mogelijk om verder te
kijken. Het indult werd een parameter om na te gaan hoe het indult als pauselijke vergunning aan de wereldlijke vorst op termijn in de verdrukking
geraakte. Het indult uit de periode van Karel V werd door de Kerk ‘in vraag’
gesteld, zeer nadrukkelijk in de periode van het Concilie van Trente. In de
decreten van dat Concilie werd het indult samen met andere vormen van
verwachting op de dood van een beneficiarius geschrapt, d.w.z. terugkeer
naar het Concilie van Lateranen III. Lodewijk XIV palmde verder de zuidelijke gewesten en hun indult in. Door zijn medewerking bij de verlening van
dit indult aan de Franse koning erkende de paus het ‘ius ad bellum’ als een
legitieme reden voor deze wijziging.
Vanuit het standpunt van de Staat en van de vorst onderscheidden we al
verschillende aspecten op weg naar een nieuwe werkelijkheid: het internationale, het nationale, het provinciale, het regionale en het locale. 159 De manier,
waarop deze aspecten op elkaar waren afgestemd, was doorslaggevend,
want op elk niveau en in elk bisdom kwamen andere verbintenissen om de
hoek kijken. Bovendien werden indulten geconfronteerd met wat de reformatoren dachten over het beneficiewezen en over het patronaatsrecht. Het
internationale terrein effende de weg naar de verkrijging van het indult. Op
dit niveau speelden zich de belangrijkste onderhandelingen af tussen de
paus, die de vergunning gaf, en tussen de meervoudige landsheer, die het
indult aanvroeg en verkreeg. Hier speelde de factor mee, dat de meervoudige
158 Zie verder: VII.1.
159 Binnen deze studie komen het regionale en het locale vooral in de lijsten van de indultarii aan bod.
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landsheer in de Nederlanden later meer petten droeg: koning van Spanje en
keizer van het Heilige Roomse Rijk. Voor het eerst in de wereldgeschiedenis
kon een vorst uit de Nederlanden daarvan optimaal gebruik maken om het
indult tussen zijn politieke en godsdienstige prioriteiten in te lassen.
Virtuele staatsvorming hoorde beneden het internationale niveau. Het
hernieuwbare indult werd ingezet bij de aanstelling van de hoogste kerkelijke waardigheden 160 en bij de abtsverkiezingen, het niet-hernieuwbare in een
aanvullende rol. Op deze wijze kon de vorst gebruik maken van zijn presentatierecht en ervoor zorgen dat de clerus hem welgezind was. Vanuit het gezichtspunt van de staatsvorming kon het indult een factor van integratie, centralisatie en veiligheid worden. Dat de vorst indulten in het verlengde van
vroegmoderne staatsvorming plaatste, komt overeen met de wijze, waarop
godsdienstige fenomenen in het verlengde lagen van verovering en machtsuitbreiding. Indulten waren hefbomen van zijn macht. Onder de veiligheid
(salus) dacht de tijdgenoot minder aan staatsveiligheid, maar meer dan nu
aan het zielenheil ‘salus animarum’. 161 Met het heil der zielen past het om de
grote rol van de H. Paulus aan te halen. De integere manier, waarop hij over
een redelijk loon sprak voor de dienst aan het altaar en zich nooit druk maakte om beloning, was de rode draad, die telkens terugkwam bij de besprekingen op synoden, provinciale en oecumenische Concilies. Zijn invulling van
de taak van de priester stond model voor de belangrijkste teksten uit de zestiende eeuw. Dat hij door zijn brief aan de Romeinen ook een belangrijke rol
vervulde in het politieke leven, is in dit werk over het indult een basisgegeven. 162
Hoe Erasmus nadacht over het loon van de priester, is in dit verband van
groot belang, omdat hij zijn duiding of kritiek op de eigen tijd soms ongezouten weergaf. 163 Als man van de letteren en humanist ging hij naar de kern van
de zaak en botste vaak met de kerkelijke praktijk. Erasmus voegde er nog een
tekst van Paulus aan toe: ‘wie het altaar dient, moet ook van het altaar le-

160 Een waardigheid of ‘dignitas*’ was een kerkelijk ambt met jurisdictie, zoals een abt en
verschillende functies in een kapittel of zoals men het vermeld vindt in X.3.5.28 De
multa. Zo noemde Erasmus zich iemand, die waardigheden en rijkdom voor altijd verachtte: P. Allen, Opus epistolarum Desiderii Erasmi Roterodami, Oxonii 1906, I, 51, lijn 144.
Zie ook voor het bisdom Luik: books.openedition.org/pulg/1194: Tableau des principaux dignitaires ecclésiastiques.
161 R. Stansbury, A Companion to Pastoral Care in the Late Middle Ages (1200-1500), Leiden
2010. Zie ook: M. Del Pozzo, Salus animarum, in: DGDC, VII, 134-139.
162 D. Whitford, Robbing Paul to pay Peter: The Reception of Paul in sixteenth Century
Political Theology, in: R. Holder, A Companion to Paul in the Reformation, Leiden 2009,
573-606.
163 Dignus est operarius mercede sua: 1 Tim. 5.18; Lc. 10.7; Mt. 10.10.
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ven’. 164 ‘Maar de priesters leven niet van het altaar, zo zegt men, maar doen
zich te goed aan de offergiften’. Ik hoop dus dat de luxe verdwijnt, maar niet
het priesterschap. 165 Bij zijn nota over de Kerk en over de verbetering van de
bedienaren in de Kerk gaf Giovanni Guidiccione vóór het Concilie van Trente
hetzelfde advies. De zielzorg, ‘de kunst der kunsten’, is er niet voor de beneficies, maar voor het priesterschap. 166
Of de indulten een bijdrage vormden voor betere zorg (cura) voor de ziel
(salus animarum) was in de Reformatietijd niet dé twistvraag. De verschillende politieke en godsdienstige partijen benaderden religie anders. De vorst
was gehouden aan de verdediging van de godsdienst. Maar hoe zag hij zichzelf als ‘advocatus ecclesiae’? 167 En welke zielzorg stond bij de vorst voorop
met het oog op zijn indulten? Ging de vorst dan niet voorbij aan de taak van
de bisschoppen en gedroeg hij zich niet als een keizer-clericus? Was de godsdienst een machtsinstrument of berustte godsdienst op overtuiging? 168 Om
misverstanden te vermijden nemen we hier afstand van het moderne religiebegrip en leggen we de nadruk op de eerste ‘box’ van Catherine Bell: de
christenheid als het prototype en als het model, dat toen nog gold. 169 Het
evangelie en het symbolum van het geloof begonnen toen te wankelen in een
christelijke maatschappij, waarin paus en keizer, Adriaan VI en Erasmus,
Granvelle en Willem van Oranje, maar ook de gewone vrouw en man in de
straat konden begrijpen wat een indult betekende.
Dat het territorium van deze landen nog niet tot wasdom was gekomen,
was niet de eerste zorg van de onderdanen. Dat hun bijdrage aan de vroegmoderne staatsvorming buitengewone financiële en andere offers zou vragen, zouden de onderdanen later ondervinden. Dat de verdediging van het
katholieke geloof het nieuwe land zou opsplitsen, was nog onvoorstelbaar.
De vorst zelf was voor vele vernieuwingen in grote mate verantwoordelijk en
hij zou bijdragen tot de desintegratie van zijn mooie droom en tot staatsvorming op gescheiden wegen. De onderdanen voelden zich het meest verbon164 1 Cor. 9.13. Zie ook: CT VI (Act. III, 3), 421, 35-36; 481, 20; VII (Act. IV, 2), 277, 13-15;
VIII (Act. V) 928, 25; IX (Act. VI), 809, 24; 1135, 30; XII, 155, 23-25; 444, 18; 724, 26-29 en
739, 14-20. Men mag ervan overtuigd zijn dat Erasmus X.3.5.16 met het citaat van Paulus kende.
165 J. Clericus, Opera omnia, Leiden 1706, X, 1596 D.
166 CT, XII, 226-256, zie 231, l. 6 en 250, l. 6 (Circa artem artium, regimen animarum).
167 B. Schneidmüller, Kaiser, Kaisertum (Mittelalter) en B. Stollberg-Rilinger, Kaiser, Kaisertum (Neuzeit), in: HRG2, Berlin 2009, II, Sp. 1496-1504 en 1505-1514.
168 H. Schilling, Veni, vidi, Deus vicit. Karl V. zwischen Religionskrieg und Religionsfrieden, in: Archiv für Reformationsgeschichte 89 (1998) 144-166.
169 C. Bell, Paradigms behind (and before) the Modern Concept of Religion, in: History and
Theory 45 (2006) 27-46. Zie ook: A. Wolfe, Who’s afraid of American Religion, in: H.
Joas en A. Wolfe, Beyond the Separation between Church and State? ’s-Gravenhage 2006
(WRR-Lecture 2006), 27-41.
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den met de traditionele structuren, met de taal en de oude gewoonten van
hun eigen heerlijkheid, graafschap of hertogdom, hun land der (voor)vaderen of in het Latijn hun ‘patria’.
Onder deze vroegmoderne staatsvorming worden hier niet alleen de Nederlanden onderzocht. Door de banden van de Habsburgers met het Vrijgraafschap van Bourgondië was het noodzakelijk het Vrijgraafschap bij deze
studie te betrekken en ook om uit te zien naar de buurlanden, in de eerste
plaats naar de buurlanden, die de verbinding vormden tussen beide gebieden, maar ook naar het prinsbisdom Luik, waarvan vele onderdanen van
Karel V kerkrechtelijk onder de bisschop van Luik ressorteerden.
Aangezien de Bourgondiërs, vooral Filips de Goede, zich hadden ingezet
om de Nederlanden bij hun territorium te betrekken, maakten de Nederlanden in hun verhouding met de H. Stoel 170 deel uit van de geprivilegieerde
status van de Grote Hertog van het Westen met de paus. In de kern effenden
de Bourgondiërs het pad voor de voortzetting van deze relaties met de
Habsburgers. 171 Al was de afstand tussen de Lage Landen en Bourgondië nog
zo groot, toch zorgde de dynastie ervoor dat de banden behouden bleven. In
het bijzonder zal de geschiedenis van het indult aantonen dat het parallellisme tussen de indulten van de Nederlanden en die van het Vrijgraafschap het
gevolg was van een wel overwogen politiek.
Ook de evolutie van taal en politiek beïnvloedde de relatie tussen het
Vrijgraafschap Bourgondië en de Nederlanden. Vanuit de Bourgondische
erfenis werden beide gebieden politiek eerst gedomineerd door Mercurino di
Gattinara en door Nicolas Perrenot, in oorsprong twee medewerkers van
landvoogdes Margareta van Oostenrijk, en later door Antoine Perrenot, de
rechterhand van zowel Karel V als van Filips II. Daarom is speciale aandacht
besteed aan de voorgangers van Karel V. In de eerste plaats werd onderzocht
hoe zijn vader, Filips de Schone, de weg bereidde naar zijn bestuursperiode. 172 In tweede instantie werd nagegaan wat Maximiliaan I als grootvader
deed, maar ook hoe hij zich later als voogd van zijn kleinkinderen samen met
zijn dochter, Margareta van Oostenrijk, inzette voor Karel V.
Naar aanleiding van deze studie over het indult werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om ook te onderzoeken welke andere mogelijkheden
de vorst had bij de verlening van beneficies. 173 Hoe heeft hij zich verzet om
170 A. Viana, Sede apostólica, in: DGDC, VII, 209-211.
171 J. Toussaint, Les relations diplomatiques de Philippe le Bon avec le Concile de Bâle (14311439), Leuven 1942 en A. Jongkees, Staat en kerk in Holland en Zeeland onder de Bourgondische hertogen 1425-1477, Groningen 1942.
172 In dit verband was de regering van de schoonvader van Filips de Schone, Ferdinand
van Aragón, zeer belangrijk voor de stabiliteit in Europa.
173 Denk aan de ‘beneficia iuris patronatus laici’ en aan ‘beneficia quorum collatio ex privilegio ad laicum pertinet’.
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de scheuring van de Kerk te verhinderen door indulten en beneficies in te
schakelen? Anders geformuleerd: zijn het indult en het beneficie medeverantwoordelijk voor de Opstand der Nederlanden tegen Filips II? De vriendelijke houding van de clerus was van kapitaal belang, omdat de clerus de
eerste stand vertegenwoordigde in de Statenvergaderingen. Verder waren de
kanunniken en prelaten van de kapittels 174 de belangrijkste geestelijken in de
maatschappij, indien men de bisschoppen van hen afzondert. Uiteindelijk
zou Filips II door een indult van Paulus IV ook de toestemming krijgen om
voor de bisschoppen het nominatierecht te krijgen. De liefde voor de zuivering van het instituut ‘Kerk’ en voor de vervolging van de ketterij haalde het
bij de paus op de afkeer tegenover Spanje. 175
De uitbreiding van het territorium van de Staat onder Karel V bracht ook
een uitbreiding van het indult mee. De territoriale uitbreiding veroorzaakte
een grotere discrepantie tussen de kerkelijke en de bestuurlijke indeling van
de Staat en tussen de Nederlanden en de buitenlandse aartsbisdommen.
Daarom was het indult ook verbonden met de nieuwe structuur van de bisdommen. 176 Deze staatsvorming vroeg ook om een uitbreiding van de diplomatieke diensten, want de problemen met de aanstelling van de clerus moesten geregeld worden met de H. Stoel. 177 Hoe beter de relatie met de H. Stoel,
des te vlotter konden regelingen over de bestrijding van de ketterij, over de
heffing van belastingen op de clerus, de uitbreiding van de universiteiten en
van hun privileges en last, but not least de verkrijging van indulten in Rome
afgewerkt worden.
Niet iedereen in de Nederlanden was geneigd om het Karel V naar de zin
te maken. Tussen het Concilie van Lateranen V 178 en het Concilie van Trente
woedde de Reformatie en begon het besef van een Contrareformatie en van
confessionalisme door te dringen. Hoe belangrijker de Nederlanden werden
binnen de Europese context, des te meer moest men beroep doen op kardinalen, want beslissingen over ‘nationale’ en wereldproblemen werden onder

174 G. Bier, Cabildo de Canónigos, in: DGDC, I, 781-785.
175 D. Mueller, Pomponio d’Algieri und Paul IV.: Der Glaube des Einzelnen und das Räderwerk der Römischen Inquisition, in: P. van Geest en R. Regoli, Suavis laborum memoria: Chiesa, Papato, Curia Romana tra storia e teologia. Scritti in onore di Marcel Chappin SJ
per il suo 700 compleano, Vaticaanstad 2013, 85-107, vooral 89, 91, 101-102 en 106.
176 Een bisdom bezat het ‘ius episcopale’. Bij de Opstand der Nederlanden ging dit recht
over naar de soevereine Staten van de Republiek der VII Provincies. Een aartsbisdom
had het ‘ius metropoliticum’; in Utrecht werd dit herleid tot het ‘ius episcopale’ van de
Staten Provinciaal.
177 Voor een organigram van de pauselijke wereldorganisatie zie men: H. Diwald, Dokumentation. Die Behördenorganisation der Kurie, in: Propyläen Geschichte Europas,
Frankfurt am Main 1975, I Anspruch auf Mündigkeit um 1400-1555, 421. Zie ill. 4.
178 N. Minnich, Concilio Lateranense V, in: DGDC, II, 387-390.
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hen in het consistorie 179 beslist in tegenwoordigheid van de paus. Hoe konden de Nederlanden in Rome beter vertegenwoordigd worden in het consistorie? Hoe werden er in de Romeinse Curie* meer kardinalen ingeschakeld,
die de zaak van de Nederlanden dienden? Deze interventie van bemiddelaars kon zowel van nut zijn voor de aanvraag van een indult als bij de vraag
naar nieuwe bisdommen. 180
Het indult bleek ook een parameter te zijn voor vormen van desintegratie. Zo werd het indult van Karel V enkele generaties later omgeturnd door
de Franse koning met de goedkeuring van de paus. Door de veroveringen en
het oorlogsrecht belandde een indult in een ander nationaal kamp. In opeenvolgende vredestractaten verwierven de Franse koningen alle indulten langs
de ‘Spanish Road’. In de achttiende eeuw was men er zich in het Vaticaan
van bewust dat indulten weinig van doen hadden met de bevordering en
verdieping van het godsdienstig leven. De intellectuele doorbraak in de ontmanteling van het indult is mede te danken aan Giovanni Antonio Bianchi
(1686-1768), die met uitzonderlijke akribie wist te bewijzen dat het woord
‘nominatio’ als ‘benoemingrecht’ voor wereldlijke vorsten niet voorkwam in
de teksten. Vanaf de vijftiende eeuw was er volgens de paus in principe een
voorstellingsrecht geweest, maar vorsten hadden het in de praktijk anders
gebruikt.
Kerk en Staat is het meest essentiële begrippenpaar uit deze studie. In
welke zin verschilt de hedendaagse spreekwijze van wat men er in het verleden over dacht? Sinds de Franse Revolutie denken wij in de eerste plaats aan
de scheiding van Kerk en Staat. Hier zal de nadruk liggen op de relaties tussen de Kerk en de paus en tussen de Staat en de keizer, want de keizer zorgde ervoor dat de Nederlanden onder zijn supervisie in meer ‘nationale’, Europese en mondiale zaken betrokken werden, maar ook dat ze daarvoor meer
moesten bijdragen.
Streefde Karel V echt staatsvorming na: een staat van de Nederlanden?
Wat betekende de Bourgondische ‘Kreits’, die door zijn grootvader in 1512
was ingesteld als een onderafdeling van het Heilige Roomse Rijk? Waarom
was Karel V dan bij de ‘alternativa*’ in principe bereid om met Frans I de
Nederlanden of het hertogdom Milaan te ruilen om de vrede in de christenheid te bevorderen? Waarom konden de Aartshertogen dan niet los van
Spanje hun eigen staat besturen?
‘Staatsvorming’ was nog een diffuus begrip. Welomschreven grenzen
waren er niet. Karel V neigde veeleer naar cesaropapisme en theocratie en
179 L. Sabbarese, Consistorio, in: DGDC, II, 661-663.
180 Noteer hier dat er in de zestiende eeuw slechts één ‘auditor Rotae’ uit de Nederlanden
is geweest: Petrus Vorstius. Later in de eeuw vroeg men zich in de centrale regering af
hoe men een nieuwe vertegenwoordiger van de Nederlanden in de Rota kon krijgen.
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besluitvorming in de regeringsraden op basis van het meerderheidsprincipe
‘sanior pars’ bleef adviserend. Op het gebied van recht waren het leenrecht
en het gewoonterecht in het dagelijkse leven nog belangrijker dan het geleerde recht. Kerk en Staat waren in het praktische beleid en in de organisatiestructuur met elkaar verbonden en domineerden de maatschappij, maar met
meer moeite, omdat nieuwe horizonten en dissidente geloofsvormen de traditie op de proef stelden. De traditionele band met het bisdom kwam meer
onder druk te staan, omdat de band met het (vader)land helemaal niet samenviel met de kerkelijke omschrijving. 181 Daarbij kwam dat de vorst met
zijn veroveringen een nieuw territorium en een nieuwe band op het oog had,
zowel ten overstaan van het buitenland als van het binnenland. In 1540 vroeg
Karel V zich zelfs af ‘si seroit bien de ériger tous lesdits pays en royaulme’. 182
Moderne staatsvorming had tot gevolg dat de feodale verhoudingen
grondig werden gewijzigd. Naar analogie van het Romeinse gebruik werden
de feodale titels van markgraaf, hertog, graaf en landsheer veeleer gezien in
de verhouding van provincies tot de hoofdstad van het vroegmoderne land.
Voor de onderdanen, die zich vooreerst identificeerden met hun landstreek
(patria), betekende de provincialisering een verlies van identiteit en een begin van grotere bestuurlijke afhankelijkheid.
De omschrijving van het territoriale gebied van het land leverde vooral
in het buitenland grote problemen op. Het Rijk van Lotharingen was te historisch. Als ‘pars pro toto’ kreeg Vlaanderen lange tijd krediet in een aantal
Europese landen. 183 De landen van ‘herwaarts over’ verwezen naar de Bourgondische context. ‘Germania inferior’ legde de nadruk op de band met het
Heilige Roomse Rijk, terwijl ‘Gallia belgica’ vooral de taalproblemen in de
Lage Landen bij de zee aanduidde en al preludeerde op een splitsing in taalgebieden of op taalproblemen. 184 De ‘ditio Belgica Hispanica’ verwees naar
een Romeinse provincie met een eigentijdse heerser, terwijl de ‘dominia citeriora’ vanuit Rome het heterogeen en samengesteld karakter van de nieuwe
staat benadrukten met de verschillende landsheerlijkheden. Wanneer Margareta van Oostenrijk in 1529 regentes in de lager gelegen stukken (in partibus

181 Ch. Weiss, Papiers d’Etat du cardinal de Granvelle, Parijs 1852, IX, 601: Karel de Stoute
was dit al van plan: ‘il estoit après pour avoir en chascun pays ung évesque’.
182 Ch. Weiss, Papiers d’état, II, 564.
183 Karel V sprak in zijn testament onder meer over: ‘estados y señoríos de Flandes y Baxa
Alemaña’, een verbinding van Vlaanderen en Germania inferior. Zie: M. Fernández
Álvarez, Testamento de Carlos V. Edición Facsimil, Madrid 1982, 27. Varianten op 5, 7, 21,
23 en 29.
184 E. Boëthius, Heroicarum et ecclesiasticarum quaestionum libri VI, Duaci 1588, I, 167, nr.
279: regiones Belgicogermanicae en 74, nr. 137: Belgicogermania zijn zeldzame neologismen.

Inleiding

37
―――

inferioribus regens) werd genoemd, was het gebrek aan cohesie beklemtoond. 185
De verfransing uit de periode van de Bourgondiërs ging gewoon door
onder de Habsburgers. De taalgrens bleef in het bisdom Terwaan het voorwerp van een decennialang aanslepend politiek conflict. De inrichting van de
nieuwe bisdommen kon niet verhullen dat er vijf Franstalige bisdommen
werden afgescheiden van de Nederlandstalige. Wanneer de meervoudige
landsheer zichzelf voorstelde, kon hij niets anders doen dan zijn reeks van
feodale titels opsommen. Op basis van deze afzonderlijke titels beschikte hij
over een relatief zwakke uitgangspositie. Karel V was de enige vorst, die erin
slaagde om die zwakheid om te buigen in sterkte dankzij het keizerrijk, maar
nog meer dankzij de Spaanse rijken. Ongetwijfeld waren er aan deze verbinding ook zware nadelen, zeker wanneer het rijk van Karel V frontaal werd
aangevallen door oorlog, crisis en godsdiensttwisten.
Wanneer de tijdgenoten over hun land spraken, konden ze aan het land
van hun vaderen denken. De verbinding ‘civitas, patria et dioecesis’ was zeer
gebruikelijk. Onder ‘patria’ begreep Erasmus, die zich steevast ‘Roterodamus: van Rotterdam’ noemde, het land ‘Holland’ en op zijn sterfbed dacht hij
in zijn laatste brief aan Conradus Goclenius, zijn vriend in Leuven: ‘Was ik
maar in mijn Brabant’. 186 Toen Jan Slacheck in 1529 naar Rome werd gestuurd
om de overdracht van de temporaliteit van het bisdom Utrecht te laten bevestigen, werd hem ook gevraagd om het hoofdstuk van de vernieuwing van
de bisdommen aan te snijden. ‘Eén functie van bisschop voor een bisdom per
gewest (patria) of een deel of part ervan’ was het motto van deze opdracht. 187
De uit de Nederlanden afkomstige deelnemers aan het Concilie van
Trente konden zich in tegenstelling tot hun collegae uit andere landen niet
onder één ‘natie*’ scharen. In Rome waren ze in de periode 1551-1552 dan
ook bekend onder de naam ‘Flander’ 188 en ‘Flandrus’, want de onderdanen
van Karel V waren er ofwel Germanus, Hispanus of Flander. 189 Geen enkele
wereldleider in de zestiende eeuw, behalve Karel V, ontmoette de paus zo
vaak en zo lang, maar in welke mate dacht de paus toen aan de vorst van de
185 W. Munier, Kardinaal Willem van Enckenvoirt (1464-1534) en de overdracht der temporaliteit van het bisdom Utrecht, in: Mededelingen van het Nederlands Historisch Instituut te Rome, reeks 3, 7 (1953) 122-168, vooral 167.
186 Erasmus voelde zich ook een wereld- en een hemelburger.
187 W. Munier, Kardinaal Willem van Enckenvoirt, 168: unus episcopatus diocesis ad
unam patriam vel illius partem aut portionem.
188 CT, VII, 4,1, 537, 539-540. Ook Guillaume de Poitiers, Gérard de Haméricourt en Grégoire Sylvius werden onder ‘Flander’ geplaatst. De familie de Poitiers was verwant
met de familie Carondelet en met de familie Perrenot en was afkomstig uit het Vrijgraafschap Bourgondië. Zie verder A. Chapeau, Haméricourt (Gérard d’), in: DBF XVII
(1989) 552.
189 CT, VII, 4,3, 664, 666-668. Karel V had drie ‘oratores’ uit deze gebieden.
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staat der Nederlanden? Het bleven de laatste ontmoetingen van de ‘duo
luminaria’: paus en keizer, het einde van de tweezwaardenleer 190 en de laatste keizerkroning. Verschillende maanden was er een tête-à-tête: Clemens VII
in Bologna (1529-1530) en (1532-1533) en Paulus III in Rome (1536), in NizzaGenova (1538), in Lucca (1541) en Busseto (1543).
Welk kerkbegrip vertegenwoordigde de paus?
Paus en keizer vormden in de tweezwaardenleer een bijzondere band. Ze
moesten elkaar ondersteunen tegen rebellen en ketters 191 en in crisissituaties. 192 Deze onderlinge band deed hen de relatie met het rijk van Constantinopel niet vergeten, terwijl de soevereiniteit van de opkomende staten een
punt van bijzondere aandacht betekende. 193 Op het terrein van de jurisdictie
mocht de keizer de rechten van de paus niet ontfutselen. 194 Van zijn kant
mocht de paus de rechten van de keizer niet usurperen. De bepaling uit het
‘Dictatus papae’ van 1075, dat het de paus was toegelaten om keizers af te
zetten, kwam niet meer ter sprake. Evenzeer had de keizer het recht verloren
om de paus te verkiezen. 195
Het indult was ontstaan, toen de paus verwikkeld was in het dispuut of
de paus boven het Concilie stond of omgekeerd. In de periode van het vijfde
Concilie van Lateranen (1512-1517) stond de vraag centraal hoe de Kerk in
hoofd en leden kon hervormd worden. Het hiërarchische kerk- en ambtsmodel bleef dominant; ruimte voor een organisch samenwerkingsverband in het
kader van het mystieke lichaam zou later belangrijk worden. Hieronder komen acht pausen op het podium: Leo X (1513-1521), Adriaan VI (1522-1523),
Clemens VII (1523-1534), Paulus III (1534-1549), Julius III (1549-1555), Marcellus II (1555), Paulus IV (1555-1559) en Pius IV (1560-1565). 196 Iedere paus
stelde zich anders op ten overstaan van de keizer en de Kerk; dus ook ten
190 P. Mikat, Zweischwerterlehre, in: HRG V, 1848-1859.
191 (Imperator), cuius officium est haereticos extirpare: P. Balan, Monumenta reformationis
lutheranae ex tabulariis secretioribus S. Sedis, 1521-1525, Regensburg 1884, 8 en W. Kölmel, Regimen christianum: Weg und Ergebnisse des Gewaltenverhältnisses und des Gewaltenverständnisses (8. bis 14. Jahrhundert), Berlin 1970, 250-252.
192 D.96 c.11 Si imperator catholicus est.
193 F. Bosbach, Monarchia universalis: ein politischer Leitbegriff der frühen Neuzeit, Göttingen
1988, 21.
194 D. 96 c.6 Cum ad verum. Voor een voorbeeld uit de praktijk tussen de bisschop van
Luik en de Raad van Brabant, zie: A. Cauchie en A. van Hove, Documents sur la Principauté de Liège (1230-1532), spécialement au début du XVIe siècle, Brussel 1908, I, nr. 31,
185 (1510). Deze jurisdictiegeschillen zullen leiden naar het Concordaat tussen Karel V
en Cornelis van Bergen.
195 D.63 c.22 en 23.
196 G. Gualdo, Sussidi per la Consultazione dell’Archivio Vaticano, Città del Vaticano 1989,
393: zie ill. 2.
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aanzien van het indult. Toch kon de positie van de paus tegenover de keizer
en tegenover kerkelijke aangelegenheden soms goed uit de verf komen. Ik
geef één treffend voorbeeld.
Het kwam maar eenmaal voor in de geschiedenis van de pauskeuze, dat
de verkozen paus zich in Spanje bevond. Adriaan VI vernam op een ijskoude
dag in 1522 dat hij door zijn collegae in het conclaaf was aangesteld. Zoals
gebruikelijk, kwam de stroom op gang van de personen, die hem wilden
feliciteren, ook de ambassadeur van de doorluchtige vrouwe Margareta van
Oostenrijk. 197 Kardinalen, vorsten en de groten der aarde maakten hun opwachting. Ze vroegen en hoopten op een gratievol gebaar. Maar Adriaan VI
hield iedereen op afstand: ‘Videbimus: we zullen zien’. In de maand mei 1522
was de paus al tot Saragossa gereisd en in de kathedrale kerk publiceerde hij
zijn Kanselarijregels, waarmee hij zijn beleid ten aanzien van beneficies in het
vooruitzicht stelde. Voorlopig gaf hij zijn documenten als ‘breve’ uit, maar in
Rome zou hij alles hernemen in een bul.
Aan zijn broer Giovanni Battista Aleandro, secretaris van de Luikse bisschop Érard de La Marck, deed Girolamo verslag van hét moment van zijn
leven. Hij was de eerste geworden, aan wie de nieuwe paus uit eigen beweging (motu proprio) een beneficie had gegeven ‘cossi bene et matura mente’.
Deze paus keek naar de ‘condition deli supplicanti’ en gaf nooit een beneficie
aan wie er om vroeg. Adriaan VI, die door Willem van Enckevoirt op de
hoogte was van de ijver, waarmee de pauselijke gezant Girolamo Aleandro
Luther had bestreden, liet het boek van de vacante beneficies halen. In de
stad Valencia kreeg Girolamo een proosdij en een kanunnikdij met een prebende 198. Voor iemand, die tot die periode slechts de vruchten van de parochie Venray had nagestreefd, was dit een onverwacht resultaat. 199 Girolamo
Aleandro, die onder Paulus III kardinaal 200 zou worden, had al grote bewondering opgevat voor deze man, veeleer een engel dan een mens. Deze daad
van paus Adriaan scheen voor hem belangrijker dan wanneer een andere
paus hem vier duizend ducaten had gegeven of zelfs de rode hoed. 201 Uiteraard is het onmogelijk om voor elke paus een nieuw beeld te schetsen,
maar we begrijpen beter dat Adriaan VI zelfs voor zijn oud-leerling Karel V
de uitbreiding van het indult ‘Fervor pure devotionis’ niet liet doorgaan.
Welk kerkbegrip vertegenwoordigde de keizer?
197 J. Paquier, Lettres familières de Jérôme Aléandre (1510-1540), Paris 1909, 97: orator illustrissimae dominae Margaritae.
198 R. García, Prebenda, in: DGDC VI 352-354.
199 J. Paquier, Lettres, 99. Ook in deze zaak had Willem van Enckevoirt bemiddeld.
200 C. Cardia, Cardenal, in: DGDC I 852-855.
201 J. Paquier, Lettres, L, 101-103. De paus had ook gezegd: ‘Nos etiam majora illi reservamus’.
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Houdt men rekening met de testamenten van beide grootvaders, dan stonden de zaak van het geloof en de uitschakeling van de ketters als prioriteiten
voorop in de agenda van Ferdinand van Aragon, 202 terwijl Maximiliaan zich
op godsdienstig vlak niet zo religieus opstelde. Wel dacht hij in de dagen
vóór zijn dood veel aan het heil van zijn ziel. 203 Voor Karel V was het onmogelijk om al hun wensen volledig na te komen. 204
Margareta van Oostenrijk gaf haar neef het advies om liever geleerde
geestelijken als bisschoppen in dienst te nemen. Met een klein aantal adellijke
en machtige bisschoppen restte de keizer alleen eigengereid optreden en tegenwerking. In die tijd waren er in de Nederlanden vier bisdommen:
Atrecht, Doornik (van 1513 tot 1518 Engels), Kamerijk en Utrecht. In het geval van Utrecht was de beste oplossing om over te gaan tot een bisdom zonder ‘seigneurie ne iurisdiction temporelle’: geen prins-bisschoppen meer en
hun wereldlijke jurisdictie beperken met alle middelen. Maar maakte de
vorst zich dan niet schuldig aan de vervreemding van kerkelijk goed? Nog
beter ware het voor de keizer om het bisdom Utrecht in drie bisdommen te
verdelen. ‘Verdeel en heers’ en zorg ervoor dat de ‘benoeming en presentatie’
in keizerlijke handen komen. Voortaan zouden kanunniken de bisschop niet
meer kiezen en werd de bisschop de gehoorzame uitvoerder van de
keizerlijke wil. Wanneer we overwegen dat de bisschop van Utrecht tweeduizend ducaten zou ontvangen als schadeloosstelling voor het verlies van
de temporaliteit, dan blijkt dat de keizer zo weinig mogelijk geld wilde betalen uit de schatkist.
Aan welke staat dacht de keizer? De keizer dacht in eerste instantie aan
de patrimoniale gewesten. De erfenis van het familiebezit van de Bourgondiërs, de Habsburgers en van de dynastie van Trastamara moest herwonnen,
c.q. behouden blijven zonder afhankelijk te zijn van andere vorsten en zo
mogelijk werd het staatsgebied uitgebreid. De herleving van een middenrijk
tussen het Heilige Roomse Rijk en tussen het koninkrijk Frankrijk was al in
de vijftiende eeuw de droom van de Bourgondiërs. Noch de Duitse keizer,
noch de Franse koning wilden deze droom gerealiseerd zien. De loyaliteit
aan het vorstelijk gezag was vooral in grensgebieden met het Heilige Roomse
Rijk en Frankrijk een heikel thema, dat ook bij de besprekingen van internationale verdragen voortdurend voor problemen zorgde.
Vanuit het perspectief van de verhouding tussen Kerk en Staat volstaan
enkele voorbeelden van loyaliteitsconflicten om aan te geven hoe gecompli202 J.M. Doussinague y Teixidor, El testamento político de Fernando el Católico, Madrid 1950,
188-197, vooral 194.
203 I. Wiesflecker-Friedhuber, Quellen zur Geschichte Maximilians I., Darmstadt 1996, 289295, nrs. 82 en 83.
204 Heeft Karel V in Antwerpen ooit het hospitaal laten bouwen, dat in het testament van
Maximiliaan driemaal ter sprake kwam?
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ceerd de verhoudingen soms waren. Philippe de Crèvecoeur, maréchal d’Esquerdes, werd ridder van het Gulden Vlies, maar ook ridder in de orde van
Saint-Michel. Hij streed voor Maximiliaan van Oostenrijk tegen de Franse
troepen, maar was ook gouverneur van Picardië en maarschalk van Frankrijk. 205 Zijn neef Antoine Du Bois stond lange tijd met zware politieke steun
klaar om bisschop van Beauvais te worden, maar omwille van de tegenwerking van het kapittel zag de Franse koning zich gedwongen om hem tot bisschop van Béziers aan te stellen. 206 Ook daar was Du Bois niet welkom, maar
het proces om zijn erfenis werd voor een belangrijk deel voor de Grote Raad
van Mechelen gevoerd. 207
Karel V was in de Nederlanden en in het Vrijgraafschap Bourgondië
meervoudig landsheer. Dit territorium was opgenomen in een samengestelde
staat. In dit conglomeraat kwam het hertogdom Brabant vanaf de zestiende
eeuw duidelijker op de voorgrond. Op termijn groeide Brussel met het Hof
uit tot het bestuurlijk centrum en Brussel tot de hoofdstad van de Nederlanden. De overgang van de verschillende landsheerlijkheden tot afzonderlijke
provincies, die steeds duidelijker op Brussel waren afgestemd, voltrok zich
parallel met de vestiging van de landvoogd(es) of de gouverneur-generaal in
het centrum. Het feit dat zowel de vorst als de plaatsvervanger zich mobiel
opstelden, verdaagde de periode van Brussel als vaste residentie tot het midden van de zestiende eeuw.
De nieuwe bestuursontwikkeling mag niet verbergen dat de oude instellingen van de feodaliteit, van de horigheid, van de herendiensten (karweien)
en de investituur uit het leenrecht en zelfs uit het patronaatsrecht nog niet
overal verdwenen waren. Filips II was in 1565 zelfs nog verplicht om leenhulde te brengen aan zijn neef, Maximiliaan II, toen deze keizer werd van het
Heilige Roomse Rijk. 208 In de Nederlanden waren de rechten van de onderdanen beter dan in andere landen vertegenwoordigd in de burgerij van de
machtige steden. Deze steden concentreerden zich in de kerngebieden van de
Nederlanden. Dankzij de buitenlandse handel en de bevolkingsdichtheid leverden Holland en Zeeland, Brabant en Vlaanderen het grootste aandeel in
de vorstelijke beden. Volgens kardinaal Granvelle resulteerde uit de structuur van de staat dat die ‘sémi-populaire’ was. 209 In elk geval moest volgens
hem de macht uit de handen van het volk gehouden worden. Het individu,
vaak nog vazal of onderdaan genoemd, moest onderhorig blijven aan God,
205 R. d’Amat, Esquerdes (Philippe de Crèvecoeur, maréchal d’), in: DBF XIII (1975) 37-39.
206 T. de Morembert, Du Bois (Antoine), in: DBF XI (1967) nr. 17, 922-923.
207 Zie J. de Smidt e.a., Chronologische lijsten, IV, nrs. 20, p. 8; 57, p. 18; 154, p. 46; 167, p. 50;
V, nr. 1874, p. 92.
208 A. Castan, Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France, Besançon,
t. XXXIII: 2,1, 232.
209 Ch. Weiss, Papiers d’État du cardinal de Granvelle, Paris 1850, VIII, 337.
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de vorst en de heersende klassen. De staat, vertegenwoordigd in de vorst,
ging zoveel mogelijk zijn eigen weg en leidde een collectiviteit, die centralisatie verstond als concentratie van de macht bij een bestuurlijke minderheid. In
zijn politiek testament van 1548 gaf Karel V de tip aan Filips II om onderworpen te zijn aan de paus, zoals het een goede zoon van de Kerk betaamde. 210
Toen Karel V een aantal belangrijke benoemingen voor bisdommen in Spanje
en Italië had gedaan, voegde hij eraan toe: ‘Wij zijn zeker dat in de kerken is
voorzien zodat Onze Heer zal gediend zijn en dat ons geweten zal ontlast
zijn, iets wat we steeds op het oog hadden en wat steeds onze wens is geweest.’ 211 Hoe manifesteerde zich dit programma in de praktijk van de Nederlanden en het Vrijgraafschap Bourgondië?
Aan welke staatsvorm dacht de paus? De paus beschikte over een eigen
overzicht van de wereldkerk, het ‘Provinciale’. 212 Daarin stonden alle bisdommen van de wereldkerk opgetekend met de aartsbisdommen, waaronder
ze ressorteerden. Voor de Nederlanden was daar niet een afzonderlijke
staatsnaam voorzien. Indien een Oecumenisch Concilie werd opgeroepen,
rekende de paus op verschillende ‘naties’. Het Heilige Roomse Rijk en Frankrijk behoorden tot deze naties, maar de Nederlanden werden in de Middeleeuwen niet opgeroepen, omdat zij een conglomeraat van landsheerlijkheden
voorstelden. De paus hield vooral rekening met vorsten, die hem konden
helpen om zijn Pauselijke Staten te beschermen. Die lagen enerzijds in Italië,
maar anderzijds in Frankrijk (Avignon et le Comtat Venaissin, waarin het
prinsdom Orange lag). De paus kon zich moeilijk neutraal gedragen in het
debat tussen Frans I en Karel V, maar stelde het bij de wereldlijke vorst op
prijs dat hij kon optreden als ‘bracchium seculare’: de wereldlijke arm. Zo nodig moest die vorst zich ook in de strijd werpen tegen de ongelovigen, in het
bijzonder om het Heilig Land te beschermen. Waar de kerk niet kon of mocht
optreden, daar moest een daadkrachtige figuur het heft in handen kunnen
nemen, zonder afbreuk te doen aan de kerkelijke vrijheid.
I.5

DE ‘OBOEDIENTIA* POLITICA’ IN KERK EN STAAT

Onder de renaissancepausen was het niet vanzelfsprekend dat de paus zich
onderwierp aan de stemming van zijn kardinalen in het consistorie. Niet de
210 M. Fernández Álvarez, Corpus documental de Carlos V, II, 577.
211 M. Fernández Álvarez, Corpus documental de Carlos V, II, 251.
212 Provinciale omnium ecclesiarum cathedralium universi orbis, Romae 1514. Er is ook nog
een: Provinciale omnium ecclesiarum cathedralium universi orbis, cum practica, stylo, & formis Cancellariae Apostolicae iuxta morem Romanae Curiae per literas alphabeti descriptarum.
Nuper a libro Cancellariae Apostolicae excerptum. Omnibus in Rom. Cu. versantibus utile, &
necessarium, Romae 1543.
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H. Geest maakte de weg vrij voor de verkozen renaissancepaus, maar de ambitie. Zowel bij Alexander VI als bij Julius II was het duidelijk dat omkoping
de weg had vrijgemaakt naar het pontificaat. Merkwaardig is wel, dat precies
Julius II daarna een constitutie uitvaardigde om voortaan de pauskeuze te
vernietigen, wanneer omkoping was vastgesteld. Deze constitutie bleef ook
bij latere conclaven gelden. In schril contrast met de eerste verkiezingen in
het begin van de zestiende eeuw was de verkiezing van Adriaan VI de eerste
met de vraag aan de verkozen paus: ‘Of hij de verkiezing wilde aanvaarden?’
De verkozene moest in het buitenland benaderd worden. Na een tocht door
de sneeuw was hij te vinden in het Baskenland nabij Bilbao. 213 In gehoorzaamheid, niet uit ambitie heeft Adriaan VI toen het ambt van paus op zich
genomen. Het eerste besluit, dat hij nam, had betrekking op de herroeping
van de indulten en expectatieven van voorgangers. 214 Toch was het onbehoorlijk dat Adriaan zich toen niet als kardinaal in het conclaaf bevond. Een
kardinaal hoorde de paus te adviseren en zich in Rome te bevinden. 215 Adriaan mocht slechts één beneficie bezitten. In deze zin was hij ongehoorzaam
(residentieplicht* en pluraliteit* van beneficies). Hij was bisschop van Tortosa, maar op vraag van Cisneros, de kardinaal-primaat van Toledo, had hij
ook de functie van inquisiteur-generaal van Spanje op zich genomen.
Naast de canonieke gehoorzaamheid, waaraan de paus gebonden was,
bestond er een gehoorzaamheid, 216 waaraan de wereldlijke vorsten gehouden
waren. In de Middeleeuwen was het gebruikelijk dat wereldlijke vorsten aan
de verkozen paus een blijk van genegenheid en gehoorzaamheid aan het
Concilie betoonden. 217. Met de felicitaties betuigden ze ook hun onderwerping aan het geestelijk gezag van de H. Stoel en verklaarden zij zich bereid
om voor hun katholieke geloof op te komen. Zo is Johann Neunhauser, doctor in het canonieke recht en deken van de kerk in Regensburg, vanwege
213 B. Ortiz, Itinerarium Adriani Sexti ab Hispania, unde summus accersitus fuit pontifex Romam
usque ac ipsius pontificatus eventus, Toleti 1546, a 6 ro: Vitoria, 24 januari 1522. De ‘acceptatio pontificatus’ volgde op zondag Circumdederunt, 16 februari 1522: b ro.
214 B. Ortiz, Itinerarium, a 6 vo: De revocatione indultorum & expectativarum. Hiermee
laadde hij het ongenoegen van de ‘curiales’ op zich. Voor expectatieve gratie, zie: J.
Fernández, Expectativa de derecho, in: DGDC, III, 860-861.
215 X.3.4.2 Ex gestis.
216 Hoewel het woord ‘Gehorsam’ als trefwoord gerubriceerd werd in HRG2, Berlin 2009,
II, Sp. 1503, toch is dit niet te vinden in HRG, noch in HRG2. Ook is het niet opgenomen
in: O. Brunner e.a., uitg., Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politischsozialen Sprache in Deutschland, Stuttgart 1975, II. Gezien het feit dat we in het kader van
de staatsvorming, de diplomatie en van het beneficiewezen ook een institutionele betekenis van de politieke gehoorzaamheid terugvonden en er in Frankrijk gesproken
wordt over ‘pays d’obédience’, blijft dit lemma een desideratum in de historische
woordenboeken.
217 Zie daarvoor het decreet ‘Haec sancta’ van het Concilie van Konstanz (1414-1418).
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Albert, hertog van Beieren, in 1485 naar Innocentius VIII gestuurd om de
‘oboedientia politica’ van de hertog aan de paus aan te bieden. 218 Uit zijn
redevoering bleek dat de hertog zich voorheen persoonlijk bij Paulus II begaf.
Op dezelfde manier bezat de bisschop in alle kerken van zijn bisdom het
recht op canonieke gehoorzaamheid. De gelovigen waren hem onderwerping
en respect verschuldigd. De bisschop kon personen aanstellen en ontslaan.
Hij kon ze aanmanen tot een beter leven en tot hervorming. Het was de bisschop ook toegestaan om in ieder deel van zijn bisdom zijn gezag te laten
gelden. Daarbij kon hij zelf jurisdictie uitoefenen, maar een vicaris kon hem
vervangen. Bovendien moesten alle vrome plaatsen zich schikken naar de
wensen van de bisschop in overeenstemming met de doelstellingen van de
religieuze inrichtingen. 219
Karel V heeft zich als vorst uit de Nederlanden meer dan zijn grootvader
Maximiliaan I ingezet om in rechtstreeks contact met de paus de schakel van
de bisschoppen over te slaan. Met de indulten ging de vorst voorbij aan de
bisschop, zoals de paus met zijn reservaties de bisschoppen opzij zette. Hoe
deed de paus dat? Toen Johan Ingenwinkel in 1535 te Rome overleed, 220
mocht Paulus III de proosdij van Deventer bestemmen voor wie hij wilde,
want Johan was gestorven ‘apud* Sedem Apostolicam’. Aan Maria van Hongarije vroeg de paus zelfs om erop toe te zien dat indringers of ‘intrusi*’ vóór
Erasmus geen kans kregen. 221 De paus wilde dat Erasmus van Rotterdam de
opvolger zou zijn. De ‘litterae sub plumbo’ konden zo aangemaakt worden.
Het prijskaartje van de prebende bedroeg nu eens ‘600 aurei’, dan weer ‘600
floreni’ en nog ‘1500 ducaten, naar men zegt’. 222 Volgens Ambrosius von
Gumppenberg was een proost in Deventer meer waard dan in Rome een
bisschop, maar Erasmus aanvaardde de uitnodiging niet meer (één jaar vóór
zijn overlijden). 223
De lezer zal al opgemerkt hebben dat de informatie over de canonieke
gehoorzaamheid uit het Liber Extra kwam. De decretale 224 was opgesteld on218 Ad Innocentium VIII. politicae oboedientiae oratiuncula (na 1485.06): ut sanctam debitam et
devotissimam obedientiam Sanctitati tue offeram, BSB: Bayerische Staatsbibliothek
München (L. Hain, Repertorium bibliographicum 11697).
219 X.1.31.16 Conquerente en X.3.36.3 De xenodochiis. Zie ook: P. Christinaeus, Practicarum
quaestionum rerumque in supremis Belgarum curiis actarum et observatarum decisiones, in sex
volumina distributae, Antverpiae 1661, decisio LXVIII, 67 (1).
220 Zie: ‘Exkurs XI. Johannes Ingenwinkel’ door A. Schulte, Die Fugger in Rom, 1495-1523:
mit Studien zur Geschichte des kirchlichen Finanzwesens jener Zeit, Leipzig 1904, I, 289-306
voor een in het Vaticaan uitgewerkt overzicht van zijn beneficies.
221 P.S. Allen, Opus epistolarum, XI, nr. 3034, 188, l. 13-14: ‘vacuam ab intrusis pro dicto
Erasmo/ conservari’.
222 P.S. Allen, Opus epistolarum, I, nr. IV, 65, l. 345; XI, nr. 3033, 187, l. 6 en nr. 3047, 212, l. 7.
223 P.S. Allen, Opus epistolarum, XI, 212.
224 D. Jasper, Decretal, in: DGDC, II, 905-912.
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der Honorius III en gaf een overzicht van de ‘iura episcopalia’. Voor Luther,
die als ketter was veroordeeld door Leo X, was de paus de antichrist en werden decretalen in het vuur geworpen. In zijn hervorming was er voor een
bisschop met soortgelijke rechten weinig respect. Voor het ware geloof wilde
Luther terug naar het Woord van God in het Evangelie. Deze decretalen kunnen hier niet allemaal de revue passeren, maar de titel ‘De maioritate et obedientia*’ verdient bijzondere aandacht. Onder het vierde kapittel stond daar,
dat de H. Petrus voorschreef dat alle vorsten der aarde en ook de rest van de
mensen de bisschoppen moesten gehoorzamen. In de Reformatieperiode was
het beeld van de bisschop aan herbronning en herwaardering toe en druiste
deze bepaling in tegen de gang van zaken. 225
In het Westerse schisma had zich bovendien een grote scheiding voltrokken in twee kampen: ‘patria oboedientiae’ en ‘patria inoebediens’. In die tijd
kwam ook wel de uitdrukking ‘patria neutralis’ voor. Frankrijk distantieerde
zich met zijn gallicaanse politiek van de paus, maar kende in de Provence en
Bretagne nog twee gehoorzame gebieden. Voor de Nederlanden bepaalden
de Bourgondiërs, later de Habsburgers in grote lijnen de goede verhouding
met de H. Stoel. De indulten bleven daarbij een sterke parameter om deze
verhouding te controleren. Toch restte er nog een term: ‘patria reducta’.
Daarmee wilde men de gebieden aanduiden, die in de Cancellaria* apostolica
werden aangeslagen voor een gereduceerd tarief. Pierre Pithou drukte het als
volgt uit : ‘Ce qui est du Pays-bas qui a été autrefois de la souveraineté de
France, est encore censé de ‘patria reducta’. 226 Daarmee dacht hij aan Doornik
en het Doornikse, de ‘Gouvernance’ van ‘Lille, Douai et Orchies’ en aan Artesië.
Vooraleer de absolute, soevereine Staten werden gevormd in Europa,
was er een periode, waarin we meer rekening moeten houden met een absoluut ‘gehoorzame’ Staat. Ongeacht de formule, waarmee de Europese vorsten
om strijd beweerden dat ze niemand erkenden, die boven hen stond (non recognoscens superiorem), 227 toch waren ze in de praktijk voorzichtiger in hun
verhouding tot de paus. Deze gehoorzaamheid ging terug op de tweezwaardenleer en vond zijn wortels in het Nieuwe Testament. Er was een geestelijk
en een wereldlijk zwaard. In de loop van de Middeleeuwen bleef de gehoorzaamheid aan de paus een belangrijke gebeurtenis. Bonifacius VIII heeft in
‘Unam sanctam’ de puntjes op de i geplaatst, toen hij de opperheerschappij
voor de Kerk opeiste. Met de ontdekking van de falsificatie van de ‘Donatio
225 X.1.33.4 Omnes principes. Zie ook: VI.1.17; Extrav. Io. XXII.2; Extrav. Com. 1.8. Zie ook:
M. Sygut, Natura e origine della potestà dei vescovi nel Concilio di Trento e nella dottrina successiva (1545-1869), Rome 1998.
226 P. Pithou, Commentaire sur le Traité des libertez de l’Eglise Gallicane, Paris 1652, 162.
227 J.-M. Carbasse, Le royaume et l’empire: quelques jalons médiévaux, in: Revue d’histoire
des Facultés de Droit et de la Science Juridique 19 (1998) 11-33.
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Constantini’ 228 in de vijftiende eeuw ontstond meer twijfel over de wereldlijke macht van de paus. Na het Westers Schisma ging de wereldlijke invloed
van de pauselijke macht nog aan kracht inboeten. Toch bleef bij elke pausverkiezing de gewoonte van dit ceremonieel bestaan. De paus meldde dat hij
verkozen was en de vorst begroette de nieuwe paus met beste wensen en een
verzoekschrift. In het geval van de Spaanse vorsten kwam daar de investituur voor het koninkrijk Napels bij. Dan vond de leenhulde plaats; een eed
werd gezworen en de paus kreeg een wit paard (hackney: chinea) als heergewaad. 229 Deze officiële plechtigheid was meestal niet een bijeenkomst van de
paus met de keizer, koning of vorst, maar met de ontwikkeling van de diplomatieke diensten was een ambassadeur, agent of gevolmachtigde bevoegd
om de wederzijdse boodschappen over te brengen. 230 Zo stuurde Maximiliaan als gekozen Rooms-Koning en als grootvader en voogd van Karel, aartshertog van Oostenrijk, op 24 januari 1509 vijf ambassadeurs naar Julius II om
hem oboedientia* te bewijzen. Deze oboedientia had betrekking op elke staat
(pro statu omni) van Karel, maar vooral van Bourgondië, Vlaanderen en Artesië. Toen de ambassadeur zijn verhaal beëindigde, protesteerde Johannes
Bartholomeus, als advocaat van de ambassadeur van de Franse koning, dat
soortgelijke oboedientia uit den boze was, want de koning van Frankrijk was
de heer van die staten. 231
Ook na de Reformatie ging deze vorm van onderwerping aan de Kerk
niet meteen verloren. Getuige de installatie van paus Julius III in 1550. Toen
zag men in Rome de ambassadeurs en procureurs van verschillende vorsten
de voeten van de paus kussen, vervolgens hun respect en gehoorzaamheid
betuigen of hun gelukwensen aanbieden: Karel V, Hendrik II, Filips II, Ferdinand I, de aartshertog van Oostenrijk en ten slotte Maria van Hongarije en
haar zus Eleonora, beide weduwen. 232 Een herinnering aan deze ceremonie
vindt men terug in de tekst van het eerste indult voor Karel, de aartshertog
van Oostenrijk: ‘Fervor pure devotionis’. Daar stond de paus het indult voor de
Nederlanden toe, ‘tot de vorst verknocht bleef aan de zuiverheid van het
geloof, de eenheid van de Heilige Roomse Kerk en ook aan de gehoorzaam-

228 J. Fried, Konstantinische Schenkung, in: HRG2, Lfg. 17 (2013) 130-137.
229 Voor de plechtigheid van Filips II voor Julius III: J.I. Tellechea Idigoras, El Papado y Felipe II. Colección de Breves Pontificios, Madrid 1999, I, nr. 5: 12-14.
230 Voor de plechtigheid van Filips II voor Pius IV: ibidem, III, nr. CCCCLIV, 70.
231 ‘quia rex Franciae est dominus illorum statuum’: Uit het dagboek van Paris de Grassis,
in: J. von Döllinger, Quellen zur Papstgeschichte des 14. bis 17. Jahrhunderts, insbesondere
der Reformation und des Konzils von Trient, Wien 1882, III, 388-389. Dit geschil met de
Franse koning mag een belangrijke reden zijn geweest, waarom Julius II geen indult
gaf aan de Nederlanden.
232 CT, II, respectievelijk 163, l.3; l. 10; l. 29; 164, l. 20 en 167, l. 4 en l. 15-16.
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heid en de toewijding ten overstaan van de huidige paus en van zijn opvolgers, de pausen van Rome, die op een canonieke wijze aantraden’.
Dat het canonieke recht zo belangrijk was bij de pauskeuze kan ons niet
verwonderen. Een eeuw daarvoor waren er drie pausen geweest (1409). Niemand in de Kerk kon en kan het zich voorstellen dat er verschillende opvolgers van de H. Petrus op de stoel zaten en zitten. Daarmee was ook gezegd
dat het indult zelf een privilege was, dat in overeenstemming moest zijn met
het canonieke recht. Wanneer in het midden van de vijftiende eeuw de eerste
indulten werden gegeven door Nicolaas V, verliep de verantwoording in dezelfde zin. ‘Lodewijk van Savoie was een katholieke vorst, die de eerste
plaats liet aan de gehoorzaamheid voor ons en genoemde H. Stoel. Hij verdiende het door ons verheven te worden voor zijn plichtsbetrachting, wil en
toewijding’. 233 De breuk in het christendom tijdens de zestiende eeuw bracht
geen wezenlijk verschil in de verhouding van de Spaanse vorsten tot de H.
Stoel. In elk geval bleef deze formule terugkeren, zolang de Spaanse vorst
indulten kreeg van de opeenvolgende pausen. Met de Opstand van de Nederlanden tegen Filips II ging in de ‘Akte van Verlatinghe’ niet alleen de gehoorzaamheid aan de wereldlijke vorst verloren, maar onttrok de nieuwe
staat in wording zich ook aan de gehoorzaamheidsceremonie bij de paus.
Overal waar de paus vereenzelvigd werd met de antichrist, opende zich een
weg naar autonomie op het vlak van staatsvorming en in sommige landen
naar absolute staatsvorming.
De wereldlijke gevolgen van de veroordeling van Luther tot ketter, het
antwoord van Luther om de paus tot antichrist te verklaren, de daarop volgende confessionalisering en de afbrokkeling van de pauselijke macht in wereldlijke en geestelijke zin lieten in de afzonderlijke staten in wording verschillende sporen na. Tot dusver is er met deze gehoorzaamheidsceremonie
in de geschiedenis van de Nederlanden te weinig rekening gehouden. Onder
de invloed van de Reformatie werd het accent zo sterk naar de verscheuring
van de christenheid geschoven, dat de civiele en staatsrechtelijke gevolgen
op de achtergrond verdwenen. Precies op het moment dat de vorst in de
vroegmoderne Staat specifieke keuzes moest maken, was de relatie van de
paus tot de vorsten moeilijk te overzien. 234 In de praktijk hebben de ‘zeer
christelijke vorst’ en de ‘katholieke koning’ in de zestiende eeuw zich zeer
bekommerd om de positie van de paus, maar de paus slaagde er nooit in om
een langdurige vrede te bewerken. Omgekeerd hebben de pausen zich in het
concert van de Europese vorsten zo prominent bekommerd om hun Pauselij233 A. Mercati, Raccolta di Concordati su materie ecclesiastiche tra la Santa Sede e le Autorità
civili, Città del Vaticano 1954, I, nr. XXX, 195.
234 Ook in Europees verband bestaat er geen studie, die de aandacht trekt op de vele aspecten, die met deze problematiek verbonden zijn.
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ke Staten, dat de wereldlijke arm dicht in de buurt moest zijn. Wanneer deze
bescherming echter te dicht in de buurt was, konden de uit Italië afkomstige
pausen de nabijheid van de Spanjaarden slechts uit noodzaak op prijs stellen.
In het kader van de verlening van indulten kan men moeilijk iemand beter inlichtingen vragen dan de man, die tien jaar hoofd van de Camera*
Apostolica is geweest? Tommaso Campeggi, bisschop van Feltre, is hierna de
woordvoerder, die ook in andere aangelegenheden de Hervorming een
warm hart toedroeg. 235 Vanwege de Kerk leverde de verhouding van de paus
met de wereldlijke vorsten problemen op. De kerkelijke vrijheid werd door
de vorsten lukraak geweld aangedaan. Vorsten en naties moesten de privileges, die ze van de H. Stoel gekregen hadden (indultis ab Apostolica Sede privilegiis) niet misbruiken. Pragmatieke* sancties moesten afgeschaft worden.
Ongetwijfeld was dat een zwaar vraagstuk. Het moest met rijp overleg en advies vastgesteld worden. Beleid was nodig, wanneer iemand stierf of indien
een beneficiehouder zijn beneficie resigneerde. De paus kon zich veel moeite
besparen, indien hij zijn oor niet te luisteren legde naar de onrechtvaardige
smeekbeden (preces) van wereldlijke vorsten, die onbekwame kandidaten
voorstelden. 236 Voorzichtigheid was ook geboden, wanneer het patronaatsrecht op de helling stond. Dat was het enige punt, waar wereldlijke vorsten
zich arrogant opstelden tegenover de H. Stoel. Ze weigerden helemaal niet
om te gehoorzamen, maar ze verhinderden dat er geluisterd werd. Op deze
wijze leden het gezag en de waardigheid van de H. Stoel veel schade. Nog
een laatste gedachte suggereerde Tommaso Campeggio aan de paus. Wie
nooit genoeg beneficies kreeg en steeds maar procedeerde, moest als een pest
van de Romeinse Curie uitgestoten worden. Vaak riepen wereldlijke vorsten
hen onder de zwaarste straffen terug naar huis. Ze probeerden dat veeleer uit
eerbied dan met wettig gezag. Wellicht was het beter te bepalen, dat niemand meer dan vier betwiste beneficies mocht hebben. 237
In feite moest er vanuit het standpunt van de paus een hervorming van
de vorsten plaatsvinden. Op het Concilie van Trente was er een project om
daartoe over te gaan, maar het werd nooit besproken. De paus waagde het
niet om het conflict met de katholieke vorsten aan te gaan. In de godsdienstoorlogen wilden de pausen juist op de katholieke vorsten ‘als de wereldlijke
arm’ beroep doen. Ook moest het respect voor de verworven rechten van

235 H. Jedin, Campeggi, Tommaso, in: DBI 17 (1974) 472-474.
236 H. Jedin, Eine bisher unbekannte Denkschrift Tommaso Campeggios über die Reform
der Römischen Kirche, in: E. Iserloh und P. Manns, Festgabe Joseph Lortz. Reformation,
Schicksal und Auftrag, Baden-Baden 1958, 405-417, hier 414, nr. 2 en 415, nr. 5.
237 H. Jedin, Eine … Denkschrift, o.c., 415, nrs. 6 en 7. Volgens Extrav. Io. XXII 3.1 mocht
iemand slechts één beneficie met zielzorg hebben.
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leken blijven bestaan uit vrees voor verlies van gezag voor de H. Stoel, vooral
in het kader van het lekenpatronaatsrecht. Een akelig dilemma. 238
I.6

WERKPLAN

Een korte inleiding verwees al naar de relatie van het indult met het verwante woord ‘indulgentia’ (aflaat*). Zo kan de lezer zich beter de cesuur rond
1450 voorstellen: het nieuwe apostolische indult lag niet in het verlengde van
vorige indulten. Terwijl ‘indulgentia’ met de betekenis ‘aflaat’ de christenheid zou doen schokken, 239 werd ‘indultum’ met een politiek-religieuze lading belast, die de Kerk zelf later afwees. 240
In het kader van de vroegmoderne staatsvorming had de paus een voorsprong op de wereldlijke heersers. Zelf beriep de paus zich op zijn volmacht
in spirituele aangelegenheden (plenitudo potestatis), op de centralisatie in de
christenheid, op zijn bestuursapparaat en zijn belastingwezen. In de Pauselijke Staten kwam al in 1357 een eerste vorm van grondwet voor: de ‘Constitutiones Sanctae Matris Ecclesiae’ of naar hun auteur, Gil Álvarez Carillo de Albernoz, de ‘Constitutiones Aegidianae’ genoemd. 241 Onder de clerus vormde
zich een groep van uitstekende bestuurders, die de vorst graag inzette voor
wereldlijke opdrachten, en de priester was iemand, bekleed met een ‘officium*’, een ‘kerkelijk ambtenaar’ met kennis en aanzien, want alle macht
kwam van God. 242
Voor de Nederlanden was de vorst een meervoudig landsheer. De samenstelling van de territoria bracht een veelheid aan rechten mee, die deels
onder de persoon van de vorst werden gerangschikt, zoals zijn lekenpatronaatsrecht (ius* patronatus laicalis), maar ook rechten en gewoonten van de
onderdanen, die door de vorst moesten gerespecteerd worden. De centralisatie van het bestuur, het gerecht en de financiën zorgde voor weerstand bij de
gewesten, die een sterke traditie van een eigen vertegenwoordiging in en
participatie aan het bestuur kenden. Karel V zette zich in voor de optekening
van het gewoonterecht, de introductie van het notariaat, de receptie van
regels uit het Romeinse recht, de overname van wetgeving uit Frankijk, maar
ook uit Spanje. Jacques Vanderlinden zag in de ordonnantie van 1531, de eer238 H. Jedin, Eine … Denkschrift, o.c., 410.
239 D. McCulloch, Reformation. Europe’s Home Divided 1490-1700, London 2003, 12-13, 73,
120-124, 126 en 304.
240 D. McCulloch, A History of Christianity: the first three thousand years, London 2010.
241 J. Vanderlinden, Le concept de code en Europe occidentale du XIIIe au XIXe siècle: essai de
définition, Bruxelles 1967, 25.
242 H. Paulus, Rom. 13,1. Zie daarover: R. Deniel, Omnis potestas a Deo. L’origine du
pouvoir civil et sa relation à l’Eglise, in: Recherches de science religieuse 56 (1968) 43-85.
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ste manifestatie van de idee van codificatie in de Nederlanden. 243 Deze ordonnantie was nog met de medewerking van de Staten of van de Staten-Generaal ontstaan. Karel V kwam tien jaar later uit Spanje terug om Gent te
straffen en liet zijn hoofd-voorzitter van de Raad van State en van de Geheime Raad Van Schore soortgelijke wetgeving optekenen, maar nu ‘ex certa
scientia’, op basis van eigen kennis, d.i. de volkomen macht van de vorst, de
potestas legislatoria. Men mag deze ordonnantie dan ook als een omslagpunt
beschouwen. Voorheen was het gewoonterecht in de Nederlanden de regel
en in vele streken is dat nog lang zo gebleven; de zestiende eeuw, zo heeft
John Gilissen genoteerd en in een organigram vastgelegd, was het scharnierpunt, waar het gewoonterecht is voorbijgegaan door het wettenrecht. 244 Ging
Karel V niet te hard van stapel? Volgens Erasmus had het geen zin om het
Romeinse adagium ‘Quod principi placuit, legis habet vigorem’ 245 verder te
handhaven. Een wijze en goede vorst zocht alleen wat eerbaar was en wat in
het belang van de staat werkte. 246
In zijn verhouding met de Kerk zat de vorst in een spagaat. Enerzijds
was hij de beschermer van de Kerk en zo trad hij dus op als de seculiere arm;
anderzijds probeerde de vorst de kerkelijke invloed aan banden te leggen.
Maatregelen uit Rome om op de interne godsdienstige toestand invloed uit te
oefenen werden kritisch benaderd. Bij het algemene placetrecht* controleerde
de vorst, vanaf 1531 de Geheime Raad, of pauselijke interventies door de
beugel konden: eerst bullen met betrekking tot beneficies en rechtspraak.
Later volgden vergunningen van indulgenties en de faculteitsbrieven* van de
pauselijke gezanten. 247
Het recht van indult was door de vorst zelf aangevraagd en hoefde dus
geen controle, wel promulgatie en publicatie. Wat het placetrecht betreft is er
voor het beneficiewezen wel enige precisering nodig. De vorst kon met dat
recht een halt toeroepen tegen het schrijnende misbruik van ambitieuze mensen, die naar Rome trokken om met vleierij en desinformatie expectatieve
graties en soortgelijke provisies 248 van de paus te verkrijgen. 249 In de binnenlandse politiek werd erop gelet dat de geestelijke goederen niet een te grote
243 J. Vanderlinden, Le concept de code en Europe occidentale du XIIIe au XIXe siècle: essai de
définition, Bruxelles 1967, 299-300, nr. 22: 7 oktober 1531.
244 J. Gilissen, Introduction historique au droit, Bruxelles 1979, 219. Zie ook 263.
245 D.1.4.1.
246 O. Herding, Institutio principis christiani, in: ASD, IV, 1, 194-195, l. 866-867.
247 L. Willaert, Le placet royal aux Pays-Bas, in: BTFG 32 (1954) 466-506 en 1077-1117 en 33
(1955) 20-36.
248 L. Sabbarese, Provisión del oficio, in: DGDC, VI, 621-624.
249 E. Boëthius, Heroicarum et ecclesiasticarum quaestionum libri VI, Duaci 1588, I, 169, nr.
286. Expectatieve graties waren pauselijke voorzieningen met het oog op een beneficie,
dat nog niet vacant was. Een pauselijke provisie in beneficiezaken was een vrije beschikking van de paus.

Inleiding

51
―――

uitbreiding boekten. Met amortisatiewetgeving* 250 werd erop toegezien dat
de clerus verklaarde hoeveel grond en renten zij gedurende jaren had verworven. In naam van het algemeen welzijn werd dan een taxatie op de verworven goederen toegepast. 251 Zo nodig, werd de paus om toestemming gevraagd om een bijzondere belasting op de clerus goed te keuren. 252
Hoe was de relatie van Kerk en Staat bij het begin van de regering van
aartshertog Karel van Oostenrijk? Onder Karel V werd voor het eerst zo
grondig gewerkt aan de voorbereiding en reorganisatie van de nieuwe bisdommen in de Nederlanden, maar gingen de drie bisdommen, Metz, Toul en
Verdun voor het Heilige Roomse Rijk langzaam, maar later definitief verloren bij de Vrede van Munster. Om deze verhouding te doorgronden is een
kennismaking noodzakelijk met het canonieke recht als ‘ius* commune’, het
beneficiewezen, het patronaatsrecht, het concordaat 253, de apostolische indulten en met de verschillende pausen, die ze verleenden.
Welke was de positie van de vorst in deze staatsvorming? Welke erfenis
had Karel van Oostenrijk gekregen van zijn te vroeg overleden vader, Filips
de Schone? Hoe hadden zijn grootvader langs vaderszijde, Maximiliaan I, en
zijn tante, Margareta van Oostenrijk, zijn optreden in de Nederlanden voorbereid na het overlijden van zijn vader? Hoe had zijn grootvader langs moederszijde, Ferdinand van Aragon, zijn kleinzoon op weg gezet? Met het oog
op de connectie van Kerk en Staat verwees de vorst graag naar zijn functie
‘bij Gods genade’ en wilde hij graag zelf de kerk van zijn territorium controleren.
Voor de Nederlanden greep er in de vijftiende eeuw onder de leiding
van de Bourgondiërs een groot offensief van emancipatie plaats. De landsheerlijkheden waren onder hen grotendeels verenigd, maar zij bleven botsen
tegen het Heilige Roomse Rijk en Frankrijk. Een Middenrijk herrees, maar
nog niet op het niveau van een natie of van een zelfstandig koninkrijk. 254 In
Frankrijk bleef men ‘Lebensraum’ zoeken in het noorden en het liefst tot aan
de Rijn en ten overstaan van het oosten knelden voor de Nederlanden de
leenrechtelijke banden van het keizerrijk, die weliswaar al enigszins waren
250 J. Houssiau, Contrôleurs ou contrôlés? Les rapports des ecclésiastiques avec le pouvoir
au XVIe siècle dans les Pays-Bas, in: Publication du Centre Européen d’Études Bourguignonnes (XIVe – XVIe s.) 38 (1998) 259.
251 R. Koerperich, Les lois sur la mainmorte dans les Pays-Bas catholiques, Leuven 1922.
252 M. Baelde, De kerkelijke subsidies in de Nederlanden onder Karel V (1532-1555), in:
BTFG 43 (1965) 1243-1271. Zie nu J. Kuys, Zicht op klerikale rijkdom en armoede? De
Zeeuwse geestelijke stand als belastingbetaler in de rekeningen van de geestelijke subsidie van 1532, in: M. Gubbels en C. Jansen, Regio. Rechtshistorische opstellen aangeboden
aan dr. P.P.J.L. van Peteghem, Nijmegen 2010, 105-124 en J. Kuys, Repertorium, 33-34.
253 J. Martin de Agar, Concordato, in: DGDC, II, 431-440.
254 ‘Natio’ wordt hier beschouwd in de zin, waarop de grootste volksgemeenschappen in
Europa (keizerrijk, koninkrijken) werden opgeroepen voor een Oecumenisch Concilie.
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versleten, maar die later onder de Habsburgers een nieuwe dimensie kregen,
omdat Karel V ook op de steun van Spanje kon rekenen. 255
Vanuit de verhouding van Kerk en Staat was de indeling van de bisdommen terug te voeren tot de tijd van de Romeinen. Een herindeling werd
te Rome bepleit vanaf Karel de Stoute. In het midden van de zestiende eeuw
werd vooral de legitimatie aangepast: om de ketterij beter terug te dringen.
Daarmee greep men terug naar de redenen, die Johannes XXII aanwendde
om tot een kerkelijke herindeling te komen met Toulouse als metropolitaanse
kerk, zodat de Albigenzen schaakmat werden gezet. 256 In de Nederlanden
moesten er niet één, maar drie kerkprovincies worden ingericht, want de bevolking was ondertussen aangegroeid. 257 Als toppunt van zijn vorstelijke betrachtingen zou Filips II in 1559 bij apostolisch indult van paus Paulus IV het
benoemingrecht voor bisschoppen in de Nederlanden krijgen, zoals de hertog van Brandenburg 258 en de Portugese, Franse en Spaanse koningen vóór
hem.
In tegenstelling tot deze koninkrijken zouden de Lage Landen bij de zee
geen koninkrijk worden. Hen restte alleen een weg naar staatsvorming op gescheiden wegen. 259 De Conciliebesluiten van Trente zouden in 1564 rechtsgeldig worden. Nog zou in 1564 een einde gesteld worden aan het decennia
durende geschil met de Brabantse abdijen over het eerste indult. Zelfs zou de
eerste, algemene lijst van de beneficies voor de Nederlanden en het Vrijgraafschap Bourgondië door Filips II in hetzelfde jaar te Monzon ondertekend
worden, maar de scheiding van de Lage Landen was meer nabij dan ooit.
Chronologisch was de periode tussen het Concilie van Lateranen V
(1512-1517) en het Concilie van Trente (1545-1563) een bijzondere afbake-

255 C. Linssen, Keizer Sigismund, opperleenheer in de Nederlanden (1410-1437), in: D. de
Boer, De Nederlanden in de late Middeleeuwen, Utrecht 1987, 326-353. Voor Maximiliaan I
volstaat het te verwijzen naar de bevestigingen en uitbreidingen van rechten bij: P. Nève, Het Rijkskamergerecht en de Nederlanden. Competentie-territoir-archieven, Assen 1972,
556.
256 Extrav. Com. 3.2.5 Salvator noster. Zie daarover: J.-L. Gazzaniga, La création de la province ecclésiastique de Toulouse, in: J. Duvernoy e.a., La Papauté d’Avignon et le Languedoc 1316-1342, Toulouse 1991, 143-155.
257 Q. Mandosius, Signaturae Gratiae Praxis, Romae 1559, 142, die verwees naar C.16 q.1
c.53 Praecipimus.
258 U. Stutz, Über das Verfahren bei der Nomination auf Bischofstühle, in: Sitzungsberichten der Preussischen Akademie der Wissenschaften. Phil.-Hist. Klasse 20 (1928) 3-20 (Sonderdruck).
259 J. Craeybeckx, F. Daeleman, F. Scheelings, “1585: op gescheiden wegen…”. Handelingen
van het colloquium over de scheiding der Nederlanden, gehouden op 22-23 november 1985,
Leuven 1988 (Colloquia Europalia VI).
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ning. 260 De eerste indulten voor aartshertog Karel dateerden uit de periode
vóór de afsluiting van het eerste Concilie en de hernieuwing van het belangrijkste indult 261 voor Filips II kwam er vóór de slotzitting van het tweede.
Binnen deze periode verschenen ook de hervormingen van Luther en Calvijn, terwijl de Kerk zelf werkte aan haar eigen herstel. Welke gevolgen hadden deze ontwikkelingen voor de manier, waarop de vorst zijn kerkpolitiek
moest aanpassen?
Binnen dit chronologische kader en binnen deze staatsvorming betekende het indult een unieke kans voor de vorst om op grote schaal eigen kandidaten voor te dragen voor geestelijke functies en aanstellingen. Deze konden
ingezet worden op voor hem strategische plaatsen binnen het territorium van
de staat. Deze staat in wording was nog op zoek naar zijn grenzen. Meer dan
wie ook in het verleden kon de meervoudige landsheer de kerk in de Nederlanden naar zijn hand zetten, omdat hij in de wereldhiërarchie aan de top
stond.
Zo noteren we tussen de gekozen keizer en de paus de langste wereldtop
uit de geschiedenis. Voorafgaand aan de keizerkroning door paus Clemens
VII te Bologna (24-2-1530) en ten gevolge van het Verdrag van Barcelona (296-1529) vergaderden paus en keizer verschillende maanden. 262 Daar werd het
beleid van Europa op een andere leest geschoeid, zodat Frankrijk een volgende zet moest voorbereiden op het wereldschaakbord. 263 Wat de keizer betreft
volgde voor de Nederlanden uit deze besprekingen het grootste aantal apostolische indulten uit zijn regeerperiode, zowel voor de Nederlanden als voor
Spanje.
Blies de adem van de Heilige Geest door deze indulten of schrijft God
recht op kromme wegen? Hebben we hier van doen met het lichaam van
Christus of met de onvolmaakte, sociale en historische instelling, die steeds
moet hervormd worden? Of moeten we aannemen dat de politieke positie
van de keizer, de militaire macht van het grootste imperium uit de Moderne
Tijden en de economische en financiële sterkte van zijn wereldrijk de door260 Men kan ook het schismatisch Concilie van Pisa als beginpunt nemen: M. MaillardLuypaert et J.-M. Cauchies, De Pise à Trente: la réforme de l’Eglise en gestation. Regards croi
sés entre Escaut et Meuse, Bruxelles 2004.
261 ‘indulto principal’ is de benaming voor het hernieuwde indult ‘Dum mente recolimus’
in: M. Dierickx, Documents inédits sur l’érection des nouveaux Diocèses aux Pays-Bas (15211570), Brussel 1961, II, 448.
262 Een tweede wereldtop te Bologna duurde ruim twee maanden: G. Müller, Die römische
Kurie und die Reformation 1523-1534: Kirche und Politik während des Pontifikates Clemens’
VII, Gütersloh 1969, 229-237. Let daarbij op de geheime afspraak: 234 (24 februari
1533)-236.
263 Gezien het beleg vóór Wenen in 1529 bleek een overeenkomst met de Turken voor
Frankrijk toen de beste optie: W. Grewe, Fontes Historiae Iuris Gentium, Berlin-New
York 1988, II, 71-80: februari 1535.
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slag gaven in het onderhoud met de paus? 264 Welke was de positie van het
heil der zielen: ‘salus animarum’ 265 en hoe verhield zich deze positie met die
van de clerus met zielzorg: ‘cum cura’? 266 Spoorde de vroegmoderne staatsvorming met het Rijk der Hemelen of met het Rijk Gods in wording?
Zo komen we voor de intrigerende vraag te staan of de jonge keizer door
zijn strenge optreden tegen de ketterij en door zijn inbreuk op de spirituele
taak van de Kerk niet mede aan de basis lag van de afkeer van rechtgelovigen, die het ernstig meenden met het evangelie. Was de keizer niet te ver gegaan en was hij niet medeverantwoordelijk voor het feit dat geestelijken zich
in zijn dienst te veel in wereldlijke zaken mengden? 267 Wilde hij het op het
terrein van de rechtgelovigheid niet beter doen dan de paus?
Territoriaal waren de Nederlanden in deze periode nog in volle expansie.
Het zou nog tot 1543 duren, vooraleer de laatste landsheerlijkheid, het hertogdom Gelderland en het graafschap Zutphen, definitief werd aangehecht.
Precies vanaf deze periode kan men terecht van provincies spreken, omdat
de heren, graven en hertogen dan onder de ene vorst waren verzameld en
onder zijn centraal bestuur in Brussel. In deze context kan het Vrijgraafschap
Bourgondië nooit uitgesloten worden, omdat het een deel van het stamland
van de voorouders van Karel V omvatte en dus een patrimoniaal gewest was.
Het hertogdom Bourgondië werd niet heroverd, maar onder zijn titels bleef
de vorst zich hertog en graaf van Bourgondië noemen. 268 In 1540 echter was
Karel V omwille van de vrede bereid af te zien van het hertogdom. 269 In werkelijkheid bleef alleen het Vrijgraafschap over. Het netwerk van beneficies
van de vorst verdient het daarom voortaan mede vanuit de invalshoek van
het Vrijgraafschap te worden bestudeerd, want dit gebied kwam eerst in contact met indulten en het werd door de indulten in de tweede helft van de
264 W. Reinhard, Glaube und Macht. Kirche und Politik im Zeitalter der Konfessionalisierung,
Freiburg-Basel-Wien 2004.
265 J. Clericus, Des. Erasmi operum omnium tomus decimus, Lugduni Batavorum 1706, 1589 F
en 1591 A. In het werk ‘Responsio ad epistolam apologeticam incerto auctore proditam, nisi
quod titulus, forte fictus, habebat, ‘per ministros verbi Ecclesiae Argentoratensis’ antwoordt
Erasmus ‘ad fratres Germaniae Inferioris et Frisiae Orientalis’ en maakt zich zorgen om
hun zielenheil. Ook van de Kerk werd verwacht dat de heilsgeschiedenis op de eerste
plaats zou komen.
266 Het woord ‘sinecure’ is afgeleid van een beneficie of waardigheid zonder zielzorg (sine
cura). In de bestudeerde periode werd de zorg voor de zielen graag aan anderen overgelaten, want ze vereiste deontologisch én residentieplicht én verbod van cumul. Toch
werd in canon 27 van het Vierde Lateraans Concilie gezegd dat de zorg om de zielen
dé kunst van de kunsten was: A. García y García, Constitutiones Concilii quarti Lateranensis, Città del Vaticano 1981, 72-73.
267 X.3.50 en VI.3.24 Ne clerici.
268 A. de Ridder, Les droits de Charles-Quint au duché de Bourgogne. Un chapitre de l’histoire
diplomatique au XVIe siècle, Leuven-Parijs 1890.
269 Ch. Weiss, Papiers d’État du cardinal de Granvelle, Parijs 1841, II, 466.
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zestiende eeuw opgenomen in het eerste algemeen overzicht van de beneficies van Filips II. Bovendien werd het Vrijgraafschap door Sixtus V in één
pauselijke bul verenigd met de rest van de Zuidelijke Nederlanden.
Met het oog op staatsvorming rest nog een personeel onderzoek. Wie in
Rome invloed wilde uitoefenen, kon in de bestudeerde periode niets aanvangen zonder kardinalen. In het consistorie werden de belangrijkste debatten
gevoerd. Precies in deze periode ontstond er een grote polarisatie: grosso
modo imperiale kardinalen en de anderen. 270 De hervorming van de nieuwe
bisdommen was er debet aan dat de eerste beschermer voor de Nederlanden
werd ingezet (de kardinaal-protector), zoals die al voor de grote naties bestond.
In het besluit zal nog worden ingegaan op het vervolg van de invloed
van de indulten. Wat de Nederlanden betreft spatte het territorium uiteen.
Wat bleef er van de indulten over in de afzonderlijke deelgebieden? Hoe
hebben de staten, die met de voor de Nederlanden bestemde indulten moesten omgaan, zich gedragen? Hoe heeft de Kerk zich uiteindelijk van de uit de
vijftiende eeuw stammende indulten ontdaan? Voor het behandelen van
deze laatste vraag moeten we in de loop van dit werk regelmatig ingaan op
het systeem van het beneficiewezen en het patronaatsrecht. We moeten ook
onderzoeken hoe de Kerk en de hervormers zich tegenover dit systeem opstelden. Uiteindelijk kan de cirkel alleen rond gemaakt worden door terug te
keren naar de eerste toekenning van een apostolisch indult onder Nicolaas V.

270 De Italianen, die voor het grootste aantal pausen zorgden, waren doorgaans verdeeld
in eigen fracties en in groepen, die aanleunden bij Karel V of Frans I, toen de twee
machtigste vorsten.

II

Het indult in zijn rechtshistorische context

Om te beseffen hoe het indult in het midden van de vijftiende eeuw een andere betekenis kreeg dan in vorige eeuwen en hoe het zich verhield tot het
begrip indulgentie volgen in dit hoofdstuk enkele historische schetsen. Ze
laten toe het indult beter te plaatsen in de context van het patronaatsrecht en
het beneficiewezen. Dit hoofdstuk zal verder een beeld geven van de andere
factoren, die invloed uitoefenden op het indult: de verhouding met het canonieke recht en de wederzijdse relatie tussen paus en keizer. Daarna had het
indult zelf invloed op wat er in de maatschappij gebeurde en werd het een
parameter voor ontwikkelingen in Europa.
II.1

INDULT EN INDULGENTIE

Jane Sayers bestudeerde indulten uit de periode van paus Honorius III (12161227). De indulten, die toen door de paus in briefvorm werden gegeven uit
welwillendheid of buitengewone vriendelijkheid, waren zowel onderworpen
aan bepaalde inhoudelijke regels alsook aan een bepaalde vorm. De pauselijke administratie kreeg meer en meer te maken met indulten als gratiebrieven
en zo veranderde ook de vorm. 1 Pauselijke brieven van justitie werden in het
canonieke recht soms vergeleken met contracten van strikt recht, terwijl brieven van gratie 2 werden vergeleken met contracten van ‘bona fides’. Dit laatste was het geval, zolang een derde persoon geen nadeel ondervond van de
verkregen gratie. Zoniet, konden ook brieven van gratie vergeleken worden
met contracten van strikt recht. 3
Een gratiebrief (gratiosum rescriptum) werd door de paus soms gegeven
uit eigen beweging ‘motus proprius’, uit vrije wil ‘libera voluntas’ of uit spirituele vrijgevigheid ‘liberalitas ex debito pastoralis officii’. Een indult kon
ook gegeven worden, omdat iemand ernaar gevraagd had (precibus inductus). Bij een aanvrage (ad instantiam) moest de grond van de vraag in de

1
2
3

J.E. Sayers, Papal government and England during the pontificate of Honorius III (12161227), Cambridge 1984, 22, 73-74, 115-118, 150, 155-156.
U. Rhode, Gracia, in: DGDC, IV, 237.
X.1.29.15. Zie ook: Glosa aurea … super Sexto Decretalium libro … per … Ioannem Monachum … cum additionibus D. Ph. Probi, Parisiis 1535, fo. Cxxxviii, I.M., 4 en Ph.P., 4-5.
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pauselijke Kanselarij 4 op de waarheid gecontroleerd worden: ‘si preces veritate nitantur’. 5 Aanvragen werden dan gecontroleerd om te zien of ze vrij
waren van ‘subreptio’ 6 en/of ‘obreptio’ 7. Bij ‘subreptio’, ook ‘reticentia veri’
genoemd, werd een deel van de waarheid verzwegen. Iemand had een beneficie, vermeldde dat niet in de aanvrage (impetratio*), maar hij vroeg er nog
één bij. Bij ‘obreptio’, ook ‘expressio falsi’ genoemd, loog men in zijn aanvrage.
Het grote onderscheid tussen de gratiebrieven bestond erin dat naar het
canonieke recht de goede gratiebrief met een ‘beneficium’ werd vergeleken
en de aangevraagde gunst ambitie veronderstelde. Daardoor kwam men in
aanraking met een belangrijke regel uit ‘De regulis iuris’ van het Liber Sextus, namelijk nr. 15: ‘Odia restringi et favores convenit ampliari’. Op basis
van deze regel moest men haat en ambitie vermijden en gunsten en weldaden bevorderen, terwijl de rechter daar rekening mee moest houden bij de
interpretatie. 8 Strikt genomen was een indult een eenzijdige beslissing van de
paus en dus helemaal geen contract, want de vorst moest een verzoek indienen. Uit de toekenning van het indult bleek echter dat de paus aan een aantal
voorwaarden dacht bij het nemen van zijn beslissing. Zo werd van de vorst
verwacht dat hij de Kerk van Rome steeds trouw zou zijn. De vorst moest
ook zijn ‘consensus’ aan de paus meedelen, maar in het Decretum was voorzien dat een consensus waardeloos was, zo niet ‘canoniek’. 9 Tussen de lijnen
door werd ook verwacht dat hij de paus zou ondersteunen bij de bescherming van zijn temporele belangen en wie was daartoe in de christenheid
beter in staat dan de jonge Karel, die naar ieders verwachting de wereld zou
beheersen?
Het was mogelijk dat het indult werd herroepen: ‘revocatio indulti’,
maar met betrekking tot Karel V zijn daarover geen gegevens bekend. Een
indult kon ook opnieuw van kracht worden en dan spreken we van een ‘revalidatio indulti’. 10 Wanneer dat meer dan eens gebeurde, kon men zelfs van
4
5
6

7
8
9
10

S. Pagano, Cancillería apostólica, in: DGDC, I, 800-803.
L. Ferraris, Prompta bibliotheca canonica, juridica etc. in octo tomos distributa, Hagae Comitum et Francofurti ad Moenum 1782, III, 517-522. Zie ook: X.1.3.2 Ex parte Conventrensis episcopi.
Philippus Probus gaf zijn mening over ‘Surreptio in beneficialibus vitiat ipso iure’ onder verwijzing naar X.1.3.11 Ad audientiam, in: J. Monachus, Glossa aurea, Aalen 19682,
fol. xxiiii ro (3). Vergelijk ook met X.1.3.8 Ad aures nostras, waar personen met een
waardigheid deze verzwijgen. Zie ook: J. Canosa, Subrepción, in: DGDC, VII, 424-425.
J. Canosa, Obrepción, in: DGDC, V, 675-676.
G. Dolezalek, Odia restringere: taak en toekomst van het canoniek recht, Nijmegen 1986.
C.18 q.2 c.15 en 16.
Voor de bisschop van Luik zijn ‘revalidationes indulti’ bekend: Érard de la Marck en
Joris van Oostenrijk. Zie voor Joris, toen nog gekozen bisschop van Brixen = Bressanone: ASV, Arm. XLI 6, fo 313 ro – 314 ro: 15-5-1537.
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een ‘quasi possessio’ spreken en daarvoor waren de pausen beducht, want
dan gaven zij een deel van hun collatierecht of hun recht om kerkelijke beneficies te verlenen uit handen. Met het oog op de tijd kon een indult ook onderhevig zijn aan het levenseinde van de paus. Wat gebeurde er, wanneer de
paus een indult had toegestaan en hij overleed, voordat de kanselarij de documenten had afgewerkt? Soortgelijk indult werd niet herroepen en zeker
niet, wanneer de uitvoerders al bekend waren. 11
De studie van de diplomatiek is in die zin bijzonder geïnteresseerd gebleven in alle documenten, die door de Apostolische Kanselarij werden geproduceerd, omdat daarvan heel wat rechten afhingen, die eerst in de ‘Audientia litterarum contradictarum’ werden behandeld. Uit formulierboeken
blijkt dat de Apostolische Stoel zich schrap moest stellen tegen misbruiken
gepleegd tegen indulten van privileges (contra indulta privilegiorum sedis
apostolice). Vijftien verschillende formulieren stonden ter beschikking om
kerkelijke instanties op andere gedachten te brengen. 12 In een verder stadium
zal de Audientia door de ‘Rota Romana’ worden overgenomen en zullen de
Kanselarijregels vaak bepalend zijn.
In de index van het ‘Dictionarium iuris tam civilis quam canonici’ van
Albericus de Rosate († 1360) is slechts één lijn voorzien voor het woord ‘indultum’, terwijl aan het woord ‘indulgentia’ meer dan één zijde van een folio
is besteed. 13 Bij ‘indultum’ wordt verwezen naar het Liber Sextus: ‘Indultum
a iure beneficium non est alicui auferendum’, wat betekent dat een kerkelijk
beneficie, dat rechtens is toegestaan, niet aan iemand mag afgenomen worden. 14 In deze regel, onder Bonifacius VIII opgesteld op het einde van de
dertiende eeuw, is het woord ‘indultum’ werkwoordelijk gebruikt. Ondertussen herhalen we dat de door ons gehanteerde betekenis van het indult*
pas in de vijftiende eeuw opduikt en in de huidige literatuur vrijwel onbekend is. 15
We vervolgen daarom de evolutie vóór de Reformatie, want ondertussen
zijn naar vorm en inhoud heel wat veranderingen opgetreden. Uit een studie
naar kanselarijgebruiken uit de periode van Calixtus III (1455-1458) verschij11
12

13
14
15

VI.1.14.9 Si super gratia.
P. Herde, Audientia litterarum contradictarum. Untersuchungen über die päpstlichen Justizbriefe und die päpstliche Delegationsgerichtsbarkeit vom 13. bis zum Beginn des 16. Jahrhunderts, Tübingen 1970, 2 vol., waarin vooral in deel 2 gesproken wordt over ‘contra indulta privilegiorum’, 432-441.
A. de Rosate, Dictionarium Iuris tam Civilis, quam Canonici, per I.F. Decianum, Venetiis
1573, Torino 19712, 348.
VI. [5.13.]17 Indultum.
F. Germovnik, Indices ad Corpus Iuris Canonici. Editio altera a Michaele Thériault recognita,
Ottavae 2000, 233, waar wel over ‘indulgentia’ sprake is. Zie ook: A. Dumas, indult, in:
R. Naz, DDC, Paris 1953, V, 1352-1358 en A. Ravà, Indulto, diritto canonico, in: Enciclopedia del diritto, Milano 1971, 21, 268-271.
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nen betekenissen van het indult, die wijzen op een ruimere interpretatie door
de paus. Een indult om een moratorium te verkrijgen tegen schuldeisers; een
ander om een draagbaar altaar te mogen meevoeren op reis; een indult om de
getijden op te zeggen; 16 nog een ander om volledige vergiffenis; de toestemming om melk en kaas te mogen gebruiken in vastenperiodes en een indult
om een biechtvader te mogen kiezen. 17 In principe zijn er onder Calixtus III
ook al indulten van het onder zijn voorganger Nicolaas V ontstane type (zij
staan in deze studie centraal), maar deze ontsnapten meestal aan de aandacht
van de onderzoekers, vooral indien hun auteurs die indulten in het land van
hun nationaliteit niet ontmoetten. In vergelijking met andere territoria in
Europa was het namelijk uitzonderlijk dat de Nederlanden zovele indulten
kregen, zodat men zich daar nog minder bewust is van het bestaan van een
indultenlaag.
Men had kunnen verwachten dat de auditores 18 van de Rota Romana 19
een degelijk inzicht zouden brengen in het indult, verleend aan hertogen en
vorsten zonder koninkrijk. Ongetwijfeld behoorden beneficiezaken tot de
belangrijkste proceszaken, maar in de geschiedenis van de Rota Romana
komt dit indult niet voor. 20 Dit is ook niet het geval in de ‘Decisiones Antiquiores’, de ‘Decisiones Antiquae’ en de ‘Decisiones Novae’. 21 Het feit dat het
Apostolische Paleis en de Romeinse Curie niet optraden in aangelegenheden
van het indult was door Leo X vooropgesteld vanaf de bul ‘Fervor pure devotionis’.
Tewes van zijn kant, die in de tijd vlak vóór de Reformatie onderzoek
verricht, breidt de al vermelde lijst met indulten uit de tijd van Calixtus III
nog uit, geeft al een typologie dankzij een grondig onderzoek in de Vaticaanse archieven en brengt statistisch materiaal in het debat met onderbouwde
organigrammen. Hij weet er al belangrijke conclusies aan te verbinden. Hij
doorziet het systeem van de indulten beter dan zijn voorgangers en biedt de

16

17
18
19
20
21

Th. Frenz, Armarium XXXIX, vol. 11 im Vatikanischen Archiv. Ein Formelbuch für
Breven aus der Zeit Julius II., in: E. Gatz, hg., Römische Kurie. Kirchliche Finanzen. Vatikanisches Archiv. Studien zu Ehren von Hermann Hoberg, Roma 1979, I, 200: De horis dicendis (Miscellanea Historiae Pontificiae, 45).
E. Pitz, Supplikensignatur und Briefexpedition an der römischen Kurie im Pontifikat Papst
Calixts III., Tübingen 1972, passim.
G. Vaccarotto, Auditor de la Rota Romana, in: DGDC, I, 563-567.
P. Moneta, Rota Romana [tribunal de], in: DGDC, VII, 64-72.
S. Killermann, Die Rota Romana. Wesen und Wirken des päpstlichen Gerichtshofes im Wandel der Zeit, Frankfurt am Main 2009, 647.
Rotae auditorum decisiones novae, antiquae et antiquiores, Venetiis 1570. Men vindt er één
indult van een bisschop, p. 4 en voor het overige vooral verwijzingen naar VI.[5.13.]17,
pp. 37, 38, 118, 205 en 293.
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ideale voorbereiding op onze studie, omdat hij ophoudt waar wij beginnen. 22
Uit de studie van Tewes blijkt dat de vroegmoderne Staat meer kerkelijke
ambten wist te bemachtigen, omdat vorstelijke vertrouwenspersonen met de
pauselijke Kanselarij betere afspraken maakten. Frankrijk en Spanje ontwikkelden een veel dynamischer do ut des-systeem met de paus dan het Heilige
Roomse Rijk. Dit systeem was van belang voor gratiebrieven, maar ook voor
de kerkpolitiek. 23 Tewes signaleert verder dat de Spaanse koningen erin
slaagden om hun kandidaten en ook buitenlanders te laten voorzien met
strategisch belangrijke en economisch gewichtige beneficies; dat ze verder de
controle bewaarden over hun militair en economisch fundamentele bronnen
van kerkelijke inkomsten en dat ze het geld van prebenden binnenlands konden houden. 24
Op het vlak van de politieke overeenkomsten signaleert dezelfde auteur
dat de alliantie van de Medici met Frankrijk, die al sinds de vijftiende eeuw
als onverbrekelijk gold, ‘aus reinem Pragmatismus’ overging in de geheime
overeenkomst van 8 mei 1521 met de Habsburgers, 25 waardoor de polarisatie
in Europa groeide en het systeem van de staten gestimuleerd werd. 26 Op 29
mei 1521 volgde nog een geheim verdrag tussen Leo X en Karel V met het
oog op Ferrara, Parma en Piacenza. 27 Uiteindelijk won Frankrijk op termijn
het pleit, want na de verkeerde keuzes van de volgende Medici-paus Clemens VII -men denke aan het verbond van Cognac en aan het Sacco di Romazou Maria de Medici als Franse koningin terugkeren, toen het met de Nederlanden minder goed gesteld was. 28
Ondertussen stelden de indulten niet een actualiteit van eerste rang voor.
Het onderwerp werd in de Kerk eerder verzwegen dan openbaar in het licht
gesteld. In Europa was het indult slechts van staatsbelang, wanneer het land
geen concordaat had met de H. Stoel: dus waren er grote verschillen naargelang het desbetreffende land. Was het indult beter bekend in de geleerde
wereld? Hoewel Nicolaas Milis of Milius niet een tijdgenoot was, werd zijn
werk in de zestiende eeuw nog heruitgegeven. In zijn ‘Repertorium aureum’
22
23
24
25
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G.-R. Tewes, Die römische Kurie und die europäischen Länder am Vorabend der Reformation,
Tübingen 2001, 463.
G.-R. Tewes, ibidem, 356.
G.-R. Tewes, ibidem, 313.
‘contra Gallos aliosque Italiae turbatores’: J. Dumont, Corps universel diplomatique du
droit des gens, Amsterdam 1726, IV, supplementum 1505-1554, 96-99. Daar wordt in artikel XVIII aan Karel toch nog een keizerkroning in het vooruitzicht gesteld. Zie ook:
M. Pellegrini, Leone X, in: DBI 64 (2005) 513-523, vooral 519-520 en A. Henne, Histoire
du règne de Charles Quint en Belgique, Brussel 1858, II, 352.
G.-R. Tewes en R. Rohlmann, Der Medici-Papst Leo X. und Frankreich: Politik, Kultur und
Familiengeschäfte in der europäischen Renaissance, Tübingen 2002, 115-116.
M. Fernández Álvarez, Carlos V, el César y el Hombre, Madrid 1999, 257.
M. Fernández Álvarez, Carlos V, el César y el Hombre, Madrid 1999, 467 en 515.
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gaf deze vroegere auditor Rotae een incunabel uit, dat in 1522 herdrukt
werd. 29 Er was goede informatie over ‘beneficium’, maar het woord ‘indultum’ ontbrak er. Het ‘Repertorium iuris’ van Giovanni Bertachini (1448-1500)
omvatte in 1539 vier delen. 30 Net zoals Milis kan deze advocaat van het Consistorie een uitstekende jurist genoemd worden. Hij gaf zeer interessante
informatie over het ‘beneficium’, maar niets wat ermee te vergelijken is voor
het ‘indultum’. Het werk van de apostolisch protonotaris Augustinus Barbosa biedt hetzelfde patroon: niets over het ‘indultum’, maar informatie over
‘indulgentia’. 31 Naar aanleiding van een verklaring van de term ‘indultum’ in
een latere periode, zoals bij Barnabé Brisson, 32 Johann Kahl, alias Calvinus 33
of bij Sebastian Almers, 34 rijst de vraag of deze juristen ooit een indult hebben
gezien en gelezen. Raadplegen we een woordenboek van een theoloog, dan
blijkt dat ook Jan Polman ons niet kan helpen. 35 Slechts weinige leken grepen
de kans om zich diepgaand met apostolische indulten voor wereldlijke heersers bezig te houden.
Het feit dat auteurs van katholieke zijde zich over indulten uitspraken,
kwam zelden voor. Zo signaleren we kardinaal Lorenzo Campegio, die in
1522 over de verdorven staat van de Kerk schreef. Hij was van oordeel dat de
kerkelijke waardigheden en bestuursfuncties ten dienste moesten staan van
de mensen en niet omgekeerd. Dat gold zowel voor gratierecht, voor justitie
als voor beleidsfuncties. Daarvoor moesten alleen de besten, de meest ijverigen, de trouwe en geschikte kandidaten kansen krijgen; dus meritocratie in
plaats van vriendjespolitiek en corruptie. Door het misbruik in de tijd en
door menselijke arrogantie had de Kerk aan koningen en christelijke vorsten
concessies gedaan, indulten geschonken, concordaten en conventies gemaakt.
In de grond van de zaak stonden eerbaarheid en een vrome houding zowel
bij de ontvanger als bij de schenker voorop. Nu bevonden de rechten van het
spirituele en van de kerken zich voor het grootste deel buiten de invloed van
de paus en de Apostolische Stoel. Wereldlijke vorsten hadden geen enkel
29
30
31
32
33
34
35

Repertorium admodum solenne quod merito opus singularium dictorum appellant do. Nicolai
de Milis, Lyon 1522.
I. Bertachini pars prima, Repertorium clarissimi viri, ac Iuris utriusque Doctoris celeberrimi
Bertachini Firmani, Romae 1539, 161ro – 165ro. Zie: DBGI, I, 233-234.
Repertorium juris civilis et canonici, Lugduni 1689, 110.
Lexicon iuridicum hoc est, iuris civilis et canonici in schola atque foro usitatarum vocum penus,
Lyon 1599, 481. Het woord is niet opgenomen.
J. Calvinus, Lexicon iuridicum iuris Caesarei simul et canonici, Genevae 1653, 445 vermeldt
het woord niet.
S. Almers, Manuale juris, [Berolini] 1680, 248: Indultum est rescriptum, in quo Superior
Ecclesiasticus, inferiori iniungit, ut ad citationem Commissarii se obedientem exhibeat,
Rutg. Ruland, de commiss. p.1.lib.5.c.4.num.4.
J. Polman, Breviarium theologicum, Mechelen 1729. Wel veel informatie over ‘indulgentia’.
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respect en maakten geen enkel onderscheid tussen mensen en kerken en
beneficies. Arbitrair vergaven ze aan om het even wie de beneficies en de
pausen werden gedwongen om de wil van de vorsten te volgen. 36
In dezelfde periode heeft ook Cornelius Aurelius zich in de Nederlanden
kritisch uitgelaten over de Kerk, maar bij hem geen woord over het hier bedoelde indult. In zijn ‘Apocalypsis et visio mirabilis’ werd een dialoog opgevoerd tussen Apollo en Aurelius, waarbij vooral Apollo de voorbeelden van
het onbehoorlijk gedrag moest meedelen. De nieuwe paus, Adriaan VI, moest
deze misbruiken bestrijden. 37 Vanuit het standpunt van de kardinalen vernemen we in 1530 hun reactie op enkele bezwaren, die er leefden in het Heilige Roomse Rijk. Volgens één artikel zouden de pausen zich gemengd hebben in vele profane zaken en daarbij dispensaties en absoluties hebben uitgesproken. Men verzette zich tegen de indulten en privileges, door de paus en
zijn voorgangers gegeven, waarbij men inging tegen het recht en de gebruiken van het Rijk. 38 De aanvallen op indulten bleven zeer algemeen en kritiek
op de verschillende soorten indult bleef uit. Men had kunnen verwachten dat
de hervormers zouden fulmineren tegen de indulten, maar hun pijlen richtten zich tegen misbruiken, die de financiële basis van het gelovige volk raakten. Met indulten kwam het gelovige volk slechts onrechtstreeks in aanraking. Daarom is het niet te verwonderen dat indulten niet het mikpunt werden van hevige aanvallen. Het gelovige volk voelde de misbruiken van de
bedienaars, die dankzij een indult tot een geestelijke functie of waardigheid
waren doorgedrongen, zonder dat het besefte in welke van de verschillende
graden naar het priesterlijke ambt iets fout was gegaan.
Maken we een kleine stap in het verleden, dan verdient de mening van
Dionysius de Kartuizer een speciale vermelding. Afkomstig uit Haspengouw 39 werd hij in Zwolle ingeleid in de Moderne Devotie. Hij leefde onder
de Bourgondiërs, toen er pauselijke concessies bestonden, die geleken op indulten zoals vorstelijke ‘benoemingindulten’. De volgende citaten komen
echter uit werk, dat werd herdrukt in 1533 en 1559. In een brief aan de christene vorsten liet hij Christus weeklagen over prelaten en christene vorsten:
‘Maar nu is bijna alles totaal omgekeerd. Pastoren zijn in wolven veranderd.
Prelaten zijn arrogant geworden. Vorsten verwoesten, de keizer moordt,
koningen voelen zich niet gebonden aan de wet en heren zijn tyrannen ge36
37

38
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CT, XII, 1, 10.
C. Burmannus, Hadrianus VI, sive Analecta historica de Hadriano sexto Trajectino, papa
Romano, Trajecti ad Rhenum 1727, 245-307. Slechts eenmaal vonden we er indultum,
297: marsupia adventantium indultis exhauriunt: zij legen de beurzen van de personen, die in Rome aankomen, met indulten.
CT, XII, 1, 65, XXV en XXVI.
Hij wordt ook Dionysius van Rijkel genoemd naar een plaats in de omgeving van SintTruiden.
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worden. Wie in gezag aan de top staat, maakt zich het meest schuldig door
alle vormen van onrecht.’ 40 ‘Maar’, zo ging hij verder, ‘ik zeg dat niet over
alle prelaten en vorsten. Velen zijn daar bedroefd over, willen zich inzetten
en zijn bereid om iets te doen. Maar deze laatsten zijn zo gering in aantal, dat
zij in vergelijking met de anderen bijna opgaan in het niets.’
Met deze achtergrondinformatie blijft het vreemd dat niet minder dan
vier indulten werden toegestaan door paus Leo X aan Karel, aartshertog van
Oostenrijk. Het is al uitzonderlijk dat een paus op dezelfde dag vier indulten
toestond. Hoe is dit mogelijk geworden? Voor een vorst, die van alle zijden
omgeven was met voogden en juridische adviseurs? Wie bereidden de verzoekschriften voor? In dit verhaal zal de ‘indulgentia’ – hoe belangrijk ook –
noodgedwongen een bijrol vervullen. Bij een ‘indultum apostolicum’ gaf de
paus, want alleen hij had de macht om ‘pauselijke indulten’ te geven. Bovendien moest de paus naast dat gezag een aantoonbare reden hebben om zulk
een indult toe te staan.
Ongetwijfeld was de controle op de verantwoording van vorst en paus
voor verbetering vatbaar. Internationale scheidsrechters en supra-nationale
organisaties zouden nog lang op zich laten wachten. Met de neergang van
het keizerlijk gezag in de late Middeleeuwen was het gevaar verminderd dat
de klassieke ‘duo luminaria’, paus en keizer, het op een akkoord gooiden,
maar deze relatie was onder keizer Karel snel voor verandering vatbaar. Was
Karel in 1515 nog maar een meerderjarige knaap, die nog leenhulde moest
bewijzen aan de Franse koning, dan bleek hij op vijfentwintigjarige leeftijd na
de slag van Pavia een wereldheerser, die in Europa zijn gelijke niet meer had
en die de Franse koning, zijn leenheer, gevankelijk meenam naar Madrid en
zijn persoonlijke leenhulde in het verdrag van Madrid liet uitschakelen. Paus
Clemens VII kon hem wel verwensen, maar hij kon hem niet voorbijgaan.
Deze verandering in de machtsverhoudingen bracht ook wijzigingen mee in
het verkrijgen van indulten. Aangezien de paus doorgaans een in de tijd beperkt pontificaat doormaakte, zien we in de bestudeerde periode acht pausen
verschijnen. 41 Daar waar de duur van hun pontificaat liep van bijna één tot
vijftien jaar, zien we dat Karel V alleen een regering van veertig jaren overbrugde en dat hij samen met zijn zoon bijna een eeuw in bestuur overspande.
In die zin had de vorst met de krachtigste wereldlijke arm op bepaalde momenten een licht voordeel aan de onderhandelingstafel.
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Monachi sacri ordinis Cartusiensis, Doctoris Exstatici D. Dionysii Cartusiani, Opera
Omnia, Tornaci 1908, XXXVI, 515: Querimonia Christi contra praelatos et principes.
Ook Machiavelli had de korte duur van een pontificaat als een nadeel geregistreerd.
Zie: N. Machiavelli, De heerser, vert. en toegel. door F. van Dooren; met een nawoord
van Arnon Grunberg, Amsterdam 200924, hoofdstuk XI: Over kerkelijke machtsposities, 110.
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Tussen het spirituele en het temporele gezag had zich een do ut dessysteem ontwikkeld. Deze relatie werd op scherp gezet door de opkomende
Reformatie en door de blijvende vijandigheid onder de christelijke vorsten,
waardoor zelfs de Turk, 42 de vijand van de christenheid, werd opgeroepen
om zich te mengen in het debat en om de tweedracht onder de christenen op
de spits te drijven. Beriepen de pausen zich officieel op hun neutraliteit in het
conflict tussen de vorsten, dan konden de vorsten zich in de loop van de
Middeleeuwen zoveel veroorloven in de geestelijke sfeer en deden zich zulke
spanningen voor, dat een nieuw religieus conflict, c.q. een investituurstrijd
niet onwaarschijnlijk werd.
Onderzoeken we de tijdgenoten van Filips II, dan biedt de progressie in
de tijd een verhelderend inzicht in de evolutie van het indult. Daar plaatste
Gregorius XIII de regel ‘causa cessante cessat effectus’ centraal, 43 wat impliceerde dat er een wederzijdse afhankelijkheid van prestaties in het spel was.
Hij gaf wel een indult, maar niet naar de wens van Filips II, want na het Concilie van Trente reageerden de pausen alerter op de hen gestelde vragen volgens de Conciliedecreten. Van zijn kant was Filips II bereid om de Conciliedecreten toe te passen, mits er respect was voor zijn koninklijke rechten, in
dit geval zijn patronaatsrechten.
Aangezien de crisis in het christendom, de wederzijdse verhoudingen
tussen paus en keizer, tussen Kerk en Staat en ook de verhoudingen met de
maatschappij in snel tempo wijzigden, kwam het indult, dat bestemd was
voor katholieke vorsten zonder concordaat, op termijn onder druk en verdween later definitief. Of politiek bewuste tijdgenoten, zoals de leden van de
Staten-Generaal en van de Provinciale Staten, veel over indulten wisten, is
onwaarschijnlijk. In elk geval maakten ze er geen misbaar over. In de literatuur van die periode gold strenge censuur als een ijzeren grondregel om
ketterij en schisma op afstand te houden. Eén enkele passage over het indult
van Tunis in een gepubliceerd werk geeft aan dat een intellectueel publiek op
de hoogte was van indulten. 44 Met indulten en met commentaar erop belandde men snel in de sfeer van majesteitsschennis.
42
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Nog wordt Filips II de belangrijkste verdediger van de Kerk (‘praecipuus Ecclesiae
contra Turcarum [lees: Turcam] defensor et propugnator’: G. Brom en A. Hensen, Romeinsche bronnen voor den kerkelijk-staatkundigen toestand der Nederlanden in de 16de eeuw,
‘s- Gravenhage 1922 (RGP, GS 52) 537, nr. 658) tegen de Turk genoemd en is de Kerk
slechts na de slag bij Lepanto bevrijd van de ergste aanvallen.
C.1 q.1 c.41; X.2.24.26 en X.3.34.7. A. Tiraquellus, Tractatus Cessante causa cessat effectus;
Le mort saisit le vif; De iure constituti possessorii; In L. Boves, §. Hoc sermone, ff. de verborum
significatione, Lugduni 1559, 20 dispensatio; 24 gratia. Zie ook: J. Schröder, Recht als
Wissenschaft. Geschichte der juristischen Methodenlehre in der Neuzeit (1500-1933), München 20122, 40 en 90.
H. Geldorpius, Totius Belgicae urbium, abbatiarum, collegiorum divisio, ad opprimendum per novos episcopos Evangelium Romae sub Paulo IIII. Pont. Max. Anno 1558 de-
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Men kon het indult zien als een gratie of privilege 45 of als een bijzonder
recht. In de Apostolische Kanselarij waren ‘gratie’ en ‘justitie’ gebruikelijke
termen. Bij de verlening van deze voordelen werden veel verschillende termen gebruikt. Zelfs de tijdgenoot ergerde zich aan deze chaos. Een indult
was een vorm van ‘gratia’, maar indulten werden ook ‘privilegium’, ‘beneplacitum’ en ‘concessio’ genoemd. Verder werden de woorden ‘facultas’ en
‘licentia’ gebruikt. Er waren ook verbindingen met ‘dispensatio’ en ‘pactum’,
want de hemel van het recht hing vol met privileges. 46
Op het verzoekschrift van aartshertog Karel van Oostenrijk volgde een
beslissing, ingegeven door de wil van de paus. Deze wil kon sterk beïnvloed
zijn door de middeleeuwse interpretatie van de verzoekschriften die de Romeinse keizer mochten aangeboden worden. In de constitutie ‘Rescripta’ zag
men het beginpunt om de bevoegdheid van paus en keizer te bespreken, om
nieuwe wetten op te stellen en om er in individuele gevallen van af te wijken. 47 Men kan een indult dus zien als een soort beschikking in de zin van
een door de paus genomen besluit op een ingediend verzoekschrift. Van zijn
kant had de vorst een aanvrage (petitio, supplica) gestuurd naar de paus en
deze met redenen omkleed. 48 Op grond van de beoordeling door de pauselijke medewerkers kon aan de vorst een indult worden toegestaan (fiat ut petitur), maar deze concessie werd in de tijd en naar de omstandigheden verschillend benaderd en moest uiteindelijk een datum krijgen. Deze datum,
door de datarius bekrachtigd, was het sluitstuk van het document en namelijk in de procesvoering van kapitaal belang. 49 De vier indulten van 1515
kregen hun datum van 5 juli van Silvio Passerini, bisschop van Cortona. Deze
datarius was opgegroeid aan het Hof van Lorenzo de’ Medici en was er ‘fa-
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finita, authore Francisco Sonnio, Theologo Lovaniensi, [s.l.] Anno MDLXX., 147: Preces
Tunetenses.
Erasmus a Chokier, Tractatus de iurisdictione ordinarii in exemptos, Keulen 1624, 13: ‘licet
[indulta & privilegia] plerumque sint sinonima & significationis promiscuae’. Ook het
‘privilegium sive indulgentia’ kwam voor in het canonieke recht: X.2.16.5 s.v. indulgentiam, in: Decretales D. Gregorii Papae IX. suae integritati una cum glossis restitutae, Romae 1582, 674 ofwel page 77 of 235 van digital.library.ucla.edu/canonlaw.
Th. Duve, Sonderrecht in der Frühen Neuzeit. Studien zum ius singulare und den privilegia
miserabilium personarum, senum und indorum in Alter und Neuer Welt, Frankfurt am Main
2008, 20-21.
C.1.19.7 komt overeen met C.25 q.2 c.15. Zie ook: H. Dondorp, Rescripta contra ius: Die
mittelalterliche Interpretation von C.1,19,7, in: ZSSR, KA 114 (1997) 283-304.
Van deze ‘supplicae’ of ‘petitiones’ zijn in het Archivio Segreto Vaticano voor de periode 1342-1899 nog 7.365 registers ‘Registra supplicatorum’ bewaard: B. Katterbach, Inventario dei registri delle suppliche, Città del Vaticano 1932. De studie van de verzoeken
vanwege Karel V zou al snel een nieuwe studie betekenen.
Zie: C. Nubola en A. Würgler, uitg., Bittschriften und Gravamina. Politik, Verwaltung und
Justiz in Europa (14.-18. Jahrhundert), Berlin 2005, passim.
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miliaris antiquus’. 50 Toen de zoon van Lorenzo, Giovanni, paus Leo X werd,
werd Silvio zijn eerste datarius. Hij nam zijn intrek in de nieuwe Kanselarij
(Palazzo della Cancelleria, 1487-1511), gebouwd door kardinaal Riario. Op
1 juli 1517 werd hij kardinaal bij de grootste creatie van nieuwe kardinalen
sinds de H. Petrus. Vier jaar lang had hij aan de top van de verlening van beneficies, officies en privileges gestaan. 51
De beste garantie voor de echtheid van een indult bestond erin dat de
paus ook zei: ‘indulgemus’ in de zin van ‘concedimus = wij staan toe’ en dat
de paus in de tekst vroeg dat het door hem toegestane ‘indultum’ werd geeerbiedigd. 52 Kerkelijke beneficies, patronaatsrecht (zowel het kerkelijke als
dat van leken) en indulten vormden uitingen van een pauselijke politiek, die
het middeleeuwse denken en beleid bij de verlening van christelijke diensten
sterk had bepaald. Indulten waren de laatste loten aan de stam van het verleningsrecht van kerkelijke beneficies. Indulten maakten het mogelijk dat vorsten belangrijke delen van de verlening van beneficies vanwege de paus toegeschoven kregen. Indulten verkeerden dan ook vaak in de sfeer van compromissen, waarbij het temporele en het spirituele elkaar op het randje kruisten: do ut des. 53
Martín de Azpilcueta was van oordeel dat indulten vaak werden gegeven als beloning voor een huidige, een verleden of een toekomstige gunst. In
navolging van Andreas Siculus, Aretius en Felinus Sandeus voegde hij eraan
toe dat er een grondige reden moest zijn om indulten te herroepen, eens ze
waren toegestaan. 54 Uit de context blijkt dat deze beroemde jurist uit Navarra
niet sprak over de specifieke indulten van dit werk, maar meer in het algemeen over bepaalde gunstverleningen. Indien kerkelijke beneficies centraal
stonden bij de verlening van indulten, gelijk hiervoor aangenomen, dan gold
sinds Henricus de Segusio †1271, ook Hostiensis genaamd, als algemene regel dat een leek volgens het ‘ius commune’ niets van doen had met het patronaatsrecht. 55 Enkel en alleen uit zuivere gunst en met dispensatie van regelgeving uit het canonieke recht stond de paus aan een leek patronaatsrecht
toe. In de praktijk had men zich in de loop der Middeleeuwen niet zo ge50
51
52
53
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W. von Hofmann, Forschungen zur Geschichte der kurialen Behörden vom Schisma bis zur
Reformation, Rome 1914, II, 102, nr. 22.
P. Partner, The pope’s men: the papal civil service in the Renaissance, Oxford 1990, 211-212.
Als Filips II in 1559 het benoemingrecht voor bisschoppen krijgt van Paulus IV, wordt
het als volgt uitgedrukt: ‘jus nominandi … in perpetuum reservamus atque concedimus’, ROPB, II, 7, 438.
G.-R. Tewes en R. Rohlmann, Der Medici-Papst Leo X. und Frankreich: Politik, Kultur und
Familiengeschäfte in der europäischen Renaissance, Tübingen 2002, 24. Zie ook 12.
M. Azpilcueta, Operum tomus tertius, Keulen 1616, 578.
Heinrich von Segusio, genannt Hostiensis, Kardinalbischof von Ostia; una cum summariis et adnotationibus Nicolai Superantii, Summa, Aalen 19622, fo 181 vo: X.3.38.10.
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stoord aan deze principes, maar de Rota Romana bleef in de eerste werken
der boekdrukkunst naar deze oude regeling verwijzen. 56
Eigentijdse canonisten, zoals de Leuvense hoogleraar Johannes Wamesius, dachten bij een indult in de eerste plaats aan een privilege, door de paus
aan de vorst geschonken. Hieronymus Gonzalez van zijn kant merkte een
duidelijk verschil op tussen een privilege en een indult. Hij schroomde niet
om ‘indultum seu indulgentia’ een wet of een persoonlijke concessie te noemen en verwees nog naar de vijf bepalingen van de indulgentie. 57 Een privilege gaf aan wie geen ordinarius was en wie in andere gevallen niets kon
verlenen de mogelijkheid om te beschikken over een beneficie en om het te
verlenen. Anderzijds gaf het de mogelijkheid aan gewone collatoren, die hun
handen gebonden wisten door de pauselijke reservaties.
Volgens Gonzalez was een privilege een nieuwe en speciale concessie,
die indruiste tegen de regels van het ‘ius commune’ van het canonieke recht.
Een indult echter was het verwijderen van een obstakel. Door een indult
werd niets nieuws toegestaan, maar alleen een hinderpaal en een obstakel
weggehaald. 58 Zo sloot hij aan bij de stelling van Guillermo Cassador (14771527), aan wie ook Anastasius Germonius deze zienswijze toeschreef. Met de
privileges betreden we een oeverloos terrein, omdat er privileges waren in
alle vormen en maten. 59 Zeer zorgvuldig en precies was de tijdgenoot trouwens niet in de bepaling en omschrijving van het indult. 60 Later, bij de besprekingen voor het Concilie van Trente, zullen vele kerkvaders zich zonder
omwegen uitlaten zowel voor als tegen de privileges en het benoemingrecht
van de vorsten. Daaronder waren ook de indulten begrepen. In 1550 sloot
Julius III zich daarbij aan. 61
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Rotae auditorum decisiones novae, antiquae et antiquiores, Venetiis 1570, 442, decisio XII.
H. Gonzalez, Dilucidum et perutile glossema seu commentatio ad regulam octavam Cancellariae, de reservatione mensium et alternativa episcoporum, Keulen 1609, 392, glossa 35,
nrs. 6 en 9.
H. Gonzalez, Dilucidum o.c., 393, glossa 35, nr. 11.
B. Dölemeyer en H. Mohnhaupt, Das Privileg im europäischen Vergleich, Frankfurt am
Main 1997 en 1999, Ius Commune, Sonderhefte, nr. 93 (I) en nr. 125 (II).
Getuige daarvoor zijn de vele synoniemen of woorden, die in gelijke zin gebruikt werden en die vaak opdoken in pauselijke opsommingen. Weliswaar is er dan een subtiel
verschil tussen de uitdrukkingen, maar die vindt men niet even subtiel verwoord in de
eigentijdse literatuur.
Universal Short-Title Catalogue no 836688: Regulae tres sancti domini nostri domini
Iulii divina providentia papae III, Prima videlicet revocatoria facultatum, mandatorum
& indultorum quibusvis concessorum & alia moderatoria indultorum sanctae Romanae
Ecclesiae cardinalium quoad beneficia ad inferiorum collatorum collationem existentia
necnon reliqua revocatio facultatum concessarum quibusvis quoad beneficia reservata
seu affecta, Romae, Antonio Blado, 1550.
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Als kerkvader was François Lambert, de bisschop van Nizza, van mening
dat benoemingsprivileges, door de pausen aan vorsten toegestaan, niet zonder reden waren gegeven. Indien de vorsten zich hielden aan de vele voorwaarden, waaronder die privileges waren gegeven, dan zou de kerk geen
schade ondervinden. ‘Indien de koningin (Catherine de Médicis) of een minderjarige koning (Charles IX) iemand benoemt, als die maar geschikt is, dan
zal er niets aan de hand zijn.’ 62 Eustache de Bellay, bisschop van Parijs, van
zijn kant dacht dat vorsten deze benoemingen verkregen hadden op basis
van privileges, dus tegen het recht. Het goddelijk recht bleef altijd van
kracht; dus moesten de keizers en de koningen wijken en moesten hun privileges worden ontnomen. 63
De duur, besloten in het antwoord van de paus, kenschetste het indult
als een beschikking met tijdelijk karakter. Het hernieuwbaar indult zou
slechts korte tijd gelden, ten hoogste tijdens het leven van de vorst. In die zin
kon men het indult in publiekrechtelijke zin wel een tijdelijke wet noemen. 64
Vanuit het pauselijk standpunt was het nooit een wet met eeuwigheidswaarde. Wel bleef de materie, waarover moest geoordeeld worden een ‘ius annexum spirituali’, maar in welke mate werd dit nog zo ervaren in een periode van normvervaging? Was de slavernij (servitus) van de Kerk alleen maar
gestegen?
Het apostolische indult was een gewone positieve beschikking, die niets
van doen had met een ‘lex divina positiva’. De paus werd gevraagd om zich
uit te spreken over de gevolgen van de introductie van het ‘indultum’, niet
over een zaak van geloof. Anders geformuleerd nam de paus een beslissing
in een vraag om een uitgebreide vergunning van het gratierecht. Vroegere juristen-pausen hadden zich gebogen over een systeem, dat een oplossing
moest brengen voor de verdeling van het ambt (officium en beneficium) in
de Kerk. Voor het indult kwam nu het antwoord op de vraag of dat systeem
mocht uitgebreid worden voor katholieke vorsten en in welke zin. In deze
crisisomstandigheden van het geloof konden katholieke vorsten wel steun in
de rug gebruiken, maar was de zielzorg als kunst der kunsten daarmee gediend?
Het apostolische indult was dus kerkelijke regelgeving met het oog op
het goede bestuur van de Kerk en met het oog op het geestelijk heil van de
gelovigen. Om dit doel te verwezenlijken werd met de vorst een regeling getroffen, waardoor hij belangrijke voorstellen (ius praesentandi) mocht doen.
Hiermee werd een duidelijke lijn getrokken tussen voorstel en verkiezing.
Deze laatste verwees naar het goddelijke recht en naar teksten uit het evange62
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CT, III, 1, 631, l. 11-13.
CT, III, 1, 631, l. 26-27.
D.1.3.1 Lex est, en 2 Nam et.

Het indult in zijn rechtshistorische context

69
―――

lie volgens Johannes. 65 Hiermee nam men afstand van bepalingen uit het Decretum, waarin ook het volk mocht stemmen. 66 Aan de weldra ‘katholieke’
Spaanse vorst Karel, nu in zijn hoedanigheid van meervoudig landsheer in
de Nederlanden, werden belangrijke bepalingen toegekend buiten het ‘ius
commune’ van het canonieke recht.
Binnen het vorstelijk recht in de Nederlanden was het indult een pauselijke vergunning, die geldend recht werd binnen de verhouding van Kerk en
Staat, zolang de vorst leefde. Hierdoor kon de vorst voortaan van zijn voorstellingsrecht gebruik maken en waren de desbetreffende geestelijke instellingen verplicht om zich aan deze voorstelling en de daarbij horende procedure aan te passen. Gold deze pauselijke beschikking dan als wet van de
vorst en welke publicatie was noodzakelijk? 67 Een indult was voor de paus
een beschikking met het oog op de algemene toepassing van een door de
vorst gewilde verordening met beperkte strekking. Deze verordening had in
eerste instantie betrekking op een beperkt deel van de clerus. Daarom was
het in tegenstelling tot een wet niet voorzien om de gemeenschap te gebieden
en verbieden of om iets toe te laten en te bestraffen en om het indult van de
stadhuispuien te laten afkondigen. 68 Voor de vorst moest het indult toegepast
worden als een wet, zelfs wanneer hij moest ingaan tegen eigen regelgeving
en tegen regelgeving binnen het aartsbisdom Trier. Als beschermer van de
Kerk bevestigde Karel V de privileges van de abdij Echternach. Hij wist ook
dat Echternach binnen de termen van het Concordaat van Wenen viel en dus
eigen verkiezingen kon organiseren voor een opvolging van de abt. Toch zette hij zijn indult tegen alle weerstand door om zijn kandidaat door te drukken. 69
Men had kunnen verwachten dat het ‘benoemingindult Fervor pure devotionis’ in het eerste Placcaatboek van Vlaanderen (1559), te Gent uitgegeven,
werd opgenomen. Waarom dat niet gebeurde, is best te begrijpen. Het persoonlijke recht van de keizer was in 1558 vervallen en Filips II had de bul met
zijn persoonlijk recht nog niet ontvangen van de paus. Deze procedure zou
aanslepen tot 1563: ‘innovatio indulti’. Het kan ons ook niet verbazen, dat
sommige andere indulten evenmin in het Plakkaatboek werden opgenomen.
Zij waren niet alleen op persoonlijke titel vergund, maar bleven ook beperkt
in de tijd. Wanneer Paulus III aan Karel V het indult van Tunis schonk voor
65
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Joh. 13, 15 en 15, 16.
D.63 c.27 Vota civium.
Men had kunnen verwachten dat ROPB de tekst van ‘Fervor pure devotionis’ in de publicatie had opgenomen. De huidige canon 7 van de Codex Iuris Canonici: Lex instituitur, cum promulgatur, is afgeleid van D.4 c.3 Gr.p.
D.1.3.7 Legis virtus en 8 Iura.
P. Gorissen, L’introduction de la nomination princière dans l’abbaye d’Echternach, in:
Sacris erudiri. Jaarboek voor godsdienstwetenschappen 7 (1955) 302-334.
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zijn overwinning op de Islam in 1536, kon men zich daar in 1559 niet blijvend
op beroepen.
Dit laatste indult verschilde als niet-hernieuwbaar indult inhoudelijk van
het ‘benoemingindult’ ‘Fervor pure devotionis’. Daarom moet men er onder het
indult van Tunis en soortgelijke indulten rekening mee houden dat onze
kennis van niet-hernieuwbare indulten voorlopig beperkt is tot meer gegevens over de toepassing ervan boven water komen dan die van het indult
‘Digna consideratione fidelitatis’ uit 1552, waarvan we hierna de lijsten van 1553
bestuderen. Bij de omschrijving van het indult kan men zich verder de vraag
stellen of men van ‘ius indulti apostolici’ en van ‘ius indultarium’ kan spreken. Het begrip ‘ius indulti apostolici’ werd relatief laat als een uitdrukking
van een bijzonder recht gebruikt. Voor een afzonderlijke uiteenzetting over
het ‘ius indulti’ moet men wachten tot de zeventiende eeuw, wanneer de
Franse advocaat François Lange (1610-1684) daarover publiceert. 70 In de mate, waarin de paus zijn recht van indult toestond aan een koning of een prelaat, kon deze laatste als gebruiker ook spreken over zijn ‘ius indulti’. In
principe kon een leek echter niet over recht spreken, alleen over gunst.
Denkt men aan de uitdrukking ‘ius indulti apostolici’, dan komt deze
uitdrukking nog niet voor in de Nederlanden. Verder blijkt dat indulten, aan
vorsten zonder koninkrijk verleend, in de juridische literatuur uiterst zelden
voorkomen in procedures voor de Grote Raad van Mechelen en voor de justitieraden van de Nederlanden. In een procesdossier, berustend in het Rijksarchief te Arnhem, bleek eenmaal de term ‘indultum Germanicum’ op te duiken. Daarmee was het indult van Julius III voor Karel V bedoeld, gegeven te
Rome op 13 augustus 1552. 71 In dit geval moeten we ervan uitgaan dat in dat
procesdocument een geografische naam de doorslag gaf bij het determineren
van dit indult. Aangezien de Nederlanden toen ook Germania (inferior) werden genoemd, kan men ‘Germanicum’ in deze strikte zin beschouwen ‘gegeven voor de Nederlanden’. 72
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F. Lange, Traitez du droit d’indult et de la jurisdiction ecclésiastique, in: La nouvelle pratique
civile, crimininelle et bénéficiale ou le nouveau praticien françois, Paris 174114, II, 297-303. Zie
ook: Melchior Cochet de Saint-Valier, Traité de l’indult du Parlement de Paris, ou du droit
que le Chancelier de France, les Présidens, Maîtres des Requestes, Conseillers, et autres Officiers du Parlement, ont sur les Prélatures séculières & régulières du Royaume, Paris 1747, 2
dln.
J. van Veen, Een proces over de pastorie van Wilp, in: Archief voor de geschiedenis van het
aartsbisdom Utrecht 37 (1911) 126-152. Ingelbert of Engelbert Verreycken, zoon van de
audiëncier Peter, die dit beneficie op het oog had, kwam voor in de lijst van de vorstelijke begunstigden (zie bijlage X: ARAB AUD 1250 fo 8 vo, c.q. 1473/1 fo 8 vo) van genoemd indult.
Verder onderzoek zal uitwijzen of er een verband bestond met de slag bij Mühlberg.
Was dit een laattijdige beloning voor de grote hulp, door de Nederlanden geboden, of
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Tijdgenoten wisten dat indulten doorgaans van de paus kwamen; daarom werd het adjectief ‘apostolicum’ bijna nooit gebruikt. In plaats daarvan
had men het soms over het ‘indultum Leoninum’ of ‘Pianum’ of ‘Sixtinum’. 73
De genitief ‘indulti’ in de uitdrukking ‘ius indulti’ is een subjectsgenitief. Dus
kon men verwachten dat de subjectsgenitief van de keizer 74 of de koning
voorkwam, maar nooit sprak men over het indult van een koning, tenzij in
overdrachtelijke zin. 75 Een brief van Viglius, die hij schreef naar Joachim
Hopperus, belicht dit probleem. Daar meldde Viglius dat hij als proost van
Sint-Bavo te Gent met de eerste bisschop van Gent, Jansenius, gesproken had
over zijn titel en waardigheid. De proosdij van Sint-Bavo was de eerste en belangrijkste waardigheid na deze van de bisschop (culmen dignitatum). ‘Deze
waardigheid zou ook na mijn dood kunnen bewaard worden.’ Daar was de
bisschop het mee eens ‘en dan zal de koning (Filips II) een eervoller waardigheid hebben, waar hij zijn recht van indult (jure indulti) kan gebruiken’. 76
Het enige indult, waarop deze uitdrukking kon slaan, was zijn hernieuwbaar
indult.
Vanuit de Staten-Generaal of de Staten-Provinciaal van de Nederlanden
zijn geen aanwijzingen voor obstructie tegen het indult, maar de vorst achtte
zich niet gebonden aan de eed, die hij bij de Blijde Inkomst gezworen had.
Vijftien jaar lang zag hij uit naar een pauselijke uitspraak. Wilde de vorst
doorgaan met zijn visie op de commenden? Waren er andere vraagpunten uit
de kerkelijke sfeer, waarmee de vorst zich ongebonden en vrij kon bewegen?
Konden de regels van de verschillende geestelijke orden een probleem opleveren? De vorstelijke ‘benoeming’ druiste in tegen de canoniekrechtelijke
verkiezing. Sinds de H. Benedictus was in de orderegel opgenomen dat de
abtskeuze een collectief gebeuren van het klooster zou zijn. 77 Onder Karel V
zouden een geestelijke, vaak een ordegenoot uit een ander klooster of een
andere abdij, en een vorstelijke raadsheer meekijken met het oog op de goede
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voor de keizerlijke inspanningen om de eenheid van de christenen te herwinnen? Paulus III was daarin te kort geschoten.
In deze periode ging het dan meestal over Leo X, Pius IV en Sixtus IV. Merk op dat
men ook vaak over ‘bulla leonina, piana en sixtina’ spreekt.
H. Conrad, Deutsche Rechtsgeschichte, Karlsruhe 1966, II, 181: kaiserliche Genehmigung
(Indult).
De Franse koning had ook een ‘ius indulti’ in de zin van een voorwerpsgenitief. Zo kon
hij beroep doen op het recht op een indult in de Provence en in Bretagne, ‘pays d’obédience’, waar de paus vrijgekomen beneficies verleende gedurende acht maanden van
het jaar. Zie DDC, V, 1353 (A. Dumas) en VI, 1045 (E. Jombart).
C.P. Hoynck van Papendrecht, Analecta Belgica, ’s-Gravenhage 1743, II, 460: brief uit
Brussel, 18 februari 1568. In de Sint-Baafskathedraal kan men nu een glasraam zien,
waar alle proosten worden herdacht.
D. Diehm, Corpus Iuris Canonici X 1,6,14: electio debet esse in libertate eligentium, nec valet
contraria consuetudo: [Quellenexegese], München 2005 [i.e. 2007].
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gang van zaken van de geestelijke instelling in spirituele en temporele zin.
Hun rapport zou dan naar de centrale regering opgestuurd worden. Met het
advies van beide rapporteurs gewapend kon men in Brussel het voorstel van
de ‘sanior pars’ goedkeuren of ervan afwijken. Wanneer er echt problemen
van verzet opdoken of indien men in een klooster al iemand had verkozen,
vooraleer de rapporteurs kwamen, werd er streng opgetreden. 78
Nauw verbonden met deze abtskeuze was de regelgeving, die voortkwam uit het Concordaat van Wenen, waar de abtskeuze werd overgelaten
aan het klooster en waar dus die vorstelijke inmenging niet bestond. Onder
de metropolitane kerk van Keulen behoorden de suffragaanbisdommen Luik,
Utrecht, Münster en Osnabrück, waardoor men een groot deel van de Nederlanden bestreek. Onder de metropolitane kerk van Trier kwamen daar nog
delen van het hertogdom Luxemburg en het graafschap Chiny bij. In recent
aangehechte gebieden kon regelgeving uit vroegere tijden een soepele benoemingsprocedure afremmen. Dit was namelijk het geval met Artesië en
met Kroon-Vlaanderen, omdat daar nog Frans koninklijk recht gold, dat weliswaar in het Liber Extra was opgenomen, maar dat ondertussen nog in het
Concordaat van Bologna vermeld werd. 79 De vergunning van de bul was
erop gericht om het voorstellingsrecht van de vorst soepeler te laten verlopen. De centralisatie van dit recht eiste vereenvoudiging van de aanstelling,
maar bij abdijen ook een doorlichting van de werking van de geestelijke en
temporele instelling. Een reformatie van de morele standaarden in kloosters
en abdijen werd dus vaak overwogen door de vorstelijke commissarissen,
paritair samengesteld uit een clericus en een vorstelijke raadsheer. In dergelijke gevallen kon het indult ook geestelijk heilzaam worden, maar in de
praktijk hadden welvarende abdijen ook te maken met erg drukkende vorstelijke pensioenen.
De indulgentie krijgt een korte behandeling. Albericus de Rosate toonde
in zijn woordenboek meer aandacht voor ‘indulgentia’ 80 dan voor ‘indultum’.
We verwijzen naar de vijf bepalingen van ‘indulgentia’ bij de Archidiaconus
(Guido de Baisio), Johannes Andreae, Petrus Ancharanus en Dominicus Geminianus. Daarmee werd verwezen naar ‘Indulgentiae’ onder de titel ‘De
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Een systematisch onderzoek van de nog beschikbare rapporten in het Algemeen Rijksarchief te Brussel zou onze kennis van deze procedure en van deze periode erg doen
toenemen.
A. Mercati, Raccolta di Concordati su materie ecclesiastiche tra la Santa Sede e le autorità
civili, Città del Vaticano 1954, I, 241-242 en 247-249. Zie nu: COGD, II, 2, 1421-1422
(3032, 3039) en 1429 (3282) tot 1433 (3398).
A. de Rosate, Dictionarium Iuris tam Civilis, quam Canonici, Venetiis 1573, 348-350.
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poenitentiis et remissionibus’, 81 maar ook naar het Decretum en de Decretalen. 82 Aangezien ‘indultum’ en ‘indulgentia’ zozeer met elkaar verbonden
waren, volgen nu enkele betekenissen van ‘indulgentia’. 83 De meest bekende
betekenis van ‘indulgentia’ is ongetwijfeld ‘aflaat*’, maar dan praten we over
een betekenis uit de periode van de Reformatie, die door de stellingen van
Luther in 1517 aan de schandpaal werd genageld. 84 Toen gold in de Reformatie het gezegde: ‘Als het geld in het kastje klinkt, het zieltje in de hemel
springt.’ 85 Zodra een aflaat een zweem van simonie vertoonde, was ‘indulgentia’ al gauw synoniem voor het afkopen van zonden, iets wat al sinds het
begin van het christendom verboden was. 86 Een andere betekenis van ‘indulgentia’ in de sfeer van het katholieke geloof is ‘vergeving’. Zo kon men over
de vergeving van fouten of zonden spreken zonder dat er geld werd betaald.
In de Middeleeuwen gold dat men vergiffenis kreeg van zonden door berouw en penitentie. Raymundus van Peñafort was van mening dat alleen
God de straf kon bepalen van onze zonden en ook Hij alleen kon vergiffenis
schenken.
Hierna volgen twee voorbeelden. Een eerste voorbeeld heeft betrekking
op de hertogin van Lotharingen. 87 Filippa (1467-1547), de zus van de hertog
van Gelre, Karel van Egmond, was de dochter van Adolf en van Katharina
van Bourbon. Zij werd in een Franstalige omgeving opgevoed en huwde
René II, koning van Sicilië en van Jerusalem, tevens hertog van Lotharingen
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VI.5.10.3 Indulgentiae. R. Shaffern, The Penitent’s Treasury. Indulgences in Latin Christendom, 1175-1375, Chicago 2007, 5-13: Indulgences in the Historiography of the Sixteenth
Century.
X.5.38.14 Cum ex eo en X.5.38.15 Nostro postulasti. Een indulgentie kon zijn: 1) een
kwijtschelding van straf C.2 q.3 c.8; 2) verlening van een gratie X.2.16.5; X.5.33.31; 3)
een dispensatie D.77 c.9; 4) ius commune (C.33 q.2 c.5 Interfectores; C.35 q.3 c.8 De incestis) en 5) vacare, operam dare: D.11 c.9.
‘Les actes de concessions d’indulgences sont nombreux (53 documents)’, zo besluit I.
Cloulas, in: Bulles et brefs des papes et cardinaux de la Renaissance et de l’époque moderne
conservés aux Archives Nationales, Paris 1998, 8. Zie ook 175. Het woord ‘indult’ komt er
niet voor.
P. Frédéricq, Corpus documentorum sacratissimarum indulgentiarum neerlandicarum. Verzameling van stukken betreffende de pauselijke aflaten in de Nederlanden (1300-1600), (RGP,
Kleine serie, 21), ’s-Gravenhage 1922.
D. Swaab, Wij zijn ons brein van baarmoeder tot Alzheimer, Amsterdam-Antwerpen
201112, 326. Deze gedachte berust op het verhaal van de dominicaan en aflatenprediker
Johann Tetzel (1465-1519) en op de door hem gebruikte werkwijze.
Zie Simon de Magiër in de Handelingen der Apostelen 8, 18. Zie ook: E. Jombart, Indulgences, in R. Naz, DDC, Paris 1953, V, 1331-1352. Bernardo Navagero vertelt ons
dat paus Paulus IV zijn tegenkandidaat kardinaal Hippolytus d’Este, die de villa d’Este
in Tivoli bouwde, Simon de Magiër noemde.
ASV, Arm. XXXIX 37, fo 141 vo – 142 ro.
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en Bar. 88 Als moeder van Antoine, de volgende hertog van Lotharingen, besloot zij op latere leeftijd (1519) in te treden bij de strenge orde van de Clarissen van Pont-à-Mousson in het bisdom Toul, toen nog een suffragaanbisdom
van Trier. Haar zoon Antoine 89 zou twee decennia later nog een rol spelen bij
het kinderloos overlijden van zijn oom, Karel van Egmond, en bij het juridische en feitelijke gevecht, dat daarop volgde, waarbij Karel V zich gesteund
wist door het recht van Karel de Stoute, die mede door René II bij Nancy was
verslagen (1473). Naar aanleiding van deze intrede in het klooster en van
haar kloostergeloften gaf paus Leo X aan alle christen gelovigen op 25 april
1520 de gelegenheid om zich te zuiveren van hun zonden. Na de biecht en na
het lezen van driemaal een ‘Onze Vader’ en van driemaal een ‘Wees gegroet’
vóór het kruisbeeld van het genoemde klooster verdiende men vijfentwintig
jaren en evenveel maal veertig dagen vergiffenis van de bedreven zonden. 90
Het tweede voorbeeld stamt uit hetzelfde jaar en heeft betrekking op de
toenmalige Nederlanden. Op 1 december 1520 verleende paus Leo X een aflaat voor al wie baden voor de Heilige Jacob van Compostella. Karel V, ondertussen tot Rooms-Koning verkozen, had zelf een belofte gehouden naar
aanleiding van de koorts, opgelopen tijdens zijn zeereis. De inwoners van
Brabant, Vlaanderen, Henegouwen, Holland, Zeeland en Friesland konden
zich aansluiten bij deze gebeden en bijdragen voor de bouw van de Sint-Pieter te Rome. 91
Nog twee onbekende voorbeelden uit de regeerperiode van Karel V en
van Filips II verdienen de aandacht. De aflatenhandel was wel een klap toegebracht, maar aflaten bestonden nog. 92 Zo leren we een volle aflaat kennen,
die aantoont dat de regering in Brussel deze vorm van godsdienstig leven in
de Nederlanden bleef ondersteunen. 93 Of hierbij ook aan de verinnerlijking is
88
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Men zal opmerken dat Karel V zich eveneens koning van Sicilië en van Jerusalem
noemde en dat hij door Clemens VII het patronaatsrecht over Sicilië toegewezen kreeg.
Daardoor kreeg hij het patronaatsrecht over Malta, toen de Hospitaalridders zich daar
vestigden in 1530.
Haar zoon Jean (1498-1550) zou kardinaal van Lotharingen worden en Charles de
Guise zou hem opvolgen.
ASV, Arm. XXXIX 37, fo 141 vo – 142 ro: Cum sicut accepimus. Zie ook: J.F. Henry,
Philippe de Gueldre: reine, duchesse et pauvre dame, Nancy 1947. M.-L. Jacobey, Philippe de
Gueldre-Princesse à la cour, souveraine, épouse et mère puis religieuse 1464-1547, Langres
2004. J. Magnin, Le salut à Marie: le retable de Philippe de Gueldre, église de Saint-Laurent de
Pont-à-Mousson, Paris 2008.
ASV, Reg. Vat. 1201, fo 280 ro – 281 vo: De salute gregis.
Op 4 december 1563 werd in de laatste sessio van het Concilie van Trente nog een ‘Decretum de indulgentiis’ vastgesteld: COGD, III, 175-176.
ARAB AUD 129, fo 4ro – 5ro. Deze aflaat was onbekend aan P. Fredericq. Een andere
omissie heeft betrekking op een aflaat aangevraagd door bisschop Lindanus met het
oog op de rekatholisering van Nijmegen bij de herovering door de Spanjaarden en gegeven door Sixtus V (Rome, 12 juli 1586). Zie nu: R. Camps, Pauselijke oorkonde over
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gedacht, blijft een moeilijke vraag. 94 Op 10 mei 1541 schreef Maria van Hongarije aan een aantal kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders een brief, waarin
ze een transsumpt, d.i. een gewaarmerkte kopie, van de pardons en volle
aflaten, door paus Paulus III aan alle christenen toegekend, toevoegde. Men
voorzag er ook dat de christenen bij die gelegenheid de Heilige Communie
zouden ontvangen rond Pinksteren. 95 Een andere aflaat verwees naar de pauselijke legaat, Carlo Carafa, die in 1557 naar de Nederlanden kwam met een
faculteitsbrief*. 96 In zulk een brief stond aangegeven met welke volmachten
de paus hem naar de Nederlanden stuurde. Eén van de bevoegdheden betrof
het recht om zonden te vergeven. In de praktijk werd ook beroep gedaan op
deze bevoegdheden, maar ook de aflaten behoorden tot zijn competentie, zoals een dossier uit het Brusselse Algemeen Rijksarchief aantoont. 97
Dat de regering in de Nederlanden de pauselijke legaten en nuntii op de
voet volgde, wordt ook bewezen door een nota van Viglius, die als eerste
punt van de beperkingen, op te leggen aan Carafa, noteerde dat hij in geen
geval iets mocht doen, dat nadeel berokkende aan de privileges en indulten
van de keizerlijke en koninklijke ‘benoemingen’. 98 Toen stelde zich de prangende vraag of de paus het indult van Karel V uit 1515 zou verlengen. Even
omstreden was de vraag of het wel om een ‘benoemingindult’ ging. Niet
zelden beschouwde de vorst of de hertog zich als een ‘paus binnen zijn gebied’. Omgekeerd was de paus ook een wereldlijke heerser binnen zijn Pauselijke Staten, waardoor hij node moest toezien hoe delen van zijn wereldlijk
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95
96
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98

het verlenen van aflaten, in: G. Boomsma en R. Camps, Van de Houtlaan naar het Mariënburg. Een bijzondere schenking van het Archief van de Nederlandse Provincie der
Jezuïeten (ANSI) aan het Regionaal Archief Nijmegen, in: Numaga 59 (2012) 126-137,
vooral 126 en 132. Zie ook: Gemeentearchief te Nijmegen, ANSI 52.
C. Caspers, De Moderne Devotie en het middeleeuwse aflaatwezen. Kanttekeningen bij de zogenoemde optelvroomheid, http://hdl.handle.net/2066/39456.
In 1541 viel Pasen op 17 april en Pinksteren op 5 juni.
ROPB, II, 7, 236-243. Hoezeer het woord ‘indulgentia’ toen werd gemeden ziet men aldaar 242, lijnen 34-38, waar met een grote boog om hét woord heen wordt geschreven.
In een andere zin, waarbij ‘indultum’ en ‘indulgentia’ als synoniemen worden gebruikt, zie 243, lijn 36. Let verder op: indultis (237,33), [potestas] indulgendi (237,37) en
indultum de percipiendis fructibus (243,18). Dit laatste indult zou samen met het ‘indultum de residentia’ nog genade vinden bij de Concilievaders van Trente (Sessio VI,
c.2 de Residentia).
C. Tihon, Suppliques originales adressées au cardinal-légat Carlo Carafa (1557-1558),
in: M. Giusti e.a., Miscellanea archivistica Angelo Mercati, Città del Vaticano 1952, Studi e
testi 165, 159-168, vooral 162 en 166.
In het jaar 1537, toen Pieter van der Vorst, bisschop van Acqui, soortgelijke brieven
voorstelde, werden er wel beperkingen aan zijn bul gesteld, maar werd een maatregel,
zoals deze van 1557, niet eens vermeld, Lille, 1 juli 1537: Derden Placcaet-boek van Vlaenderen, Ghendt 1685, 22-23. Voor de verklaring van Filips II, Brussel, 18 december 1557,
ibidem, 24. Voor deze laatste, zie ook: ROPB, II, 7, 263-264.
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territorium werden ingepikt of gevaar liepen om te worden overrompeld. 99
In de meest extreme situatie was de machtigste vorst in Europa de enige, die
het kon opnemen om de paus in zijn wereldlijke aspiraties te helpen, namelijk om de Pauselijke Staten te vrijwaren van agressie of nog erger. Deze situatie begon zich voor te doen in de vijftiende eeuw met de val van het OostRomeinse Rijk en de inname van Constantinopel in 1453. 100 In die zin is een
onderzoek naar indulten en aflaten een bijzondere parameter om de verhouding van Kerk en Staat in het verleden te bestuderen, omdat paus en keizer
ongewild en buiten verwachting én ten opzichte van het indult én ten opzichte van de aflaat een deel van hun echte bedoelingen prijsgaven. Het Concilie van Trente zou het antwoord op de vraag naar de juiste inschatting van
de ‘indulgentia’ geven. 101
II.2

HET PATRONAATSRECHT VÓÓR KAREL V

Zoeken we naar de belangrijkste stap in de aanstelling van kandidaten voor
een geestelijk ambt tussen de H. Paulus en de Reformatie, dan komen we uit
bij de instelling van het patronaatsrecht. 102 Dit patronaatsrecht was het antwoord van de Kerk op de te grote inmenging van de leken op de verlening
van de beneficies in de eigenkerk. Daarbij liet de wereldlijke heer op zijn
grond een kerk oprichten en matigde hij zich het recht toe om op eigen gelegenheid kerkelijke ambten te bezetten. 103 Het patronaatsrecht was in de
twaalfde eeuw een juridisch antwoord van de paus in de dagen na de investituurstrijd. Was dit patronaatsrecht in het begin een zuiver geestelijk recht,
dan werd het bij het Derde Concilie van Lateranen een recht, dat nauw verbonden was met het spirituele. Hierdoor gaf de Kerk onder Alexander III aan
de leek de kans om stichtingen te doen, waarvoor hij in ruil bepaalde rechten
in de aanstelling van kerkelijke ambten ontving. Op grond van deze toegeving (servitus) van de Kerk zouden later problemen ontstaan.
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M. Gattoni, Leone X e la geo-politica dello Stato Pontificio 1513-1521, Vaticaanstad 2000 en
id., Clemente VII e la geo-politica dello Stato Pontificio, Vaticaanstad 2002.
Vanaf die tijd rukten de Turken op tot Albanië en werden meer ‘indulgentiae’ verkocht
in de strijd tegen de vijand van de christenheid.
COGD, III, 97: sessio XXI, de reformatione, c. IX en 175, het decretum ‘De indulgentiis’
van de sessio XXV op 4 december 1563.
P. Leisching, Patronat, in: HRG, Berlin 1984, III, Sp. 1558-1564. Zie ook: El derecho de
patronato, in: M. Barrio Gozalo, El sistema beneficial de la Iglesia Española en el Antiguo
Regimen, Madrid 2010, 21-26; E. Catalán Martínez, El derecho de patronato y el regimen beneficial de la Iglesia Española en la Edad Moderna, in: Hispania Sacra 56 (2004)
135-168 en Péter Erdö, Patronato [derecho de], in: DGDC, V, 983-987.
E. Bünz, Eigenkirche, in: HRG2, Berlin 2004, I, Sp. 1267-1269. Zie ook: C.16 q.7 c. 26.
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Dit nieuwe rechtsinstituut (‘ius patronatus’ of patronaatsrecht) was gebaseerd op drie pijlers. De eerste pijler was het bezit van de grond, waarop de
kerk zou staan (fundus, fundatio); de tweede de bouw van de kerk (aedificatio, constructio) en de derde de bruidschat, waarmee de kerk haar autonomie
kon in stand houden (dos, dotatio). 104 Aan deze grondregel heeft het Concilie
van Trente geen wijziging aangebracht, omdat de kerk hoopte dat de leek gul
zou blijven geven. 105 Met het oog op de nieuwe bisdommen in de Nederlanden was het ‘ius patronatus’ van de vorst bovendien de belangrijkste juridische basis voor het verzoek van dr. Franciscus Sonnius aan paus Paulus IV,
waardoor de paus aan Filips II de nominatie van de bisschoppen toestond. 106
Onvermijdelijk kwam in het verloop van de geschiedenis van het patronaatsrecht het grote dispuut om de hoek kijken: was het patronaatsrecht een geestelijke zaak of een temporele zaak, die eng verbonden was met het spirituele?
In het derde Concilie van Lateranen had Alexander III de mening doen zegevieren dat het patronaatsrecht een gemengd karakter had. 107 De mening van
Alexander III betekende ook dat de verkoop van het patronaatsrecht verboden was (jus patronatus per se vendi non potest). 108 Rechtshandelingen stonden uitsluitend onder de hoede van de kerkelijke jurisdictie, maar de kerk
kon deze bevoegdheid in patronaatszaken niet doorzetten. Een betwisting
van een rechtstitel van een beneficie werd in de Nederlanden van de zestiende eeuw behandeld als een civiele zaak en kwam voor de justitieraden van
de vorst. 109 Soortgelijke verschuivingen stonden onder de druk van de openbare staatsgodsdienst. Weinig onderdelen van het canonieke recht werden zo
beïnvloed door de staatsvorming als het patronaatsrecht, zodat de definitie
ervan bijna onmogelijk was, omdat zich zo vele verschillen manifesteerden in
bestuur, recht op presentatie en gerechtelijke instanties. Het zakelijke overwoekerde het persoonlijke. 110
In het patronaatsrecht moeten we twee belangrijke groepen onderscheiden: het kerkelijke patronaatsrecht en het patronaatsrecht van de leken. On104 P. Landau, Jus Patronatus. Studien zur Entwicklung des Patronatrechts im Dekretalenrecht
und der Kanonistik des 12. und 13. Jahrhunderts, Berlin 1975, 213, waar bevestigd wordt
dat het patronaatsrecht opgenomen is in het ‘ius commune’.
105 Sessio XXV, de reformatione, c. 9, in: COGD, III, 167-168.
106 G. Brom en A. Hensen, Romeinsche bronnen voor den kerkelijk-staatkundigen toestand der
Nederlanden in de 16de eeuw, ’s-Gravenhage 1922 (RGP, GS 52) 63-65, nr. 73.
107 X.3.38.16 De iure.
108 Later werd hierop een uitzondering van toepassing, toen men eraan toevoegde ‘nisi
cum universitate’.
109 P. van Peteghem, Centralisation aux anciens Pays-Bas. Le droit de patronage laique
(1384-1598), in: Églises et pouvoir politique. Actes des Journées Internationales d’Histoire du
Droit d’Angers, Angers 1987, 167-191.
110 De benadering van de juridische dossiers zal de beste garantie bieden voor een genuanceerde bestudering van dit probleem.
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der deze laatste groep eist het vorstelijk patronaatsrecht de grootste aandacht
op, zodat de vorst de gang van zaken in geestelijke aangelegenheden in belangrijke mate kon bepalen. Als leek was de vorstelijke patroon in de mogelijkheid om een geschikte kandidaat voor een geestelijke dienst voor te stellen. 111 Om het onderscheid tussen de kerkelijke patroon en de vorst of een
andere persoon als lekenpatroon duidelijker te maken wijzen we eerst op de
gelijkenissen en verschillen tussen beide, waarna we dieper ingaan op het
presentatierecht en op de juridische stappen in het verwerven van het patronaatsrecht.
Zowel de Kerk als de Staat kon het patronaatsrecht verder ontwikkelen.
Beiden konden hun grond ter beschikking stellen voor de constructie van een
kerk en konden vervolgens de fondsen ter beschikking stellen om de kerk te
onderhouden. Door de rechten van de vroegere stichters van (kapittel)kerken
en abdijen te verzamelen kon de vorst als erfgenaam van de heren, graven en
hertogen in de Nederlanden een bijzonder groot aantal beneficies ter beschikking stellen. 112
Een kerkelijke patroon was het niet toegestaan om een nieuwe kandidaat
voor te stellen voor een beneficie. Gebeurde dat wel, dan volgde een verbod
om nog een voorstel te doen. Een lekenpatroon mocht iemand voorstellen en
hij kon bij afkeuring van de kandidaat wel afwisselen en de eerste kandidaat
terugtrekken. De patroon van een kerkelijk beneficie (kerk of klooster) kreeg
een periode van zes maanden om een kandidaat voor te stellen. 113 Een lekenpatroon had slechts vier maanden, maar in die tijd had hij de kans om meer
dan één voorstel te doen. 114 De paus of bij delegatie zijn legaat of nuntius kon
naar vrije beschikking een kandidaat een beneficie verlenen, indien het om
een kerkelijk beneficie ging. Indien het patronaatsrecht van een leek echter
van toepassing was, dan moest de paus zijn handen van dit beneficie afhouden. 115
Bekijken we het presentatierecht nader, dan stellen we twee onderscheiden stappen vast. Vooreerst had er een verkiezing of keuze plaats van een
kandidaat, die moest voorgesteld worden. Vervolgens moest er een voorstel
gedaan worden aan de bisschop of de geestelijke, die de ‘institutio’ zou regelen van de voorgestelde kandidaat. Op deze wijze ontstond er dubbelzinnig111 Zie: ‘ius patronatus et presentandi personas idoneas ad quecunque ecclesias et beneficia ecclesiastica, cuiuscunque qualitatis fuerint’, CDP, I, 255: 7 juni 1514: Leo X aan
Emmanuel, koning van Portugal.
112 Zowel het aantal als de waarde (valor) van elk beneficium was destijds op schrift gesteld.
113 X.3.38.22 Eam te decet. Bij een geschil over patronaatsrecht, dat binnen zes maanden na
de vacature niet was opgelost, ging het recht tot verlening over naar de bisschop.
114 VI.3.19.1 §1 Si laicus.
115 VI.3.4.2 Licet ecclesiarum.
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heid en werd er zowel over ‘verkiezing’ als over ‘voorstelling’ gesproken.
Iets soortgelijks deed zich voor bij het ‘collatierecht’. ‘Collatie’ is afgeleid van
‘conferre’, wat betekent ‘verlenen’ in de zin van ‘een recht geven’. De collatie
van beneficies behoorde aan de gewone collator. Hiermee was bedoeld:
iedereen, die kerkelijke jurisdictie had over een bepaald gebied of iedereen,
die uit kracht van gewoonte, van een recht of privilege soortgelijke bevoegdheid had, zoals een bisschop of een abt. Bij uitbreiding kon de paus ook aan
een leek een soortgelijke bevoegdheid geven.
Voorzichtigheid is geboden bij het gebruik van het collatierecht, omdat in
het spraakgebruik zowel de termen geestelijk als vorstelijk collatierecht voorkomen. Het collatierecht werd nog verder ondergraven, wanneer we vaststellen dat in de achttiende eeuw de Staten-Generaal van de Republiek der VII
Provincies in Doornik het recht hadden om een kanunnik aan te stellen op
basis van de ‘régale’. 116 Wanneer na de Reformatie de term ‘collatierecht’ in
gebruik bleef, was er in de gereformeerde landen geen institutie meer in
katholieke zin. Toch bleef de uitdrukking ’collatio in temporalibus’ gebruikelijk. 117
In het collatierecht werd een onderscheid gemaakt tussen het vrije collatierecht en het collatierecht met exclusieve werking. In het eerste geval kon
de collator het beneficie verlenen aan wie hij wilde. Dat gebeurde, wanneer
de bisschop het patronaatsrecht van een kerk bezat. In het tweede geval was
de collator gehouden om de kandidaat aan te stellen, die hem voorgesteld
was. Dit laatste gebeurde bij een benoeming door een universiteit, bij een
voorstelling door de patroon of indien er een wijziging gebeurde op basis
van een ‘permutatio*’ 118 van beneficies. In deze gevallen viel collatio samen
met institutio.
Karel V verkreeg van de Franse koningen een deel van hun ‘droit de régale spirituelle’ in de aangehechte gebieden van Doornik met het Doornikse

116 L’affaire de la régale de Tournai (1710-1713), in: M. van Meerbeeck, Zeger-Bernard Van
Espen et Ernest Ruth d’Ans: Une collaboration au sein de l’“internationale janséniste”,
in: G. Cooman e.a., Zeger-Bernard Van Espen at the Crossroads of Canon Law, History, Theology and Church-State Relations, Leuven 2003, 165-172. Zie verder: M. van Meerbeeck,
Ernest Ruth d’Ans, “patriarche des jansénistes” (1653-1728). Une biographie, Louvain-laNeuve 2006.
117 M. Gubbels, De civiele procesgang in eerste aanleg voor het Hof van Gelre en Zutphen
in de zestiende eeuw: een eerste verkenning, in: M. Gubbels en C. Jansen, Regio. Rechtshistorische opstellen aangeboden aan dr. P.P.J.L. van Peteghem, Nijmegen 2010, 171 en
175103.
118 Daarbij kwam men soms tot ingewikkelde constructies, zoals de ‘permutatio quinquangularis’’. Zie: H. Callewier, De Papen van Brugge. De seculiere clerus in een middeleeuwse wereldstad, 1411-1477, Leuven 2014, 213, tabel 19.
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en het graafschap Artesië. 119 Onder dit ‘droit de régale’ verstond men het
recht van de Franse koning om beneficies te verlenen tijdens de ‘sedisvacatio’
of de periode, waarin een (aarts)bisschop was overleden, maar men moest
wachten op de nieuw aangestelde titularis voor de uitvoering van de institutie. 120 Deze verwarring in de terminologie verraadt ook de wederzijdse druk,
die bestond in de relatie tussen Kerk en Staat. De ‘libertas ecclesiae’ werd dan
door de opdringerigheid van de staat geweld aangedaan.
Tussen het ‘ius praesentationis’ en het ‘ius nominationis’ groeide een bepaalde spanning. Het benoemingrecht was een recenter verschijnsel aan het
firmament van de beneficies. Dit benoemingrecht was nauw verbonden met
de hoge vlucht van de universiteiten, die van de paus vaak speciale benoemingregelingen verkregen, zoals vanaf Sixtus IV ook het geval was voor de
universiteit van Leuven. 121 Hierbij mag de universiteit van Dole in het Vrijgraafschap Bourgondië niet vergeten worden, 122 terwijl onder Filips II de universiteit van Douai werd opgericht.
Dit benoemingrecht ontsnapte, net zoals het ‘ius collationis’ of ‘de collatione’, aan een afzonderlijke titel in de ‘canones, tituli et capituli Corporis
Iuris Canonici’. Wel was er de opname van beide rechten in de teksten van
het canonieke recht als ‘ius commune’, waarover we verder na deze uiteenzetting over het patronaatsrecht uitleg geven. Zo bestond het benoemingrecht voor de Kerk wel in de praktijk, maar niet in de officiële teksten, die in
het Corpus iuris canonici 123 zouden belanden. Verder was er nog financieel
voordeel. Bij de locale interne verkiezing door clerici ging de voorkeur uit
naar kandidaten uit eigen midden. Met de benoeming kwamen externe kandidaten meer aan bod, die door de paus of de vorst waren voorgesteld en die
gemakkelijker bereid waren om aan dezen financiële lasten op hun beneficie
toe te staan. Naar gelang van het land of van de instelling kon de betekenis
van een ‘benoeming’ sterk uiteenlopen en aanleiding geven tot veel onduidelijkheid.
Dat benoemingrecht vertoonde in het Heilige Roomse Rijk een gelijktijdige ontwikkeling met de opkomst van indulten en het ‘ius Primariarum Precum’, dat vanaf paus Nicolaas V als een indult werd toegestaan aan de
119 Voorzichtigheid is hier geboden bij de lectuur van deze terminologie, die eeuwen werd
gebruikt en gaandeweg ook verschillende nuances meenam, vooral omdat het graafschap Vlaanderen, dat in kerkrechtelijk opzicht onder de Doornikse bisschop ressorteerde, afstand nam van dit recht.
120 G. Mollat, Bénéfices ecclésiastiques en Occident, in: DDC, II, 413-416.
121 B. Boute, Academic Interests and Catholic Confessionalisation: the Louvain privileges of nomination to ecclesiastical benefices, Leiden 2010, 134, 175: bul ‘Urget nos’.
122 Hier haalde Viglius in 1526 zijn doctorstitel, maar hier studeerde ook Balthasar Geraerds.
123 K. Pennington, Corpus iuris canonici, in: DGDC, II, 757-765.
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Rooms-Koning en aan de keizer. Toch was dat benoemingrecht aldaar wezenlijk verschillend van het recht van de Eerste Beden*. 124 Gaandeweg werd
dit benoemingrecht beschouwd als een exclusief voorstellingsrecht en breidde het zich verder uit in Europa. 125
Een duidelijk voorbeeld van de manier waarop de Raad van Brabant in
dit ‘benoemingrecht’ tussenbeide kwam, biedt de proceszaak tussen meester
Adriaan Loeff 126 en meester Servaas Schilders, die beiden aanspraak maakten
op het dekanaat van Hilvarenbeek. Meester Servaas was door het kapittel tot
deken 127 gekozen, maar meester Adriaan vroeg de verbreking, omdat hij van
mening was dat het dekanaat een digniteit was, waarover de vorst beschikte.
De procureur-generaal van de Raad van Brabant kwam als gevoegde partij
de zaak van Filips II en van meester Adriaan steunen. Meester Servaas verloor de zaak en moest de gerechtskosten betalen. 128
Naast de terminologie moet er ook aandacht gevraagd worden voor de
juridische stappen in het patronaatsrecht. Er bestond een fase in het patronaatsrecht, waarbij de kandidaat voor een beneficie of een prebende in een
wachtzaal werd geplaatst. Deze stap noemde men het ‘ius ad rem’. Het was
de voorbereiding op het definitieve bezit van het beneficie. 129 Het ‘ius in re’
verwees naar het volle bezit van een beneficie: het recht op een prebende.
Terwijl het ‘ius ad rem’ een verwachtingsrecht was om een prebende te verkrijgen, was het ‘ius in re’ een recht sui generis. Het ‘ius in re’ vereiste ook
dat men de collatie aanvaard had en dat ze naar canoniek recht door een ‘institutio’ was bevestigd, want alleen beneficies, die volgens het canoniek recht
waren verkregen, kon je naar recht behouden. 130 Zolang dit recht niet door
124 L. Gross, Die Reichsregisterbücher Kaiser Karls V., Wien-Leipzig 1930, III, XI-XII, XXII en
XXVII.
125 W. Reinhard, Geschichte der Staatsgewalt. Eine vergleichende Verfassungsgeschichte Europas
von den Anfängen bis zur Gegenwart, München 20002, 264 en 270.
126 A.-J. Bijsterveld, Laverend tussen Kerk en wereld. De pastoors in Noord-Brabant 1400-1570,
Amsterdam 19932, II, 519, nr. 896. Zie nu: P. Behets, Inventaris van het archief van de Raad
van Brabant: processen van particulieren (tweede reeks) 1477-1632 (vnl. 1529-1632), Brussel
2013, 40, nr. 130 (opvolging Nicolaas Busius). G. van den Elsen en W. Hoevenaars, Analecta Gijsberti Coeverincx, ’s-Hertogenbosch 1905, I, 7-10 en 233, waar Adriaan Loeff deken is. In die functie werd hij onderuitvoerder voor de oprichting van het bisdom ’sHertogenbosch en van de aanduiding van de grenzen ervan.
127 Noteer dat het woord ‘deken’ hierna nooit de betekenis heeft van ‘deken van de christenheid’.
128 ARAB AUD 1413/3: 10 april 1557.
129 P. Landau, Zum Ursprung des ‘ius ad rem’ in der Kanonistik, in: St. Kuttner, ed., Proceedings of the Third International Congress of Medieval Canon Law, Strasbourg, 3-6 September 1968, Città del Vaticano 1971, 81-102. Zie vooral: Commentaria R.P.D. Ludovici
Gomes, episcopi Sarnensis, in Regulas Cancellariae iudiciales, Venetiis 1540, 16v, nr. 27- 18r,
nr. 40, waar hij tien manieren opsomt om tot het ‘ius ad rem’ te komen.
130 VI.1.3.5 Si gratiose.
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een bezitstitel bevestigd was, werd hierover zwaar gestreden in de rechtbanken voor civiele rechtspraak. 131
De titel 132 van een beneficie was dus rechtens van het hoogste belang en
verschilde principieel van betekenis met een bezitstitel in het Romeinse recht,
omdat de institutio door de kerkelijke gezagsdrager en de aanvaarding door
de kandidaat het sluitstuk betekenden voor het krijgen van de titel. Hier
creëerde het canonieke recht al vroeg neologismen: titulare en attitulare,
want niemand mocht titels hebben in twee kerken. 133 De titel was in het canonieke recht de weg naar de ‘necessaria vitae’, 134 ‘alimoniae’, 135 naar de
‘stipendia militiae clericalis’ 136 en naar het ‘competens beneficium ecclesiasticum’, 137 d.w.z. het loon voor de spirituele dienst. Indien de bisschop iemand
tot priester had gewijd, die nog geen titel had, moest de bisschop zelf zorgen
voor de gewijde. 138 Voor het Romeinse recht was evenzeer onbekend: de
‘titulus coloratus = gekleurde titel’, net zoals in de klassieke woordenboeken
het woord ‘incoloritas’ niet voorkwam. 139
Hiermee werd verwezen naar een titel, die slechts in schijn en niet in
werkelijkheid de elementen bevatte, die nodig waren voor het bezit. Het
volstond dat men de titel had verkregen van iemand, die collatierecht bezat,
en dat men geen geweld had gebruikt om de titel te verwerven. Zo veronderstelde men in de Kanselarijregels dat het vreedzaam driejarig bezit van een
gekleurde titel recht gaf op het beneficie. Deze regelgeving was in de periode
van Avignon ingevoerd door Clemens V en later ondanks onduidelijkheid
toch in de Kanselarijregels uitgegroeid tot de ‘regula de triennali possessione’. 140

131 R. Feenstra, Ius in re: het begrip zakelijk recht in historisch perspectief: voordracht, Zwolle
1979, 15-16, waar Feenstra zich voor ‘ius ad rem’ aansluit bij Landau. Zie voor ‘ius in
re’ in het canonieke recht: VI.3.4.17 Si tibi absenti.
132 D. Aboi Rubio, Título, in: DGDC, VII, 594-597.
133 D. 70 c.2 §1 Omnino autem. Niemand mocht zonder titel tot priester gewijd worden,
maar hij moest ook niet te veel titels willen.
134 X.3.5.4 Episcopus; X.3.5.16, waar dezelfde woorden als ‘vitae necessaria’ voorkomen.
135 X.3.5.2 Non licet.
136 X.3.5.4 Episcopus si aliquem.
137 X.3.5.16 Cum secundum Apostolum.
138 X.3.5.2, 4 en 16.
139 E. Pool, Een kwestie van titels: causa van bezit, verjaring en eigendom naar klassiek Romeins
recht, s.l. 1995. Let op ‘incolorate’ met de vertaling ‘zonder opgaaf van reden’ in
D.4.4.18. Zie ook: P. Rebuffus, Praxis beneficiorum, Lugduni 1599, 792: Coloratio tituli fit
tribus modis.
140 Clem.1.2.4 Gratiae.
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II.3

HET BENEFICIEWEZEN IN BEWEGING

Het patronaatsrecht van de klassieke periode kende een enorme uitbreiding.
Verschillende oorzaken zijn daarbij aan te geven. Demografische uitbreiding
bracht uitbreiding van kerken, parochies en universiteiten. Gold in de Middeleeuwen het gezegde dat het volk moest onderwezen worden en dat men
het niet mocht volgen, 141 dan bracht het onderwijs daar verandering in.
Steeds meer beneficies werden verleend. Niet iedereen kon voorzien worden
met een beneficie: dus juridische strijd, pauselijke rechtbank en speciale pauselijke regelgeving. Velen zochten hun geluk als curialen, want een functie in
Rome opende nieuwe kansen. 142 De Brabander Ambrosius Lambrechts werkte in de Apostolische Kanselarij en in de diensten van het Vaticaanse archief.
Hij was actief onder Adriaan VI en kardinaal Willem van Enckevoirt en overleed in hetzelfde jaar als zijn werkgever Willem (1534), maar was ook kanunnik van Saint-Paul te Luik. 143 Hij werd in de Santa Maria dell’Anima begraven en had in 1526 van Clemens VII de kans gekregen om in Oirschot toegelaten te worden tot de kapelanie van de tweede fundatie op het altaar van de
H. Maagd Maria, Johannes, Martinus, Thomas en Odulphus. 144 Of hij die prebende ook kreeg, is een volgende vraag.
Door de grote nood aan voorzieningen (pauselijke en andere provisies)
ontstond in de periode van Avignon de Rota Romana. Deze rechtbank ontwikkelde een eigen stijl van procederen met een vaste staf aan juridisch personeel, waaronder de auditoren van de Rota, die het beneficiewezen juridisch
verder onderbouwden onder de leiding van de kardinaal, die vice-kanselier
van de H. Roomse Kerk was. Vanaf de bul ‘Etsi ad singula’ van 5 juli 1532 verbond Clemens VII het ambt van vice-kanselier met de titelkerk van San Lorenzo in Damaso in het Palazzo della Cancelleria. 145
De grotere invloed van de paus op het beneficiewezen liet zich oorspronkelijk voelen, doordat de paus steeds meer beneficies voor zich reserveerde.
Later werd het gebruikelijk dat elke paus zijn eigen Kanselarijregels uitvaardigde, waardoor de Rota Romana meer werk kreeg en consiliaristen meer ad141 D. 62 c.2 Docendus est populus, non sequendus.
142 B. Munier, Nederlandse curialen en hofbeambten onder het pontificaat van Adriaan
VI, in: Mededelingen van het Nederlands Historisch Instituut te Rome, reeks 3, 10 (1959)
199-226.
143 DIO3, Santa Maria dell’Anima, Rom, Nr. 92† (Eberhard J. Nikitsch), in: www.inschriften.net, urn:nbn:de: 038-dio 003r001k0009200.
144 J. Sanders, Inventaris van het archief van het kapittel van Oirschot (1261) 1328-1811, ’s-Hertogenbosch 1994, I, 78, nr. 338. Daartoe waren als pauselijke uitvoerders aangesteld: Girolamo Ghinucci, bisschop van Worcester, de opvolger van Clemens VII, Johannes Copis, de bisschop van Terracina en de officiaal van Luik.
145 P. Moneta, Rota Romana [tribunal de la], in: DGDC, VII, 64-72.
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viezen over het beneficiewezen uitbrachten. Onder het werk van de juristen,
die tractaten schreven over het patronaatsrecht, is er een duidelijke lijn vast
te stellen. In de eerste generatie kwam het indult niet aan bod, omdat het indult, waarover we spreken, rond het midden van de vijftiende eeuw verscheen. Er was Antonio de Butrio uit Bologna (1338-1408). Hij schreef een
commentaar op het Liber Extra en op het Liber Sextus. Uit dit werk werd in
de zestiende eeuw aan hem een tractaat toegeschreven, dat in Frankfurt-amMain tot in de zeventiende eeuw werd herdrukt. 146 Over de kanonist uit Bretagne, Henri Bohic (rond 1310-rond 1357), is nog weinig met zekerheid bekend. Het ‘Tractatus de iure patronatus’, onder zijn naam gepubliceerd in de
zestiende eeuw, betrof een uittreksel van zijn commentaar op de ‘Distinctiones in V libros decretalium’. 147 In die zin bleven alle kommentatoren van het
Liber Extra, van het Liber Sextus en de Clementinen waardevol, ook wanneer
hun werken niet werden geselecteerd op hun bijdrage over het patronaatsrecht. Giovanni d’Anagni (einde 14de eeuw-1457) was zelf leerling van de canonist Pietro d’Ancarano, tot hij onder zijn leerlingen telde: P. Barbo, later
Paulus II, A. Barbazzo, L. Pontano en A. Tartagni. Ook van hem is een selectie van zijn commentaar op het patronaatsrecht bekend geworden. Een jongere generatie meldde zich aan met Cesare Lambertini (1475-1550), die zijn
werk afsloot in 1523 148 en die erin onder meer verwees naar de twee volgende
specialisten: Rocco de Curte uit Pavia en Paolo de Cittadini uit Milaan. Verder is er nog het werk van Jean Nicholas uit Dauphiné en kanunnik in Avignon. Deze laatste had bovendien nog een bloemlezing over soortgelijke onderwerpen op zijn naam staan. 149
Alle werken over het patronaatsrecht van deze canonisten werden nog
herdrukt tot in de zeventiende eeuw, 150 maar in 1584 liet Gregorius XIII de
bekendste specialisten van het geldende recht, zowel civilisten als canonisten, selecteren in de ‘Oceanus iuris’, ook wel genoemd ‘Tractatus iuris universi’, 151 zonder dat de werken van de acht canonisten daarin vertegenwoordigd waren. In achttien delen, verspreid over vijfentwintig banden, behandelde alleen deel vijftien het patronaatsrecht. Band vijftien was verdeeld in
146 L. Prosdocimi, Antonio da Budrio (Antonius de Butrio), in: DBI 3 (1961) 541-542. Zie
nu: BDGI, I, 80-83.
147 M. Bégou-Davia, Bohic (Boyk, Boich, Bouhic) Henri, in: P. Arabeyre e.a., Dictionnaire
historique des juristes français XIIe–XXe siècle, Paris 2007, 95.
148 F. Crucitti, Lambertini, Cesare, in: DBI 63 (2004) 195-197.
149 Flores iurispatronatus, pensionum, et permutationum beneficiorum in libellos duos, Lugduni
1551.
150 Zie P. Schmidt, De Hoge Raad der Nederlanden. Catalogus Oude drukken in de bibliotheek
van de Hoge Raad, Zwolle 1988, 176, 1171: Tractatus de jure patronatus, Francofurti
1609, dl. I: (R. de Curte, P. de Cittadinis en Iohannes Nicolaus) en dl. II: (A. de Butrio, I.
de Anania, H. Boich en C. Lambertini).
151 J. Canosa, Tractatus iuris universi, in: DGDC, VII, 616-619.
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twee delen, waarbij aan het patronaatsrecht als dusdanig geen enkel tractaat
was gewijd. In de index, die drie boekdelen en vier onderafdelingen besloeg, 152 kwam het woord ‘indultum’ wel twintigmaal voor, maar voor de
speciale betekenis van deze studie was er geen plaats.
‘De indultis laicorum’ kreeg nog een speciale behandeling onder de
‘Taxae’, waaraan de aanvragers van een indult moesten voldoen in de pauselijke Kanselarij of in de Penitentiarie. Onder deze leken verschenen ook de
prijzen te betalen door de ‘rex vel princeps’ of de ‘rex et regina’ of ‘rex & eius
familiares’, maar weer geen woord over de te betalen belasting voor een indult, tijdelijk aan een vorst gegeven om gebruik te maken van het presentatierecht of nominatierecht*. 153 Ook in deze collectie bestond het door ons
bestudeerde indult officieel niet, maar alle onderwerpen konden licht werpen
op het indult in al zijn aspecten.
Tomus I van boek XV bevatte tractaten over kerkelijke beneficies, over
pluraliteit, incompatibiliteit, permutaties, apostolische mandaten*, unies* en
hun terugroeping (revocatio), reservaties, expectatieve graties, pensioenen,
de Kanselarijtaksen en de verkiezingen. Tomus II van hetzelfde boek ging
verder met specialistische tractaten over beneficies, simonie, tienden, het caritatieve subsidie, de portio* congrua, benoemingen, kerkelijke inkomsten,
het verbod op vervreemding van kerkelijk goed, commenden, annaten, de residentieplicht van bisschoppen, vredevol bezit, canonieke uren en het sloot af
met een studie over de schenking van Constantijn. Ondanks het feit dat het
Concilie van Trente verschillende onderwerpen, zoals de apostolische mandaten, de expectatieve graties, de reservaties en de commenden had uitgeschakeld, kregen tractaten over deze onderwerpen hier nog een kans. Bovendien was het in de woelige tijd van de publicatie slechts weinige kapitaalkrachtige instanties gegeven om deze reusachtige collectie aan te schaffen. 154
II.4

HET CANONIEKE RECHT ALS ‘IUS COMMUNE’

Bij zijn bespreking van de staatsvorming in de Pauselijke Staten merkte Paolo
Prodi op dat het ‘Handbuch’ van Helmut Coing (1912-2000) op het juridische
152 Zie P. Schmidt, De Hoge Raad, 176, 1172: Tractatus universi juris. Zie voor de Indexdelen, A-D, Venetiis 1584, pars 1; E-O, Venetiis 1586, pars 2; P-S, Venetiis 1584 en T-Z,
Venetiis 1586, pars 3. Voor ‘indultum’, zie I, 18 vo – 19 ro. Zie verder: J. Pikkemaat, ed.,
The Old Library of the Supreme Court of the Netherlands, Hilversum 2008.
153 Tractatus illustrium in utraque tum pontificii, tum Caesarei iuris facultate iurisconsultorum de
beneficiis, Venetiis 1584, tomus XV, pars I, 369 ro – vo.
154 Bovendien was enige slordigheid in deze collectie niet vreemd; ‘de unionibus’ van G.B.
Caccialupi werd tweemaal afgedrukt: I, 230 vo – 234 ro en II, 24vo – 28 ro. In het laatste
geval werd de titel van dit werk niet opgenomen in de index van dat deel.
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vlak alleen maar lacunes in de bestudering ervan kon vaststellen. 155 Prodi
verwees daarbij ook naar zijn Italiaanse voorgangers Carlo Calisse (18591945) en Giuseppe Ermini (1900-1981), die hadden gesproken over een pauselijk ‘ius commune’. Er zou in de Pauselijke Staten niet eenvoudig een ‘ius
commune’ hebben bestaan, maar eerder was er een breed panorama van ‘ius
commune’, dat ‘ratione materiae’ zijn laatste regelgeving ontving van de
paus en dat werd toegepast in de pauselijke rechtbanken. Er was een onderscheid tussen een pauselijke wetgeving in de Pauselijke Staten en een pauselijk canoniek recht, dat van toepassing was in de universele kerk. 156 Van zijn
kant steunde Prodi op het gezag van kardinaal Giovanni Battista De Luca
(1614-1680), die in de zeventiende eeuw een zelden geraadpleegde bibliotheek had vol geschreven, waaruit Prodi zijn ideeën over de pauselijke vorst
verder ontwikkelde, lacunes in het onderzoek aanstipte en tips gaf voor nieuwe onderzoeksprojecten. 157
Het indult was echter een product van de renaissancepausen. Volgens
Hubert Jedin had de Kerk de pijnlijke plicht om op de donkere en onheilspellende schaduwen te wijzen, die aan de kunstgeschiedenis en de politieke geschiedenis gemakkelijk voorbijgaan. Tussen Nicolaas V en Leo X stond de
Kerk in de zonneglans, waarmee de beginnende Renaissance de wereld in
vervoering bracht. De paus en de vroegmoderne Staat waren als overwinnaars uit de strijd om het conciliarisme gekomen, maar ten koste van te vele
toegevingen aan kerkelijke zijde. 158
Bij het zoeken naar een grondige reden voor het ontstaan van het indult
in de vijftiende eeuw sneden de argumenten van De Luca slechts gedeeltelijk
hout. Op vele terreinen was het Concilie van Trente écht een trendbreuk.
Voor de periode 1450-1550 moest een andere argumentatie worden gevonden. Daarbij gingen we raad vragen bij de eigentijdse auteurs met gezag.
Tussen Panormitanus en het Concilie van Trente werd daarbij iedereen, die
een mening ventileerde over het indult en de context, waarin het indult ontstond, gehoord. 159
In welke zin was het canonieke recht in deze periode geëvolueerd? Indien we op verschillende terreinen vaststellen dat de kerk in hoofd en leden
155 F. Ranieri, Kirchenstaat, in: Handbuch der Quellen und Literatur der neueren Europäischen
Privatrechtsgeschichte, München 1976, II, 2, 135-146 en M. Ascheri, Rechtsprechungssammlungen, a) Kirchenstaat, ibidem, 1134-1142.
156 M. Bellomo, The Common Legal Past of Europe, 1000-1800, Washington 1995, 71-74 en 7883.
157 P. Prodi, The papal Prince. One Body and two Souls: the papal monarchy in early modern
Europe, Cambridge 1987, 59-78: The legal system: canon law and civil law.
158 H. Jedin, Geschichte des Konzils von Trent, Freiburg 1949, I, 15 en 22.
159 Uiteraard was alle literatuur niet bereikbaar: DBGI, I, 232-233: Berò, Agostino (14741554), Commentaria in Decretales, I-VII, Lugduni 1550-1551.
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moest hervormd worden, was het canonieke recht dan als een paal boven
water blijven staan? Of is het mogelijk vast te stellen dat sommige aspecten
van het recht beter stand hadden gehouden dan andere? Of moest men ook
nog rekening houden met de standpunten van de theologen? 160 Op het Concilie van Konstanz ijverde de Genuese aartsbisschop Pileus al voor de naleving van het ‘ius commune’ op het vlak van beneficies en ook om de pauselijke reservaties te laten varen. Dat betekende niet, dat voortaan het ‘ius
utrumque’ de behandeling van de beneficies zou bepalen. 161 Ook het tijdens
de Middeleeuwen bewerkte Romeinse recht had Pileus niet op het oog. 162
Met ‘ius commune’ werd in zijn gedachten alleen naar het canonieke recht
verwezen, maar naar welk canoniek recht? 163
In de huidige perceptie van het ‘ius commune’ staat vaak de gedachte
voorop dat we van doen hebben met een mengvorm van Romeins recht en
canoniek recht, waarbij zich een adaptatie aan nieuwe en lokale regelgeving
voordeed. Er bestond een harmonieus samengaan en op sommige terreinen,
zoals bij proces en procesrecht, was de harmonie groter dan bij andere. 164 Juristen uit de zestiende eeuw waren het zeker niet eens over de betekenis van
het ‘ius commune’. Soms dachten ze aan het Romeinse recht. In zijn hoofdstuk over de gelding van de vorstelijke wet maakte Fernando Vázquez de
Menchaca het onderscheid tussen de betekenis gegeven door de ‘jurisconsulti’ en de ‘doctores’. Volgens hem betekende het ‘ius commune’ van de rechtsgeleerden het natuurrecht of het volkerenrecht, zoals het werd omschreven
in de Digesten. 165 De doctores van hun kant dachten aan het ‘ius civile’ van
de Romeinen. Het was niet waar dat het contract, afgesloten tussen de vorst
en zijn onderdanen, alleen betrekking had op het natuurrecht en het volkerenrecht, omdat ook het ‘ius civile’ van een stad van die vorst belangrijk
was. 166 Het was ook niet waar dat het contract alleen naar het ‘ius civile’ van
de Romeinen moest geregeld worden, maar naar het ‘ius civile’ van het gebied, waarover die vorst heerste. 167
160 W. Decock, Theologians and contract law. The moral transformation of the Ius Commune (ca.
1500-1650), Leiden 2012, 28-40. Zie ook: http://www.forhistiur.de/zitat/1306decock.htm.
161 E. Schrage, Utrumque ius: eine Einführung in das Studium der Quellen des mittelalterlichen
gelehrten Rechts, Berlin 1992.
162 M. Bellomo, The Common Legal Past of Europe 1000-1800, Washington 19952, 18 en 78.
Zie ook: S. Lepsius, Ius commune, in: HRG2, Berlin 2009, Sp. 1333-1336.
163 J. Döllinger, Beiträge zur politischen, kirchlichen und Cultur-Geschichte der sechs letzten
Jahrhunderte, Regensburg 1863, II, 306.
164 R. Helmholz, Western canon law, in: J. Witte and F. Alexander, eds., Christianity and
Law: an Introduction, Cambridge 2008, 80.
165 D.1.1.6 Ius civile est.
166 Arg. In princ. Inst. De obligat.: Inst. 3.13 Nunc transeamus.
167 F. Vázquez de Menchaca, Controversiae illustres aliaeque usu frequentes, Francofurti 1668,
cap. 45, nr. 16-17, 180.
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Voor een goed begrip van het canonieke recht in het herfsttij van de Middeleeuwen en in de Renaissance moet men zich realiseren dat de klassieke
periode van het canonieke recht voorbij was. In het beneficiesysteem hadden
de pausen zich vrijwel opgeworpen als monopoliehouders. Tegen de vele reservaties, Kanselarijregels en apostolische constituties rees verzet in het Concilie van Bazel. Alleen reservaties, die in het ‘ius commune’ van het canonieke recht waren opgenomen, konden door de beugel. 168 De Extravagantes van
Johannes XXII en de Extravagantes Communes waren uitgesloten, want zij
waren letterlijk gevormd buiten (extra) het canonieke recht.
Onder het ‘ius commune’ verstond men de Decretalen, het Liber Sextus
en de Clementinen. 169 Het ‘Corpus iuris canonici’ werd door Gregorius XIII,
de voorganger van Sixtus V, in 1582 vastgelegd. Met de bullen ‘Cum pro munere’ (1 juli 1580) en ‘Emendationem’ (2 juni 1582) hoorden het Decretum en de
Extravagantes er ook bij. Zoeken we naar de laatst uitgevaardigde kapittels
vóór Gregorius XIII, dan merken we dat die toen ruim honderd jaar oud waren. 170
Ondertussen waren heel wat canonisten op zoek naar een andere vorm
van canoniek recht, zeker na het Concilie van Trente, toen bleek dat vele kapittels verouderd waren en geschrapt moesten worden. 171 Er werd gewerkt
aan het vervolg op het Liber Sextus van Bonifacius VIII (1294-1303), maar het
Liber Septimus kreeg geen kracht van wet. Toch werden de meeste kapittels,
die in strijd waren met het Concilie van Trente, buitenspel gelaten; ook in het
Liber Septimus ontbraken indulten. Ook al bestonden toen nog in de praktijk
de indulten in verschillende gebieden van Europa, toch werden ze naar gelang van hun verschijningsvorm in grote delen van Europa al taboe of uit het
geheugen gewist. Uit de daarnet omschreven periode van ruim honderd jaar
werden in het Liber Septimus wel kapittels opgenomen uit het Concilie van
Lateranen (1512-1517). Zowel de periode van Julius II (1503-1512) als die van
Leo X (1513-1521) kreeg toen aandacht. Beide pausen kwamen op voor de
reformatie in hoofd en leden, zoals velen daarvoor al een lans hadden gebro-

168 COGD, II, 2, 980, l. 7280-7290: De reservationibus.
169 Doorgaans laat men de gouden periode van het canonieke recht eindigen met het begin van het Grote Westers Schisma in 1378. Wij wijzen er op dat in de beste geschiedenis van dit ogenblik het indult in de Rota Romana ontbreekt: S. Killermann, Die Rota
Romana. Wesen und Wirken des päpstlichen Gerichtshofes im Wandel der Zeit, Frankfurt am
Main 2009, 647.
170 Er zijn nu al verschillende versies van deze Romeinse editie raadpleegbaar op internet.
Zie o.m.: http://digital.library.ucla.edu/canonlaw. Zie nu: M. Sommar, The Correctores
Romani. Gratian’s ‘Decretum’ and the Counter-Reformation Humanists, Münster 2009.
171 Men kan dit verschijnsel vergelijken met de ‘leges abrogatae’ van het Romeinse recht
in de 16de en 17de eeuw.

Het indult in zijn rechtshistorische context

89
―――

ken voor een soortgelijke hervorming, maar in de aantallen citaten overtrof
Leo X (18) zijn voorganger Julius II (2). 172
Wil men een recent kapittel over prebenden uit de vijftiende eeuw, dan
kan men verwijzen naar de tijd van Paulus II. 173 In dit kapittel uit 1467 werd
geproclameerd dat de collatie van beneficies, die gereserveerd waren voor de
paus, niet geldig was, indien de paus ze niet uitvoerde. 174 Ondertussen draaide de Rota Romana op volle toeren. Door elke paus werden de Kanselarijregels aangepast of aangescherpt. De Kanselarij en de Penitentiarie bleven bullen en breven produceren, maar gedurende ruim een eeuw volgde er na de
‘Extravagantes Communes’ geen nieuw positief recht. Op zich was dat geen
probleem. Er waren wel genoeg kerkelijke en wereldlijke wetten, maar ze
werden niet nagekomen. Voor Leo X en voor het Concilie van Lateranen had
Pico de la Mirandula daarom nog een bijzondere aanbeveling, toen hij merkte dat er te veel priesters rondliepen, die het niet waard waren om priester te
zijn, en dat priesterschappen verkocht werden (‘coempta & divendita sacerdotia’): ‘legum cautio’ en nog ‘custodia legis’: onderhoud de wetten, die er
zijn en geef geen dispensaties. 175
Tussen 1450 en Trente werd in de toenmalige literatuur soms gesproken
over het ‘ius commune’ als over het corpus van het canonieke recht. 176 Men
zou het ‘ius commune canonicum’ kunnen noemen. 177 Waarom was dit zo belangrijk? Chronologisch was het onderscheid tussen oud en nieuw recht gemakkelijker te maken. 178 Veel belangrijker was het feit dat er een verschuiving plaats had naar de Kanselarijregels, waarin elke nieuw verkozen paus
eigen regelgeving opstelde. Het ‘ius commune’ van het canonieke recht stond
172 Vergelijk de Index van het Liber Septimus, 83-84, in: P. en F. Pithoeus, Corpus juris
canonici Gregorii XIII. Pont. Max. jussu editum, Parisiis 1705.
173 Extrav. Com. 3.2.14 Ad Romanum pontificem (1467). Sixtus IV is de laatste paus, die
nog wordt geciteerd (1478).
174 Extrav. Com. 3.2.14. De praebendis et dignitatibus komt ook voor in VII.1.10.11. De
reservationibus.
175 I.F. Picus Mirandula, De reformandis moribus oratio ad Leonem X, P.M., et Concilium Lateranum, Hagenoae 1520, 2 vo, 4 ro en 8 vo.
176 In die zin moeten we hier ook de uitdrukking ‘in corpore iuris clausa’ speciaal benadrukken, omdat ze op haar beurt verwijst naar het canoniek recht. De Extravaganten
vielen buiten dat recht. Wij sluiten ons niet aan bij R. Naz, Droit commun, in: DDC, IV,
kol. 1495: Le droit canonique a été appelé aussi droit commun au Moyen Age, comme
s’appliquant à tous les chrétiens sans distinction de nationalité … régissant … les intérêts spirituels.
177 J. Baker, Monuments of Endlesse Labours. English Canonists and Their Work, 1300-1900,
London 1998, 5127.
178 Deze tijdsgrenzen waren soms vaag, zoals men ook vaststelt bij de registratie en uitgave van de oudste ‘decisiones’ van de Rota Romana in de bestudeerde periode. Vaak betekende ouder ook strenger, zodat zich tussen de klassieke periode en de latere periode
een verschil in normen en waarden aftekende.
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onder druk. Komt daar nog bij dat de Rota Romana een ‘communis opinio’
vormde. 179 De verscheidenheid van meningen groeide.
In beneficiezaken was met het oog op de zielzorg alleen de pauselijke
wetgeving geldig. Alleen de paus kon dispensaties verlenen, zeker wanneer
iemand twee of meer beneficies wilde ontvangen en die tegelijkertijd op een
toegelaten wijze behouden. Op een andere manier was dat onmogelijk ‘de
iure communi’. In deze laatste uitdrukking was het onmogelijk om aan een
verbinding van Romeins en canoniek recht te denken. Aangezien deze gedachte niet vanzelfsprekend is, worden hieronder nog voorbeelden aangehaald, die beklemtonen dat de term ‘ius commune canonicum’ volledig normaal is.
Met het oog op het indult ‘Fervor pure devotionis’ wijzen we op een belangrijke verschuiving in het canonieke recht. In de Decretalen uit de periode
van het Vierde Concilie van Lateranen bestond een bepaling, waardoor ‘sublimes’, uitzonderlijk getalenteerde krachten, de gelegenheid kregen om uit
te zien naar de beste beneficies. Een eeuw later nam Johannes XXII het op
voor kardinalen en zonen van koningen. 180 Zij verdienden het wegens hun
uitzonderlijke en beroemde personaliteit met meer gunsten verheven te worden. In dezelfde zin zou de aartshertog van Oostenrijk op 5 juli 1515 met de
gunst van vier indulten vereerd worden. Ook hij was de zoon van een koning, toen hij de gunsten vroeg, en koning van Spanje, toen hij ze kreeg. Het
pastoraal werk tussen armen en kanslozen was ver weg.
Een parallelle beweging was er waar te nemen, wanneer Johannes Eck
Adriaan VI moest adviseren om de fouten van de Romeinse Curie uit de
wereld te helpen. Hij stelde zich daarom de volgende vraag: ‘Waarom verstoren zovele Kanselarijregels het ‘ius commune’? Er is een geschreven ‘ius commune’. Dat wordt naar de universiteiten gestuurd, waar hoogleraren er zich
voortdurend mee bezig houden’. Deze kritiek op de Kanselarijregels werd
trouwens gedeeld in de keizerlijke constitutie van 19 november 1530 in Augsburg, waarin gezamenlijk besproken besluiten op basis van de Gravamina
Nationis Germanicae voorkwamen. 181
In de periode van het Concilie van Trente werd hierover vaak van gedachten gewisseld. Sommigen waren van mening dat het ‘ius commune’
moest bewaard worden. Moge het dus door iedereen en in alles bewaard
179 S. Wunderlich, Herrschende Lehre, in: HRG2, II, 987-990.
180 Extrav. Io. XXII.3.1 Exsecrabilis. Zie ook: A. Polónia, D. Henrique o cardeal-rei, Lissabon
2009. Hendrik werd kardinaal in 1545, 95-96 met de pauselijke breve, foto 10 tussen
160-161. Hij werd regent, 163-210 en koning, 227-295.
181 G. Pfeilschifter, ARC, Regensburg 1959, III, 114, l. 28-30. Vergelijk met 556, l. 40-42,
waar men bovendien aanstipt dat de Kanselarijregels te vaak veranderd en bijna onbekend zijn in het Heilige Roomse Rijk. Voor een verwijzing naar een Kanselarijregel in
een archiefdocument uit de Nederlanden: RAG, RV 808, fo 160 ro – vo.
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worden. In de eerste plaats moest de vrije collatie van alle beneficies aan de
bisschoppen gelaten worden, zoals het rechtens was. In het recht waren die
Kanselarijregels onbekend. 182 Een ander voorbeeld brengt duidelijkheid in
deze moeilijke periode uit het canonieke recht. Om een beneficie aan te vragen moest er een vacature bestaan. Een veel voorkomende vorm van vacature ontstond door resignatie*. Gewone resignaties waren volgens het canonieke recht (iure communi) toegestaan. De gunst van deze vorm werd met niemand anders dan de bisschop geregeld.
Er bestonden ook ‘resignationes in favorem’. Deze waren verboden, vertoefden in een geur van simonie en bevorderden het misbruik, dat inging
tegen de oude heilige ‘canones’ over het verbod op erfopvolging in beneficies. Het was ook niet toegelaten om over beneficies een testament te maken.
Toch kwam de paus regelmatig in deze vorm van resignatie tussen en deed
hij toegevingen, waardoor het ‘ius commune’ werd opgerekt. 183 Dit ‘ius commune’ was nog meer onderhevig aan tijdelijke wisselvalligheden. Het lag het
meest onder vuur van de paus, want als hij afweek van het ‘ius commune’ en
voor zichzelf binnen het kader van de beneficies iets reserveerde wat indruiste tegen het ‘ius commune’, dan gedroeg hij zich ‘odiose’, d.i. op een ongunstige manier tegenover het op schrift gestelde canonieke recht. Ging hij nog
verder, dan sprak men over ‘detestabiliter’. 184 Een andere mogelijkheid bestond erin dat het optreden van de paus leidde tot de receptie van zijn maatregel in het ‘ius commune’. Vooral de pauselijke reservaties werden vanuit
dit standpunt bekeken. Wanneer puntje bij paaltje kwam, kon de paus in
geloofszaken door niemand geoordeeld worden. 185
In tegenstelling tot deze zienswijze kon men ook een vriendelijke houding aannemen. Carolus Molinaeus gaf in zijn commentaar op de Kanselarijregels onder de titel ‘De infirmis resignantibus’ als het ware een definitie van
deze houding. Vriendelijk: dat betekent dat men een dam opwerpt tegen het
bedrog dat gepleegd wordt tegen de juiste interpretatie van de canons en tegen het publiekrecht. 186 Wanneer de paus zich dus op een gunstige wijze (favorabiliter) manifesteerde tegenover het ‘ius commune’, dan betekende dit

182 CT, III, 1, 727, l. 36-37.
183 E. Magnin, Resignatio in favorem, in: DDC, II, 434, 467, 473 en 484. Zie ook: X.1.9;
VI.1.7; Clem.3.11 De renuntiatione.
184 Een sterk staaltje van deze afwijkingen vertonen de ‘reservationes mentales’ of ‘pectorales’, i.e. in scrinio pectoris, waarover verder sprake zal zijn. Deze laatste uitdrukking
vindt men zowel in het Romeinse recht (C.6.23.19.1 en de spreuk ‘princeps omnia iura
in scrinio pectoris habens’) als in het canonieke recht: VI. 1.2.1 Licet Romanus Pontifex.
185 D.40 c.6 Papa a nemine iudicatur. Zo kwam deze tekst ook voor in het Dictatus papae.
186 Favorabilis, videlicet ad restringendum fraudes quae contra Canones ipsos, & ius
publicum fiunt: C. Molinaei, Omnia quae extant opera, Parisiis 1681, V, 32, nr. 128.
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dat hij zich door een ‘dispositio’, een ‘provisio’ 187 of een andere maatregel
gunstig opstelde tegenover of zelfs terugkeerde tot het ‘ius commune’ en hij
afzag van een eigengereid optreden. 188 Dit eigengereid optreden was vaak ingegeven door het feit dat de paus zich als ‘dominus beneficiorum’ gedroeg.
Sommige canonisten praatten daarbij de paus naar de mond en hadden geen
bezwaar, maar anderen waren van mening dat hij alleen ‘dispensator beneficiorum’ was. Carolus Molinaeus gebruikte liever de uitdrukking ‘administrator’. 189
Carolus Molinaeus voegde in het kader van zijn commentaar op de achttiende Kanselarijregel (regula de viginti diebus sive de infirmis resignantibus) 190 bij de uitdrukking ‘favorabilis’ nog enkele pittige opmerkingen toe.
De paus kon, noch mocht her en der en zonder nadenken voorbijgaan aan
deze regel (derogatio). Hij had de macht niet om slecht te besturen, zelfs
wanneer vleiers uitgelaten vloekten dat hij groter was dan de Apostel. 191
Molinaeus was van mening dat de Kanselarijregel, waarbij een termijn van
twintig dagen moest in acht genomen worden bij resignaties, met de juiste
redenen was uitgewerkt. Om het gevaar te ontlopen dat er bij het levenseinde van bezitters van beneficies dubieuze contracten werden gesloten was dit
een terechte regel: stierf iemand binnen twintig dagen na de resignatie, dan
was de resignatie ongeldig. Voor het overige ging men voorbij aan de vrije
verlening van het beneficie door de gewone collator.
‘Favorabilis’ betekende hier dat de regel gemaakt was om frauduleus
handelen uit te sluiten of te beperken. Simonie en alles, wat tegen de ‘canones’ indruiste en wat tegen het publiekrecht was, moest gebannen worden en
zo werd het ‘ius commune’ gerespecteerd. Molinaeus concludeerde dan ook
dat dispensaties en het geheel of gedeeltelijk afschaffen van deze regel zoveel
mogelijk moesten ingeperkt worden. 192 Uit dezelfde periode van ruim honderd jaar halen we twee pausen naar voren, die van oordeel waren dat hun
voorgangers te vrijblijvend waren omgesprongen met uitzonderingen op het

187 G. Barraclough, Papal provisions. Aspects of Church History Constitutional, Legal and Administrative in the later Middle Ages, Westport, Connecticut 1934.
188 In het burgerlijke recht was het gemene recht volgens Antonius Faber altijd gunstiger
dan het speciale recht: K. Luig, Gemeines Recht, in HRG2, Berlin 2009, II, Sp. 69.
189 C. Molinaei, Omnia quae extant opera, Parisiis 1681, V, 32, nr. 128: C.12 q.1 c.28 Privatum
juncto X.3.24.1 Prudentes.
190 P. Caron, La rinuncia all’ufficio ecclesiastico nella storia del diritto canonico dalla età apostolica alla riforma cattolica, Milano 1946, 227, 296, 326, 331 en 361.
191 Molinaeus neemt onder verwijzing naar Luis Gomez vooral Leo X op de korrel. Vóór
Leo X schafte men deze regel uiterst zelden af, maar vanaf de tijd van Leo X begon
men deze her en der af te schaffen in en buiten Italië.
192 VI.[5.13]15 Odia restringi.
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‘ius commune canonicum’: Innocentius VIII en Adriaan VI. 193 Zij staan nu bekend als de pausen van de ‘revocationes’ en hun actie was een zuivere ‘reductio* ad ius canonicum’. Bonifacius VIII had daarbij eeuwen vóór hen al
een voorbeeld gesteld, toen hij fulmineerde tegen de bandeloze eerzucht van
sollicitanten, die om beneficies smeekten. 194 Innocentius VIII en Adriaan VI
herriepen al te gunstige maatregelen van hun voorgangers in de door hen
opgestelde Kanselarijregels. 195 Innocentius VIII greep al in tijdens het eerste
jaar van zijn pontificaat en keerde terug tot vijfentwintig jaar vóór zijn aantreden. Zijn bul ‘Cum ab Apostolica Sede’ dateerde van 23 augustus 1485 en zo
belandde hij midden in het pontificaat van Pius II en in het begin van de
reeks pausen, die met Nicolaas V beginnen en die men vaak renaissancepausen noemt. Zo keren we terug in de tijd naar het moment waarop indulten
zijn ontstaan, zoals we ze hier bestuderen. 196 Maar in tegenstelling tot de sobere Adriaan VI was Innocentius VIII een renaissancepaus, die de tweede
zoon van Lorenzo de’ Medici, Giovanni, op dertien jaar tot kardinaal (9
maart 1489) verkoos. Later zorgde deze er als Leo X voor, dat het kleinkind
van Innocentius VIII, Innocentius Cibo, bij een eerste creatie op 23 september
1513 de rode hoed kreeg, want Leo X was ondertussen de zwager van Innocentius VIII. 197
Een soortgelijke herroeping door Adriaan VI bleef beklijven tot in het Liber Septimus. 198 Adriaan VI was één van de pausen, die tegen de stroom
durfde op te roeien en die zich verzette tegen de te ruime productie van reservaties, dispensaties en privileges. Tot in de zeventiende eeuw sprak men
zelfs van de ‘regula Adriani’. 199 Maar wat het belangrijkste was: de ingreep

193 Ook Innocentius IV was in tegenstelling tot een veel gehoorde mening niet de sterke
leider, maar op het gebied van beneficies een paus, die te zwak leiding gaf. Zie G. Barraclough, The Constitution ‘Execrabilis’ of Alexander IV, in: English Historical Review 49
(1934) 193-218.
194 VI.1.3.15 Quia per ambitiosam importunitatem petentium.
195 Zie vooral: G. Bava, Le “Regulae Cancellariae Apostolicae” di Papa Adriano VI, Roma 2010.
Zie ook VI.3.7.8 Quoniam, waar sprake is over de ‘revocatoria gratiarum’ van Bonifacius VIII.
196 ‘Cum ab Apostolica Sede’ is niet opgenomen in het Corpus iuris canonici, maar men
vindt het wel in de later uitgegeven Bullaria. Zie A. Tomassetti en F. Gaude, Bullarum,
diplomatum et privilegiorum sanctorum Romanorum Pontificum Taurinensis editio, Torino
1860, V, 316-319.
197 M. Pellegrini, Innocenzo VIII, papa, in: DBI, 62 (2004) 450-460. Noteer ook dat Leo X de
laatste paus was, die nog niet tot priester was gewijd, toen hij in 1513 tot paus werd
verkozen.
198 ‘Accepto per Sanctitatem tuam’, in: P. en F. Pithoeus, Corpus juris canonici, Parisiis 1705,
Septimi decretalium liber secundus, 28: VII.2.4.1.
199 Th. Ameyden, De stylo datariae, Venetiis 1654, 155, 254 (regula revocatoria Adriani VI),
265 (9. Novembris 1522) en passim.
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van Adriaan leidde rechtstreeks naar het lang verwachte herstel in het Concilie van Trente. 200
Er groeide bijna systematisch een te grote spagaat tussen het aanbod van
en de vraag naar beneficies. Die structurele tekorten konden op termijn niet
meer opgevangen worden. Dan moest een paus naar de noodrem grijpen. In
de periode van ruim een eeuw hebben de meeste pausen de vorsten van
Europa naar de ogen gekeken tot het Concilie van Trente. Wanneer de pausen, die tussen Innocentius VIII en Adriaan VI hebben geleefd, de revue passeren, dan gedroegen deze pausen zich als renaissancepausen. In deze periode groeide de kerk verder weg van de basis en van het Woord Gods. Wereldlijke heersers dwongen van pausen privileges af. Pausen dachten te veel aan
hun temporele belangen. Het einde van een periode, waarin de geestelijkheid
onwettige kinderen en concubines had, stond voor de deur. Het godsdienstige nationalisme steeg in Europa. In elk land werd beleden dat de schraapzucht de basis was van vele kwalen in het spirituele leven, 201 zoals de apostel
Paulus het de christene gemeenten al eeuwen voordien had voorgehouden, 202
maar in de tijd van de Renaissance herinnerde M. Luther eraan dat de beginletters van deze Paulinische spreuk het acrostichon R.O.M.A. vormden. 203
Geen wonder dat het canonieke recht bij sommige auteurs een slechte
naam kreeg. Uiteraard ontstond er een belangrijk verschil in waardering.
Franciscus Duarenus vond dat het canonieke recht meer op winst was berekend dan op het welzijn van het christendom. De essentie ervan moest te-

200 COGD, III, 167-168: Sessio XXV, De reformatione generali, caput IX.
201 Sanctio Pragmatica cum glossis D. Cosmae Guismier, Parisiis 1613, 39 Prooemium § Qualiter praeterea, waar i.p.v. avaritia de woorden ‘ambitio & cupiditas’ voorkomen; I.F. Picus Mirandula, De reformandis moribus oratio ad Leonem X, P.M., et Concilium Lateranum,
Hagenoae 1520, 4 ro; B. Gebhardt, Die Gravamina der deutschen Nation gegen den römischen Hof. Ein Beitrag zur Vorgeschichte der Reformation, Breslau 1884, 82-85; C. Burmannus, Hadrianus VI, sive Analecta historica, Utrecht 1727, 313; S. Knight, The Life of Dr. John
Colet, dean of St. Paul’s in the reigns of K. Henry VII. and K. Henry VIII. and Founder of St.
Paul’s School, Oxford 1823, 242; P. Harsin, Le règne d’Erard de la Marck, 1505-1538. Études
critiques sur l’histoire de la principauté de Liège 1477-1795, Liège 1955, II, 451, waar ook
φιλαργυρία voorkomt. Zie ook A. Wijffels, Een prince ende heere van justitie. Un avis
de G. Mudaeus sur l’organisation d’une table de prêt, in: TVR 64 (1996) 120.
202 I Timotheus 6.10: Radix omnium malorum avaritia. Om Rome beter te treffen wordt
het Paulinische ‘cupiditas’ wel vervangen door ‘avaritia’. Bij Pico de la Mirandula
werd de ‘ambitio’ de moeder en voedster van alle kwalen: I.F. Picus Mirandula, De reformandis, Bb vo of r vo.
203 A. de Groot, Pecunia olet. Enige beschouwingen over kerk en tijdelijke goederen, Druten 1980,
11 (voetnoot 54). Noteer dat Calvijn de paus de ‘Romeinse Pluto’ noemt en de ‘aartspiraat’ onder verwijzing naar de tekst van St. Paulus en met het acrostichon ROMA: C.
Augustijn, Chr. Burgers en F. Stam, Calvin in the Light of the Early Letters, in: Calvinus
Praeceptor Ecclesiae, Genève 2004, 154-155.
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ruggebracht worden tot een klein boek (‘breve aliquod volumen’). 204 Aan de
universiteit van Leuven werd het aandeel van het canonieke recht ten overstaan van het Romeinse recht tot een fractie herleid. De Leuvense drukkers
Stephanus Gualterus (Wouters) en Johannes Bathenius behoorden tot de
eerste drukkers, die in 1554 hun ‘Institutiones imperiales’ en hun ‘Enchiridium
titulorum iuris’ drukten op basis van de editio princeps van de Florentijnse
editie. 205 Het werk met de Justiniaanse teksten was zeer succesvol, maar wat
er overbleef van het canonieke recht in het Enchiridion bewees dat dit laatste
recht onder druk stond. Ook in Italië ging de studie van het canonieke recht
snel achteruit. 206
Toch past hier een nuance, want in het canonieke recht waren er vele afdelingen. De verbranding van het ‘ius pontificium’ door Luther had vooral
de Decretalen onder druk geplaatst. In die zin poogde Filips II het katholieke
geloof te versterken, toen hij zich inspande om het Decretum van Gratianus
meer invloed te schenken aan de universiteit van Leuven. 207 Zorgvuldigheid
past ook bij de volgende uitdrukkingen. Wanneer in een tekst stond ‘secundum iuris communis dispositionem’, was de context erg belangrijk. Volgde
er een citaat, beginnend met l., dan ging het om een verwijzing naar het Romeinse recht (lex). Volgde er een citaat, beginnend met c., dan ging het om
het canonieke recht (capitulum). Wamesius van zijn kant vond de uitdrukking ‘ius commune’ niet duidelijk genoeg, toen hij eraan toevoegde ‘niet alleen het canonieke, maar ook het civiele’. 208 Dit mag een duidelijke verwijzing zijn naar de fundamentle verschillen, die er bleven tussen beide rechten. 209
Wanneer het kathedrale kapittel van Kamerijk in een zaak tegen Philippe
Majoris, deken van dat kapittel, 210 schreef dat het wel bekend was dat naar
het gemene recht (‘de droit commun’) alle beneficies met zielzorg en zeker de
decanaten altijd residentie veronderstelden, dan handelde het kapittel naar
204 Francisci Duareni, Opera Omnia, Aureliae Allobrogum 1608, II, 347-348.
205 Wij bedanken Eric De Wilde, België, die ons zijn persoonlijk exemplaar liet inkijken. Er
zijn in de Gentse Universiteitsbibliotheek nog twee exemplaren: G. Machiels, Catalogus
van de boeken gedrukt voor 1600 aanwezig op de Centrale Bibliotheek van de Rijksuniversiteit
Gent, Gent 1979, dl. I, I, 330: HI 10036 and 10036 a: S. Gualterus en J. Bathenius, Institutiones imperiales cum novis & brevibus annotationibus, Lovanii 1554.
206 P. Grendler, The Universities of the Italian Renaissance, Baltimore 2002, 472.
207 Joachimi Hopperi, Epistolae ad Viglium ab Aytta Zuichemum, Utrecht 1802, 147.
208 I. Wamesius, Responsorum sive consiliorum de iure pontificio, Lovanii 1643, I, 309, nr. 9.
209 E. Cortese, Ius commune, in: DGDC, IV, 823-829.
210 Hij was de aalmoezenier van Maria van Hongarije en tijdelijk ambassadeur bij Hendrik
VIII, koning van Engeland. Omwille van deze uitzonderlijke opdracht in dienst van de
vorst pleitte de landvoogdes bij het kapittel voor de volledige betaling van de vruchten, ook na Sint-Jan 1539, dag waarop de deken had beloofd terug te zijn. In de Franse
literatuur is hij bekend als Philippe Lemaire †1555.
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het canonieke recht. 211 Het kapittel was in deze zaak vooral van mening dat
de deken niet mocht delen in de vruchten van zijn beneficie. De centrale regering had de deken afgevaardigd voor een diplomatieke zending naar Londen: dus maanden afwezigheid, maar Maria van Hongarije pleitte voor de
integrale uitbetaling van de vruchten. 212 De synode van het aartsbisdom Keulen had toen net afgekondigd dat dekens niet alleen zelf moesten aanwezig
zijn, maar ze moesten ook letten op de aanwezigheid binnen het kapittel. In
de meeste kapittels was dat volgens de statuten ook de normale gang van
zaken. In het aartsbisdom Reims, waartoe Kamerijk behoorde, was dat niet
anders.
Philippe Majoris zou in 1553 als aalmoezenier van Maria van Hongarije
voorkomen op de lijst van het indult ‘Digna consideratione fidelitatis’. De centrale regering was er deels ook voor verantwoordelijk dat de deken van SintServaas in Maastricht, Gillis van der Blockerien, zich voor vele politiek geladen opdrachten inzette. Daar werd zijn afwezigheid met de mantel der liefde
bedekt. 213
Twee tussenconclusies: 1) het ‘ius commune’ verwees hier in eerste instantie naar de kapittelstatuten van Kamerijk, naar de besluiten van provinciale concilies en naar het canonieke recht. 2) de centrale regering gebruikte
clerici meer dan eens in zendingen, die de vorstelijke belangen moesten dienen. Zo ondergroef ze zelf niet alleen de plicht tot residentie van deze clerici,
maar ook de regel dat geestelijken zich niet met wereldlijke zaken moesten
inlaten. 214
Op gelijke wijze kan men niet zonder meer beweren dat het ‘ius scriptum’ verwees naar het Romeinse recht. Enkele dagen voor hij hoofd-voorzitter van de Raad van State en van de Geheime Raad werd, kreeg Lodewijk
van Schore van Karel V de opdracht om de domproosdij te helpen inlijven bij
211 ARAB AUD 1574, fo 2ro -3vo: Kamerijk, 9 augustus 1539. Filips Nigri noteerde de datum
van ontvangst (14 augustus 1539) en schreef zelf een brief in naam van Maria van
Hongarije (fo 23ro: Utrecht, 26 juli 1539), waarop het kapittel reageerde. Filips Nigri was
in de Geheime Raad de specialist van het canonieke recht. VI.1.4.1 Consuetudinem is
het kapittel, dat hier bedoeld is. Vergelijk ook met Concilium Tridentinum, Sessio 24,
de reformatione, canones 12 en 17, waar de regelgeving van Bonifacius VIII in ere werd
hersteld.
212 M. Lunitz, Diplomatie und Diplomaten im 16. Jahrhundert. Studien zu den ständigen Gesandten Kaiser Karls V. in Frankreich, Konstanz 1987, 235-238.
213 P. van Peteghem, De Kapittels van Sint-Servaas en Onze-Lieve-Vrouw te Maastricht
onder Karel V. Patronaatsrecht in theorie en praktijk: enkele steekproeven, in: A. Berkvens en Th. van Rensch, red., ‘In hoede van rechte gekeerd’: opstellen ter gelegenheid van
dertig jaar Werkgroep Limburgse Rechtsgeschiedenis, Maastricht 2010, 85 en 90 (verplichting tot residentie als deken en tot controle op de residentie van kanunniken) en (ondanks zijn voorbeeldfunctie toch verschoond).
214 X.3.50 en VI.3.24. Ne clerici vel monachi saecularibus negotiis se inmisceant.
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de tafelgoederen van de bisschop van Utrecht. 215 Het Utrechts domkapittel
kwam in verzet tegen deze inlijving en betoogde dat het ‘de iure scripto’ zonneklaar was, dat goederen, die ingelijfd waren bij de mensa van het kapittel,
niet meer moesten noch konden ingelijfd worden. Door aan te dringen op inlijving zouden de inkomsten, die aan de ene partij behoorden, naar de andere
overgaan. Daarom waren ‘uniones*’ in het canonieke recht vaak moeilijk en
‘odiosae’. 216 Wanneer de gewoonte het probleem niet kon oplossen, moest de
paus vaak tussenkomen.
Met het oog op het goede begrip moeten we ook aan jurisdictieconflicten
denken in de verhouding tussen Kerk en Staat. Wanneer Maximiliaan I en
zijn zoon Filips de Schone in 1485, 1493 en 1497 ordonnanties uitvaardigden,
waarmee voortaan pauselijke documenten een vorstelijke placetbrief nodig
hadden om in de Nederlanden te worden aanvaard, was de H. Stoel daarmee
niet ingenomen. Het conflict over het placetrecht lag mede aan de basis voor
het toekennen van één der eerste indulten voor aartshertog Karel. Wereldlijke ordonnanties, die van het ‘ius commune’ afweken en er zelfs tegen indruisten, konden zich keren tegen de ‘ratio iuris’ 217 en konden bovendien de
kerkelijke vrijheid dwarsbomen. 218 Toch zetten de vorsten hun wil in gans
Europa door en eisten onder verschillende vormen en andere benamingen
het placetrecht op. 219
In de organisatie van de kerk was er verder een essentieel onderscheid
tussen de seculiere en de reguliere clerus. Volgens het canonieke recht moesten wereldlijke beneficies aan wereldlijke bedienaars van de eredienst en reguliere beneficies aan reguliere bedienaars worden toevertrouwd. Dit kapittel van Bonifacius VIII gold als een ‘iuris communis dispositio’. 220 Wat gebeurde ermee na het Concilie van Trente? Deze regelgeving werd hernieuwd
en bekrachtigd. In de veertiende sessie van 25 november 1551 werd in canon
10 over de reguliere beneficies beslist. 221 In de vijfentwintigste en laatste sessie van 3 en 4 december 1563 kwam het herstel van de tucht in de kloosters
aan de beurt, 222 en meer speciaal in canon 21, terwijl de wereldlijke beneficies
voor de wereldlijke bedienaars bleven.

215 G. Brom en A. Hensen, Romeinsche bronnen voor den kerkelijk-staatkundigen toestand der
Nederlanden in de 16de eeuw, ’s-Gravenhage 1922 (RGP, GS 52), nr. 39, 38-39.
216 X.3.30.18 Cum sint.
217 D.1.3.14 Quod vero en D.1.3.15 In his.
218 Authentica Cassa et irrita (ad C.1.2.12) en Statuimus (ad C.1.3.32).
219 B. Wauters, Recht als religie. Canonieke onderbouw van de vroegmoderne staatsvorming in de
Zuidelijke Nederlanden, Leuven 2005, 191-213. Zie daar vooral het ‘exequatur’.
220 VI.3.4.5 Cum de beneficio.
221 COGD, III, 80.
222 COGD, III, 159-160: De regularibus, c. XXI.
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Subliem was het inzicht in de positie van het canonieke recht, vertolkt
door Louis, kardinaal van Lotharingen-Guise, de aartsbisschop-administrator
van Sens tijdens de vergaderingen van de derde periode van het Concilie van
Trente. Tijdens deze periode werd er heftig gedebatteerd en gaf hij als volgt
zijn mening weer over het canonieke recht bij de bespreking van het priesterschap (ordo). Volgens hem waren de openbare lessen in het canonieke recht
noodzakelijk. Vandaag (18 mei 1562) moest men vooral denken aan de Decretalen en aan het Liber Sextus. 223 Vele bepalingen waren echter door tegengestelde gewoonten afgeschaft; andere waren nog onvoldoende geredigeerd;
nog andere onvoldoende krachtig en te weinig op de praktijk gericht. Daarom wilde hij dat de meest bruikbare werden geselecteerd en dat er een echt
pauselijk recht zou samengesteld en onderhouden worden. Zo zouden we
het stigma wegbranden, waardoor het canonieke recht nu een slechte naam
heeft, aangezien er zovele geschillen en ongemakken uit ontstaan. Zijn profetische woorden werden pas in de praktijk gebracht door de publicatie van de
Codex Iuris Canonici in 1917. 224
Het verbod om kerkelijke goederen te vervreemden raakte aan de financiële basis van de kerk. 225 Dit verbod gold al sinds paus Symmachus (498514). 226 Ondertussen hadden vele pausen deze regelgeving bekrachtigd of
gewijzigd. Met betrekking tot de wetgeving van zijn voorganger, Paulus IV,
meende Pius IV vervreemdingen en verhuur van kerkelijke goederen te moeten herroepen of beter gezegd ‘om ze tot het ‘ius commune’ en de termen en
de weg van het ‘ius commune’ terug te leiden’. 227
Vele canonisten stonden na het Concilie van Trente met het probleem in
welke zin het ‘ius commune’ uit de periode vóór het Concilie ook na het Concilie nog gold. 228 Vaak boden de jurisprudentie en de geleerde adviezen van
juristen hier het juiste richtsnoer. Uiteindelijk waren de kerk en de vorst spel223 Let erop dat Luther en vele hervormers precies de tegenovergestelde mening verkondigden: terug naar het evangelie en naar de tijd van de eerste christenen. Let er ook op
dat het Decretum van Gratianus (DBGI, I, 1058-1061) of het ‘ius antiquum’ bijna uit de
boot viel samen met de Clementinen (hoewel stammend uit de periode van Avignon)
en de Extravagantes van Johannes XXII en de Extravagantes Communes.
224 CT, III, 1, 622, l. 10-17. Vergelijk met: C. Mozzarelli, G. Commendone, Discorso sopra la
Corte di Roma, Roma 1996, 76-77: non basta un nuovo decreto universale. Wij danken
Prof. Dr. W. Geerts, die het raadplegen van dit werk faciliteerde.
225 X.3.13; VI.3.9; Clem. 3. 4.; Extrav. Com. 3. 4.
226 X. 3.13.6 Si quis.
227 F. Gaude, Bullarum, diplomatum et privilegiorum sanctorum Romanorum pontificum Taurinensis editio, Augustae Taurinorum 1860, VI, nr. III, 496-498 en VII, 58-60, vooral 59.
228 Zo spreekt men vaak over de ‘veteres canones’ als over het canonieke recht vóór het
Concilie van Trente en van het ‘ius novum’ als het canonieke recht na het Concilie van
Trente. De kern van deze bijdrage over de indulten bevindt zich tussen 1450 en 1563,
zodat het canonieke recht uit die periode ter discussie stond tussen 1545 en 1563.
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bepalend geweest met het oog op de geldende regelgeving. Katholieke vorsten moesten zich meer terugtrekken, de kerk nog wel beschermen, maar
zich minder mengen in kerkelijke aangelegenheden. 229 Na het Concilie van
Trente werd het vroegere ‘ius commune’ aangevuld met de decreten van
Trente. 230
Wanneer we de houding tegenover het ‘ius commune’, zoals hiervoor beschreven, vergelijken met de houding van de commissie, die het Liber Septimus voorbereidde, tegenover het ‘ius commune’, dan stelt de specialist vast
dat die commissie dat begrip ‘nicht einheitlich verwendet; vielmehr änderte
sich seine Bedeutung nach der Art des Einwands. In den meisten Fällen ging
es dabei entweder um das für alle geltende Recht im Unterschied zu Sondervorschriften oder um das bisher geltende und vor allem im Corpus Iuris
Canonici zusammengeschriebene Recht, von dem sich das neue Recht abhob.’ 231
Deze stellingname van de commissie kon na het Concilie van Trente en
na Gregorius XIII wel niets anders veroorzaken dan een principiële opstelling. Deze houding resulteerde in drastische ingrepen voor ons onderwerp.
Onderzoeken we twee titels: ‘De praebendis et dignitatibus’ en ‘De iure patronatus’. Nog één kapittel wordt overgehouden uit het Concilie van Lateranen V; vervolgens nog één uit het pontificaat van Pius IV en de rest verwijst
naar het Concilie van Trente. Deze houding is bijna even drastisch als de
actie van Luther, die het Liber Extra verbrandde. 232
Aangezien de kerk al in de Middeleeuwen leefde volgens het Romeinse
recht, was de interpretatie van het canonieke recht van kapitaal belang. Was
Willem Durantis 233 de gespecialiseerde commentator van het procesrecht en
Innocentius IV 234 de geprivilegieerde commentator van de Decretalen, dan
waren Johannes Andreae 235 en Baldus de Ubaldis 236 nog te citeren als topfiguren uit de gouden periode. In de vijftiende eeuw bleef de abt en later aartsbisschop van Palermo, Nicolaas de Tudeschis, als één van de weinige auteurs
over om commentaar te leveren op het canonieke recht als ‘ius commune’.
229 COGD, III, 174-175: sessio XXV De reformatione generali, c. XX.
230 Op 1 juli 1580 liet Gregorius XIII het Corpus Iuris Canonici drukken, zodat we nu
doorgaans verwijzen naar de editie van Rome, 1582: www.digital.library.ucla.edu/canonlaw/. Even belangrijk is het pauselijk initiatief om het geldende recht in druk te laten uitgeven in de ‘Oceanus iuris’, ook ‘Tractatus iuris universi’ genoemd. Zie: A. Borromeo, Gregorius XIII, in: DBI 59 (2002) 204-219, vooral 215.
231 E. Dickerhof-Borello, Ein Liber Septimus für das corpus iuris canonici; der Versuch einer
nachtridentinischen Kompilation, Köln 2002, 75-76.
232 Ibidem, 341, titel 5 en 345, titel 21.
233 G. Durandi, Speculum iuris, Basileae 1574 (Aalen 19752), 2 dln.
234 Innocentius IV, In V. Libros decretalium commentaria, Venetiis 1570.
235 DBGI, I, 1008-1012.
236 DBGI, I, 149-152.
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Hij overleed in 1445 en sloot daarmee het tijdperk van de strijd over het belang van de Concilies af. Op dat ogenblik waren er nog geen indulten in de
zin van deze studie. 237
Na Panormitanus, zoals De Tudeschis meestal genoemd werd, verschenen er vele consilia, werken van auditores uit de Rota, gespecialiseerde studies over bijzondere onderwerpen in de sfeer van de beneficies, zoals de manier, waarop een beneficium vacant werd en waarop men het moest aannemen, 238 de reservaties, 239 de pensioenen, 240 het patronaatsrecht, 241 de alternativa* en de commentaren op de Kanselarijregels. 242 Anderen richtten zich meer
op de clausules, die voorkwamen in pauselijke documenten. 243 Maar vóór het
Concilie van Trente waagde zich niemand aan een monografie over indulten.
Terecht zal men zich afvragen wat naast de uitdrukking ‘ius commune’
dan in het volgende geval de betekenis was van de uitdrukking ‘contra apertissimam utriusque iuris dispositionem’. Wanneer iemand naar de rechtbank
moest komen en hij zich met een privilege aan deze verplichting wilde onttrekken, dan was hij toch gehouden om te verschijnen, zijn privilege naar
voren te brengen en de rechtbank te overtuigen. Deze regel ging zowel op
voor het Romeinse als voor het canonieke recht. 244

237 Het gedrukte commentaar op de Decretalen geeft voorlopig een onvolledig beeld van
zijn werk: K. Pennington, Nicolaus de Tudeschis (Panormitanus), in: O. Condorelli,
Niccolò Tedeschi (Abbas Panormitanus) e i suoi Commentaria in Decretales, Roma 2000, 17
en 36.
238 Eén van de best bekende incunabelen handelde over de ‘modus vacandi et acceptandi
beneficiorum’. Zie daarover ISTC met dertig vermeldingen.
239 Gaspare de Rossi, Tractatus valde utilis et necessarius de reservationibus apostolicis, Rome
1539 en Aeneas de Falconibus, Tractatus utilissimus reservationum papalium, ac legatorum,
Rome 1539.
240 Girolamo Giganti, Tractatus de pensionibus ecclesiasticis, Rome 1539. Zie: DBGI, I, 9991000.
241 Tractatus de jure patronatus, Francofurti 1609, dl. I: (R. de Curte, P. de Cittadinis en
Iohannes Nicolaus) en dl. II: (A. de Butrio, I. de Anania, H. Boich en C. Lambertini).
242 Hier denken we aan L. Gomes, Commentaria R.P.D. Ludovici Gomes, episcopi Sarnensis, in: Regulas Cancellariae iudiciales, Venetiis 1540, H. Gonzalez, Dilucidum et perutile glossema seu commentatio ad regulam octavam Cancellariae, de reservatione mensium et alternativa episcoporum, Keulen 1609 en aan J.B. Riganti, Commentaria in regulas, constitutiones et ordinationes Cancellariae Apostolicae, Rome 1744.
243 G.A. Marta, Tractatus de clausulis de quibus in omnibus tribunalibus hucusque disputatum
est, cum omnibus resolutionibus, decisionibus atque declarationibus, Keulen 1618; zie ook:
DBI 71 (2008) 24-29 en A. Barbosa, Tractatus varii, IV. De clausulis usufrequentioribus,
Lugduni 1644.
244 O. Frangipani, Rapport sur la situation de l’Eglise dans les Pays-Bas, in: A. Louant, Correspondance d’Ottavio Mirto Frangipani, premier nonce de Flandre (1596-1606), Brussel
1942, III, 15. Noteer verder dat ‘utroque iure’ ook kan verwijzen naar ‘in temporalibus
et spiritualibus’.
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Uit het voorafgaande kunnen we opmaken dat de diepere oorzaken voor
het ontstaan van het indult verband hielden met een ideologische context en
een mentaliteit. Voor de paus als ‘dominus beneficiorum’ was er een visie
mogelijk met een ruime interpretatie van zijn bevoegdheden. Voor het ‘ius
commune’ stonden twee wegen open: één weg, die zich strikt hield aan de
bestaande regelgeving en een andere, die laks omsprong met het bestaande
canonieke recht en er zelfs van afweek. Dat de vorst zelf het niet zo nauw
nam met de regelgeving van het canonieke recht, kwam hierboven naar voren, wanneer hij clerici inzette voor eigen belangen. Verder stelde de keizer
zich in christelijke zin dubbelzinnig op, nu eens gehoorzaam, dan weer
dwars.
Karel V als keizer van het Heilige Roomse Rijk, tevens koning van de
Spaanse rijken en meervoudig landsheer in Europa, vertegenwoordigde zowel de wereldgeschiedenis als de locale, regionale en nationale geschiedenis.
Daarbij kon hij de leden van zijn dynastie gelukkig inzetten. Hij kon echter in
deze afzonderlijke gebieden niet op identieke wijze optreden. Daarom moet
zijn optreden afgeleid worden uit de nog beschikbare bronnen, die tot dusver
hoofdzakelijk onuitgegeven bleven en die binnen een globale of oecumenische context moeten benaderd worden.
Vanuit het standpunt van de staatsvorming blijft hier nog een moeilijk
kapittel over. De christelijke vorst placht zich bij elke wisseling van de wacht
in het Vaticaan gehoorzaam voor te stellen bij de nieuwe paus. Voor een
vorst op weg naar soevereiniteit werd deze ceremonie een traditionele plechtigheid, die meer en meer indruiste tegen de autonome positie van de absolute vorst. 245 Staatsvorming was in het Westers Schisma in die zin bevorderd,
dat elke natie verplicht werd om tussen twee of drie pausen te kiezen aan
wie men zou gehoorzamen. Er bleef ook de mogelijkheid over dat men zich
neutraal opstelde of op een eigen kerk afstevende, zoals in het geval van de
gallicaanse kerk.
‘Oboedientia’ was een reëel begrip geworden. De conciliedecreten ‘Omnia et singula’ en ‘Pro majori pace’ van 4 juli 1415 leidden een territoriaal begrip
in bij de bepaling van gehoorzaamheid. Voortaan werd er gesproken over
‘pays d’obéissance’. 246 Omgekeerd, indien de vorst en zijn onderdanen hun
absolute gehoorzaamheid aan de paus onttrokken (subtractio oboedientiae),
245 In het kader van het internationaal recht en van de diplomatie van de opkomende staten moet dit hoofdstuk grondiger uitgewerkt worden. Zo belangrijk als de scheiding in
de godsdienst zich voordoet bij de Reformatie, zo essentieel is het keerpunt in de gehoorzaamheidsbetuiging bij de paus voor de geschiedenis van de Europese staten. De
gelukwens voor de nieuwe paus en de betuiging van de gehoorzaamheid vervielen
voor de gereformeerde godsdienst.
246 In Frankrijk, dat gallicaans was, waren de Provence en Bretagne gebieden, die gehoorzaam bleven aan de paus.
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dan was het land ongehoorzaam en bestond er geen universele kerk meer in
de traditionele zin. Aan welke paus moest men absoluut gehoorzamen om
een rechtszaak te voeren over een verkregen beneficie? 247
Voor de traditionele vorst van de Middeleeuwen en van de ‘specula
principum’ was het volgens Egidius Romanus voldoende dat de vorst goed
was. Voor Giovanni Pontano moest hij goed zijn om goed te schijnen, terwijl
hij voor Macchiavelli alleen aan de schijn moest denken. Voor Erasmus moest
de vorst een christelijke prins zijn.
Voor Giovanni Pontano was het onderzoek niet afgesloten met zijn studie over ‘Il principe’ (1468). Tussen 1470 en 1472 schreef hij ook ‘De obedientia’, waarin hij de gehoorzaamheid als een kernpunt van de maatschappij en
van het politiek bedrijf behandelde: gehoorzaamheid binnen de familie, aan
de wetten, gehoorzaamheid tussen burgers en de overheid en van onderdanen tegenover de soeverein. 248
Aan de gehoorzaamheid en het gezag in de maatschappij konden de auteurs van de politieke tractaten niet voorbijgaan. 249 Over de gehoorzaamheid
van de vorst ten overstaan van de paus waren ze niet goed ingelicht. Met de
ondermijning van kerk en staat ging het gezag in de maatschappij verloren,
want wie de overheid weerstand bood, bood God weerstand. Daarom zal
deze verhouding tot de essentie van het indult behoren. Deze verhouding
was onderhevig aan een belangrijke verschuiving, die in essentie alleen binnen een zeer beperkte kring omstandig kon benaderd en besproken worden,
want er was geen openbaarheid van bestuur.
Hoe belangrijk deze ‘oboedientia’ was, bleek ook uit de propaganda van
de hervormers. Het geschrift van Stephan Gardiner, de bisschop van Winchester, mag hier model staan. Onmiddellijk na de vestiging van het anglicanisme schreef hij zijn boek ‘De vera obedientia’. Daarin miskende hij het
gezag van de paus en noteerde dat elke vorst hoofd was van zijn kerk. 250

247 M. Cable, Cuius Regio, eius … Papa? The decree on ‘real obedience’ at the council of
Constance (1414-1418). Konrad von Soest and the contest for a parish church in the diocese of Regensburg brought before the rotae auditor Gimignano Inghirami, in: ZSSR,
KA 94 (2008) 66-102 en idem, Resolving benefice disputes after the Great Schism: The
survival of the Council of Constance’s 4 July 1415 decrees ‘Omnia et singula’ and ‘Pro
majori pace’ in two disputes from Auch and Rieti brought before the rotae auditor Gimignano Inghirami at the time of the Council of Basle, in: Annuarium Historiae Conciliorum 38 (2006) 321-424.
248 C. Finzi, Il Principe e l’obbedienza. I primi scritti politici di Giovanni Pontano, in: Théologie et droit dans la science politique de l’Etat moderne. Publications de l’école française de
Rome, 147 (1991) 263-279. Ook gedigitaliseerd in http://www.persee.fr.
249 J. Bodin, Les six livres de la République, Paris 1986, I, kap. 3, 51 en kap. 6, 114.
250 P. Janelle, Obedience in Church and State. Three political Tracts, Cambridge 1930, XXV
(editie Londen 1535), XXVIII (editie Straatsburg 1536) en 67 en volgende.
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Vóór de hervorming had Mercurino di Gattinara, de kanselier van Karel,
nog een pragmatische overweging meegegeven. Hij suggereerde dat paus en
keizer tot elkaar veroordeeld waren. ‘Veronderstel dat er een scheiding komt
tussen jullie. Dan zal Uwe Majesteit alle voordelen missen, die zij van de
paus moet krijgen. Denk aan het Heilige Roomse Rijk, aan Napels, maar ook
aan de titel van Navarra. Vergeet de tienden niet, de indulgentiae, de bullen
voor de kruistochten. 251 Die graties laat je niet zomaar vallen. Samen met de
vorige zijn er nog de benoemingen en de presentaties van beneficies. Dat
alles komt veel meer voort uit de gratie van de H. Apostolische Stoel dan uit
andere rechten en oude titels.’ 252
Het feit dat Karel V tot keizer wilde gekroond worden, waardoor de
tweezwaardenleer werd voortgezet, druiste in tegen de trend van de tijd en
tegen de vroegmoderne staatsvorming. Door de scheuring in de christenheid
was de keizer het aan zich en zijn taak als keizer verplicht om de eenheid te
herstellen. Zo niet was zijn keizerlijke titel ook voor de paus een vergissing.
Nu is zijn keizerkroning in 1530 een kroning op krediet geworden, die met
de Pyrrhusoverwinning van Mühlberg (1547) op een mislukking uitliep en
niet voor herhaling vatbaar werd. Zijn broer Ferdinand werd in 1556 te
Frankfurt-am-Main als keizer gekroond.
De gedachte aan het keizerschap van de Middeleeuwen werd ingehaald
door de versplintering van Europa in vele vorstendommen. Eerst kon het onheil nog gekeerd worden bij het Westers Schisma, maar met de Reformatie
werd het kleed van Christus, de ‘tunica inconsutilis’, 253 gigantisch gescheurd.
In het topoverleg van Bologna (1530) hebben paus en keizer dit dilemma gedeeltelijk opgelost. Met het geheim verdrag van 24 februari 1532 werd dat
nog eens bevestigd. 254 Voor de paus en voor zijn onderlinge verhouding met
de keizer was het probleem niet minder groot. Eerst kwam hij op voor alle
gelovigen in de bewoonde wereld en meer speciaal voor de gelovigen van
zijn bisdom Rome. Bovendien was hij wereldlijk vorst in de Pauselijke Staten.
In hun gezamenlijk optreden beschouwden paus en keizer zich nog steeds als
de zon en de maan, de ‘luminaria’ of lichtbundels van de wereld, die het
christendom moesten behoeden voor aanvallen van binnen en van buiten.
Toen Maximiliaan I zijn dochter Margareta van Oostenrijk samen met andere personen aanstelde om aartshertog Karel van Oostenrijk te emanciperen, verwees hij naar de goddelijke oorsprong van zijn wereldlijk bestuur.
251 De bullen voor de kruistocht werden ook de drie gratiën genoemd: cruzada, subsidio
en excusado.
252 K. Lanz, Staatspapiere zur Geschichte des Kaisers Karl V. aus dem königlichen Archiv und der
Bibliothèque de Bourgogne zu Brüssel, Stuttgart 1845, 3.
253 Johannes 19, 23. Zie ook: Extrav. Com. 1.8.1 Unam sanctam.
254 M. Fernández Álvarez, Carlos V, el César y el Hombre, Madrid 1999, 413-417 en vooral
463.
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God had hem zozeer verheven in waardigheid ‘que sommes la seconde lumière de la chrestienneté’. Dankzij Hem kon hij genieten van ontelbare goederen en had hij zovele overwinningen behaald, maar de paus was de eerste
lichtbundel. 255
De Rooms-Koning ontving zijn eerste kroon in Aken, dan de ijzeren
kroon van Lombardije en zijn derde, gouden kroon in Rome. 256 Aan de derde
kroon waren banden (infulae) bevestigd, zodat het woord ‘infulae’ zelf ook
keizerskroon betekende. 257 Bovendien was de kroon zelf een symbool vol
mystiek en sacrale betekenis. 258 Als wereldlijk vorst ontving hij een sacraal
aura, 259 want hij was de belangrijkste verdediger van de Kerk op aarde. Als
Rooms-Koning werd hij in Aken kanunnik van de dom en als keizer werd hij
stante pede kanunnik van Sint-Pieter te Rome 260 en van Sint-Jan van Lateranen, ook al had de keizerkroning in 1530 plaats te Bologna. 261 In wereldlijke
aangelegenheden stond hij boven de wet (‘legibus solutus’, D.1.3.31; zie ook
‘digna vox’, C.1.14.4). 262
In Bologna moest Karel V op 24 februari 1530 de eed zweren, die aan elke
keizer was opgelegd sinds Clemens V. Hij moest de Kerk en het rijk van
Christus dienen. Hij moest niet alleen besturen, maar ook het geloof, de Kerk
en haar leiders, wetten, gebruiken en ceremonies verdedigen. Hij moest een
ware voorvechter van de Kerk van Christus zijn en van hen, die tot de Kerk

255 ROPB, II, 1, 307: Innsbruck, 23 december 1514.
256 M. Cavina, Imperator Romanorum triplici corona coronatur. Studi sull’incoronazione imperiali nella scienza giuridica fra Tre e Cinquecento, Milano 1991.
257 J. Fuchs e.a., Lexicon Latinitatis Nederlandicae Medii Aevi, Leiden 1990, IV, I 468, s.v.
infula, 3.
258 R. Staats, Die Reichskrone. Geschichte und Bedeutung eines europäischen Symbols, Kiel
20082. Wij danken Prof. Dr. M. Chappin, die ons zijn persoonlijk exemplaar leende. Na
de lectuur ervan beseft men dat een nieuwe studie nodig is om dat werk te verbinden
met de gewijzigde omstandigheden in: én het Heilige Roomse Rijk én de stad Rome na
het Sacco di Roma.
259 De Franse koning werd zelfs ‘le roi thaumaturge’ genoemd, omdat hij wonderlijke genezingen kon verrichten: M. Bloch, Les rois thaumaturges: étude sur le caractère surnaturel
attribué à la puissance royale, particulièrement en France et en Angleterre, Paris 19612.
260 D. Rezza en M. Stocchi, Il capitolo di San Pietro in Vaticano dalle origini al XX secolo, Vaticaanstad 2008, 72. Zie ook: BAV, Vat. Lat. 12276, 378: capitulariter receperunt Cesarem
in canonicum et confratrem. Cesar recepit singulos canonicos ad osculum oris.
261 X.3.7.2 In ecclesia vestra had onder de titel ‘De institutionibus’ nochtans verboden dat
leken als kanunnik werden aangesteld. Hetzelfde verbod gold voor de Franse koning.
262 H. Kantorowicz, The King’s Two Bodies. A Study in Medieval Political Theology, Princeton
19977, 95-96 en 135-136.
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behoorden. 263 Clemens VII heeft daarbij gehoopt dat de eenheid van de Kerk
kon hersteld worden.
Voor de Nederlanden betekende de vertaling van deze boodschap dat
Karel V verplicht was om de hervorming van de Kerk, die afhankelijk was
van de wereldlijke en de geestelijke macht, te leiden. Zijn taak bestond erin
om de bisschoppen enerzijds en de Collaterale Raden met de wereldlijke
ambtenaren van de justitieraden en stedelijke besturen anderzijds op één lijn
te krijgen om de ketterij uit te roeien in deze provincies en om de religie en
het ware katholieke geloof der vaderen te herstellen. 264
De plaatsvervanger van Christus droeg zijn tiara, waaraan ook banden
(infulae) waren bevestigd. Van zijn kant spande de paus zich in en zette alles
in het werk om de integriteit van zijn pauselijk territorium met man en macht
te verdedigen, ook al gebeurde dat meestal met de hoop op hulp van de wereldlijke arm. 265 In spirituele aangelegenheden stond hij boven iedereen in de
wereld en was hij gelijk aan God, wanneer hij rechtens handelde, met uitzondering van een foutje of bij zonde: ‘clave tamen non errante’ en ‘excepto
peccato’. 266 De macht om wetten te geven en te veranderen behoorde aan de
plaatsvervanger van Christus. 267 In temporele zin werd de paus door Francisco de Vitoria niet meer als de heer van de wereld beschouwd. 268 Francisco de
Vitoria was wel niet op de hoogte van alle wederzijdse besprekingen van de
paus met de wereldlijke vorsten. In werkelijkheid konden de keizer en de
paus in hun gezamenlijke overeenkomsten nog steeds een ‘verdeel en heerspolitiek’ opvoeren binnen het kader van de door hen beheerste territoria en
de door hen geleide geestelijke zorg voor de onderdanen.
In principe waren de christelijke vorsten vóór de Reformatie in het mystiek lichaam nog gehoorzaamheid verschuldigd aan de paus. De keizer
vormde daarbij geen uitzondering: ook hij was een gehoorzame dienaar van
de H. Stoel. Wel betekende de Reformatieperiode dat de naar soevereiniteit
263 Clem. 2.9 Romani principes. Zie ook: R. Tapper, Opera, Keulen 1582, II, 386: officium
principis. Zie ook: B. Schimmelpfennig en G. Morello, Das Krönungszeremoniale Kaiser
Karls V. Codex Borgianus Latinus 420. Faksimile und Kommentarband, Zürich 1989, 2 dln.
264 R. Tapper, Opera, II, 379.
265 In 1530 werd na het verdrag van Barcelona (1529) een munt geslagen met de beeldenaar van de keizer, waarop te lezen stond ‘Italia pacata’. Nooit voorheen stond Italië zo
sterk onder de invloed van de Habsburgers.
266 Naar Hostiensis bij X.1.7.3 Quanto personam; zie: K. Pennington, The Prince and the
Law, 1200-1600, Berkeley 1993, 51. Op het vlak van het geloof werd later de onfeilbaarheid tot dogma verheven.
267 X.1.2.3 Translato sacerdotio.
268 ‘Papa non est dominus civilis aut temporalis totius orbis, loquendo proprie de dominio
et potestate civili’: J. Cordero Pando, Francisco de Vitoria. Relectio de Potestate Civili. Estudios sobre su Filosofía Política, Madrid 2008, 120. Zie ook: J. Verzijl, International Law in
Historical Perspective, Leiden 1971, IV, 19.
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strevende vorst geen afhankelijkheid meer wenste ten overstaan van buitenlandse instanties, dus ook niet meer van de paus. Voor de burgers, onderdanen en vazallen van de keizerlijke majesteit werd de zorg om het materiële
welzijn een alternatief voor het zielenheil, dat binnen de traditionele kerkelijke politiek aan geloofwaardigheid had ingeboet. Wie zorgde ervoor dat het
zielenheil niet in gevaar kwam? Hoe konden de renaissancepausen het zielenheil als een doelstelling op lange termijn garanderen, wanneer zij door het
voorbeeld, door het woord en door de leer hun schapen spiritueel moesten
weiden?
Aangezien het indult van 5 juli 1515 kon vernieuwd worden, heeft ook
Filips II als koning van Spanje en meervoudig landsheer in de Nederlanden
na enige weerstand binnen de pauselijke kringen toch het indult verkregen,
zoals zijn vader het enkele decennia daarvoor had verkregen. Het feit dat er
zich moeilijkheden voordeden had onder meer van doen met het eerste
staatsbankroet van Spanje, maar ook met Paulus IV, die het als Napolitaan
niet zo begrepen had op Spanjaarden als heersers in Italië. 269 Bovendien naderde toen de laatste periode van het Concilie van Trente, waar de verhouding tussen de Kerk en de vorsten een prominent gespreksthema bleef. Met
het oog op het zielenheil van de gelovigen nam de Kerk op het Concilie van
Trente afstand van de inmenging van de vorstelijke macht. Het indult bleef
een vorm van expectatieve gratie, die indruiste tegen de recente Conciliedecreten.
In de Nederlanden sloot hierbij een juridische tekst aan, die steunde op
de gezamenlijke kennis van de raadsheren uit de Raad van State en van de
Geheime Raad. Zij ontwierpen deze tekst als een toevoeging bij het begin van
een onbekend advies. Daarin stond: ‘Wat hier gebeurt, steunt deels op het
‘ius commune’, deels op oude privileges en concordaten of op de oude gewoonte en deels tenslotte op de ‘sententia iuris communis’. Dit maakte dat de
vorsten zich opwierpen als beschermers van de godsdienst en van de Kerk.
Indien de vorst hier geen steun zou geven, zouden godsdienst en Kerk in elk
geval óf fundamenteel getroffen zijn óf zeker rake klappen krijgen’. 270 Deze
tekst dateert uit het begin van de jaren zestig en verwijst naar Filips II. Eén
zaak is zeker: ‘ius commune’ verwees niet naar het canonieke recht. De verhouding van Kerk, Staat en recht werd vanuit het vorstelijk standpunt verbonden met het wel en wee van de godsdienstige problematiek.

269 Met het verdrag van Barcelona (1529) kreeg Karel V het recht om in 24 kathedrale kerken van het koninkrijk Napels de bisschop aan te stellen.
270 Joachimi Hopperi, Epistolae ad Viglium ab Aytta Zuichemum, Utrecht 1802, 67-68.
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II.5

BEKENDMAKING VAN DE VORSTELIJKE REGELGEVING

In de Nederlanden was de vorst de belangrijkste verdeler van de ambten, die
op basis van een indult te verlenen waren. Aangezien de vorst vaak afwezig
was, werd aan de regenten en regentessen in gewone en bijzondere instructies de opdracht gegeven om een belangrijke rol te vervullen in deze verlening. Toch was het uitzonderlijk dat de verlening van indulten ter sprake
kwam. Het indult was ofwel hernieuwbaar en persoonlijk en dan verviel het
met de persoon van de verkrijger. Ofwel was het niet-hernieuwbaar en persoonlijk en was de houdbaarheidsdatum beperkt door de pauselijke termijnen. Verdere regelgeving was er niet, zij het dat de vorst wel verplicht was
een uitvoerder aan te stellen. Ook deze laatste was gehouden aan canoniekrechtelijke regels, maar in de vorstelijke administratie en de uitgegeven geschriften verschijnt slechts sporadisch een tip over de uitvoering: wanneer
een uitvoerder overlijdt of wanneer een document zoek is geraakt. 271
In het Vrijgraafschap Bourgondië was er een onderscheid te maken.
Vooreerst was er de sterke band van Margareta van Oostenrijk, tante van Karel V, met het Vrijgraafschap. Vooraleer Karel V de rechten van het indult
over het Vrijgraafschap na zijn tante opnam, was zijn zus, Maria van Hongarije, al aangesteld tot landvoogdes van het Vrijgraafschap en mocht zij daar
waken over de officies en beneficies. 272 Tussen 1516 en 1517 zijn er voor de
Nederlanden geen instructies bekend, want de vorst was nog in het land. Dat
betekent niet dat er geen instructies geweest zijn, want de vorstelijke administratie trachtte altijd belangrijke opdrachten schriftelijk vast te leggen. Indien
men uit het vervolg lering kan trekken, zijn er soms gewone instructies en geheime 273 instructies met eventueel aanhangsels. Bij zijn afreis uit Middelburg
op 23 juli 1517 gaf Karel, koning van Castilië, aan de Geheime Raad de opdracht om goed op het rolrecht te letten. 274 Nog vóór Margareta van Oostenrijk werd haar vader, Maximiliaan I, daar als superintendent van deze Geheime Raad genoemd.
Vanuit Barcelona stuurde Karel na het overlijden van zijn grootvader
Maximiliaan I (12 januari 1519) op 1 juli een nieuwe brief, waarin Margareta
regentes werd. We lichten er volgende deeltaak uit: ‘donner et disposer de
tous offices et bénéfices, qui vacqueront en nosdits pays d’embaz à nostre
disposition, à gens ydoines et resséans’. Deze functie verwijst naar het rol-

271 K. Hitzbleck, Exekutoren. Die außerordentliche Kollatur von Benefizien im Pontifikat Johannes’ XXII, Tübingen 2009.
272 Tot dusver zijn alle instructies voor het Vrijgraafschap nog niet beschikbaar.
273 Deze van 1531 is nog geen decennium bekend. Die van 1519, in 1853 uitgegeven, werd
zelden geciteerd.
274 ROPB, II, 1, 581.
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recht, maar ook naar officies en beneficies. 275 Met dezelfde post kwam al de
eerst bekende geheime instructie. Karel stuurde zijn tante gedetailleerde en
uitgebreide opdrachten mee. De instructie bevatte een verwijzing naar ‘certain chiffre pour ses affaires privez et secretz entre luy et elle’. Hier stonden
ook de eerste bepalingen over de uitvoering van het indult. Daarbij valt op
dat alleen rekening werd gehouden met het indult ‘Fervor pure devotionis’.
‘Margareta van Oostenrijk zou zich ook inzetten voor het keizerlijk indult (alsof er toen maar één en niet vier indulten waren). Ze moest het ‘benoemingrecht’ uitoefenen voor competente, geschikte personen, die op alle
punten voldeden. Favoritisme kon ze niet toestaan en de eer en gewetensplicht zouden haar gids zijn. 276 Insgelijks moest ze sommige wereldlijke personen, die genoemd indult partijdig benaderden en het in woord of daad verhinderden, laten arresteren en hun goederen in beslag nemen. Kerkelijke personen moest ze laten straffen door inbeslagname van hun temporele goederen.’ 277
Wanneer men deze tekst bekijkt vanuit de oppositie, door de Brabantse
abdijen gevoerd tegen ‘het vorstelijk benoemingrecht’, moet het ons niet
verwonderen dat Filips II uiteindelijk twee jaar vóór de Beeldenstorm tot een
vergelijk bereid was (1564). Met een arbitrage of met ontwijkende manoeuvers is onder Karel V elk vergelijk vermeden. Maria van Hongarije verklaarde zich te Brussel op 21 april 1539 onbevoegd en verwees naar de keizer als
de man, die besliste. 278
Zonder bedrog en list moest de landvoogdes de vorstelijke rol van de beneficies onderhouden. Karel had ze recent vernieuwd en had een dubbel
naar zijn tante gezonden. Zij moest de collatiebrieven laten verzenden naar
de benoemden volgens de plaats op de rol. Beneficies, die niet op de rol
stonden of die wel op de rol stonden nadat de rol was afgewerkt, mocht ze
vrij verlenen. Karel meende dat zijn tante alle zaken van de Nederlanden,
zowel de geheime als de andere, zou behartigen. Hij hoopte dat iedereen
haar zou gehoorzamen, zowel in het algemeen als in het bijzonder, alsof hijzelf aanwezig was. Deze geheime instructie kreeg nog een aanhangsel.

275 ROPB, II, 1, 683.
276 ‘Item aussy de l’indulte de l’empereur, de son droict de nomination usera a gens capables ydoines et suffisans, en delaissant faveurs volontaires, et y gardera l’honneur et
conscience’.
277 ‘Item, si aulcuns seculiers donnoient faveur contredict ou empeschement audt indult,
les fera apprehender au corps et biens, et les gens de l’eglise par main mise de leur
temporel’. Zie daarover: P. Gorissen, Le séquestre des abbayes brabançonnes en 1527,
in: Analecta Praemonstratensia 31 (1955) 63-99.
278 P. Gorissen, De Prelaten van Brabant onder Karel V (1515-1544). Hun confederatie
(1534-1544), in: Standen en Landen VI (1953), document VII, 105.
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Op 16 juli 1519 volgde uit Barcelona een brief met de mededeling dat deze geheime instructie onder voorwaarden te nemen was. De instructie werd
deels hernomen. Voor de beneficies van de personen, die op de rol waren genoemd, moest Margareta collatiebrieven laten uitschrijven. Indien er bij onoplettendheid of op een andere manier een brief was opgesteld tegen het rolrecht zonder keizerlijk bevel, dan moest die voor onbestaand doorgaan. Vanuit Mechelen schikte Margareta zich op 28 juli 1519 naar de beperkingen van
haar neef. Ze kon niet nalaten om eraan toe te voegen: ‘ondanks het feit dat
hij ons volmacht zonder restricties had gegeven’.
Ruim een jaar later keerde Karel terug uit Spanje om in Aken tot RoomsKoning te worden gekroond. Vanuit Maastricht kreeg Margareta op 19 oktober 1520 een nieuwe instructie, die met het oog op de beneficies letterlijk te
herleiden was tot de formulering in de hiervoor geciteerde gewone instructie
van Barcelona (1 juli 1517). 279 Ondertussen was er oorlog tegen de Franse koning op verschillende fronten. Vijf oorlogen zouden er gevoerd worden. Elke
territoriale wijziging bracht ook veranderingen mee in het patronaatsrecht. In
hoever zouden veroverde gebieden hun vroegere verplichtingen nog nakomen en hoe zouden ze rekening houden met de eisen van de nieuwe staatsorde? Nieuwe loyaliteiten brachten nieuwe problemen. Meer veroveringen
brachten een grotere bevolking met nieuwe taal- en andere perikelen.
Er volgden nog vele instructies, maar deze teksten gaven niet een duidelijke lijn aan bij de uitvoering en verdeling van de indulten en beneficies. Van
kerkelijke zijde was er naar het oordeel van de centrale regering niet goed ingespeeld op de godsdienstige problemen van de Kerk. Kijken we naar de instructie van Margareta van Parma voor het Vrijgraafschap, dan valt het op
dat deze in 1559 te Gent is gegeven. Op dat ogenblik stond Filips II op het
punt om naar Vlissingen te gaan en naar Spanje te vertrekken. In Gent werden toen de belangrijkste beslissingen genomen met het oog op een goed bestuur in de Nederlanden, in het Vrijgraafschap Bourgondië en in ‘Charroillois’. 280
Vergelijkt men de instructies van de landvoogdessen en de landvoogd,
dan is er ongetwijfeld een onderscheid te maken tussen de werkwijze van
Margareta van Oostenrijk, Maria van Hongarije, Emmanuel-Philibert van Savoie en Margareta van Parma. Essentieel moet men terug naar de registratie
van de indultarii en naar de manier, waarop hun uitverkiezing tot stand is
gekomen. Voor een gedegen oordeel over de venaliteit van de beneficies of
over de invloed van de Spanjaarden op het aanstellingsbeleid (men denke
279 K. Lanz, Actenstücke und Briefe, Wien 1853, 181-184, nr. 53 (Monumenta Habsburgica, II,
1).
280 L. Gachard, Correspondance de Marguerite d’Autriche, duchesse de Parme, avec Philippe II,
Brussel 1867, I, LXIX.
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aan de ‘consulta’) rest nog veel te doen. 281 Ook de vraag wie telkens waar en
wanneer aanwezig waren bij de deliberatie van deze kandidaten, is nog in
nevelen gehuld.
Wel staat vast dat de juristen en de Geheime Raad op het vlak van het
aanstellingsbeleid grote invloed uitoefenden. In hun instructie van 1517 werden ze daarop ook aangesproken. Gaandeweg kwamen er Collaterale Raden
en bleef de rol van de juristen van groot gewicht, maar met de opgang van de
‘ketterse verdorvenheid’ 282 werd het aandeel van de theoloog Ruardus Tapper en van de geestelijke raadsheren Filips Nigri en Antoine Perrenot een
noodzakelijke aanvulling.
Vóór 1515 was het indult in onze gewesten niet in deze vorm voorgekomen en in het Romeinse recht bekleedde het een gans andere plaats. 283 In het
Decretum van Gratianus was er noch sprake van ‘gratiae’ noch van ‘reservationes’ en nog minder van de hier bestudeerde ‘indulta’. Deze indulten waren er gekomen ten koste van de rechten van de ordinarii, over het algemeen
de bisschoppen. Wanneer de pausen vanaf de vijftiende eeuw aan hertogen
en vorsten indulten toestonden, verhuisden de rechten van de bisschoppen
in de richting van de katholieke vorsten, die nu meer verantwoordelijk waren voor het zielenheil. De paus nam voor wereldlijke vorsten een hinderpaal
weg, waarvoor hij zelf en zijn voorgangers verantwoordelijk waren door de
reservaties, die in de Decretalen en in de Kanselarijregels voorkwamen. 284
Vanaf 1515, maar vooral in 1516 werd het indult geïntroduceerd zonder
placet en mocht een executie* door pauselijke executoren voorafgaan aan de
toepassing van deze pauselijke vergunning in de Nederlanden. Deze executoren zouden ook toezien op de juiste uitvoering van het indult, zodat ze bij
betwistingen konden tussenkomen en als gedelegeerd rechter konden optreden. 285 Van de kandidaten voor een indult verwachtte de keizer dat ze hun
281 Het indult van 1552 leidde in 1553 tot twee concepten, waarvan de registratie met de
indultarii is bewaard. Zie bijlage X.
282 Met deze vertaling van de ‘haeretica pravitas’ verwijzen we naar de harde aanpak van
de ketters en secten. In deze terminologie was geen plaats voor tolerantie en ging de
regering op zoek (inquisitio) naar overtredingen.
283 J. Oldendorpius, Collatio iuris civilis et canonici, Lyon 1547 ruimt geen plaats in voor dit
woord. Zie ook: Thesaurus Linguae Latinae, Lipsiae 1934-1964, VII, 1258, l.68-1259, l.8 en
Cod. 1.4.3.4 His ergo en Cod.11.43.3 Eos, qui (substantief) en werkwoordelijk gebruik:
Cod.1.5.1 Privilegia.
284 X. Bastida, Guillermo Cassador: Su vida y sus obras, Roma 1974, 141, 527. Zie ook: A.
Germonius, Tractatus de indultis apostolicis, Rome 1591, 59 (nr. 91): Hinc indultum definiri poterit, quod sit remotio impedimenti, quod ordinariis collatoribus per regulas
Cancellariae infertur.
285 K. Hitzbleck, Exekutoren. Die außerordentliche Kollatur von Benefizien im Pontifikat Johannes’ XXII, Tübingen 2009. Men zal opmerken dat het hier gaat om de uitvoering van
een pauselijke provisie van een beneficie.
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beneficie waard zouden zijn. Ze moesten het aanwenden tot welzijn van zijn
landen. Ten derde werd van hen ook verwacht dat ze de dienst van de keizer
terwille zouden zijn. Zo luidde de boodschap in alle instructies en in alle omstandigheden.
In de praktijk moest de vorst zich wel in acht nemen. Hoever kon hij
gaan met zijn eisen voor de dienst aan de vorst? Volgens het canonieke recht
mochten de clericus en de monnik zich niet mengen in wereldlijke aangelegenheden. Zo had Paulus het verkondigd voor iedereen, die zich inzette voor
God 286 en zo werd het voor de clerus herhaald in het Liber Extra 287 en in het
Liber Sextus. 288 De praktijk leerde echter dat er geestelijke raadsheren waren
in de vorstelijke hoven. Clerici werden op buitenlandse missies uitgezonden,
ook voor zuivere wereldlijke aangelegenheden. Bij pauselijk indult kon de
vorst meer dan eens honderd geestelijken, die nauw verwant waren met
Hofzaken, inzetten voor allerlei activiteiten. In dit laatste geval ging ook de
paus niet vrijuit.
In Spanje stelde zich een soortgelijk probleem in 1544. De biechtvader
van Karel V gaf vaak de raad om niet een prelaat te kiezen voor het voorzitterschap van de Kanselarij van Granada. Geestelijken konden hun residentieplicht niet uitvoeren, geen visitaties houden en geen voorzieningen treffen
in al wat zou moeten. Het was beter leken te nemen. Karel V stelde de beslissing uit en vroeg Francisco de los Cobos om advies. 289
Van een andere orde was de bekendmaking van het indult ‘Fervor pure
devotionis’; die was in handen van drie ‘executores* gratiarum’. Al in 1921
schreef Guy Mollat een hoofdstuk over uitvoerders van bullen van provisie 290
en in 1934 heeft Geoffrey Barraclough erop gewezen dat de ‘executores gratiarum’ een speciale categorie vormden onder de pauselijke uitvoerders. Zij
waren geen ‘executores sententiarum’, noch ‘executores negotiorum, litium
et preceptorum’. Evenmin moesten ze gelijkgeschakeld worden met de ‘executores testamentorum’. Dit appel voor de grondige studie van VI.3.7.6 Si
soli bleef voor de Nederlanden een lacune in het onderzoek. 291 Deze executoren (drie, twee of één van hen) maakten (maakte) de inhoud van het indult
bekend, zoals we hiervoor zagen dat drie uitvoerders Ambrosius Lambrechts
286
287
288
289
290

2 Tim. 2, 4 Nemo militans Deo.
X.3.50 Ne clerici vel monachi.
VI.3.24 Ne clerici vel monachi.
M. Fernández Álvarez, Corpus documental de Carlos V, II, 524.
G. Mollat, La collation des bénéfices ecclésiastiques sous les papes d’Avignon, Paris 1921, 116134.
291 G. Barraclough, The Executors of Papal Provisions in the Canonical Theory of the
thirteenth and fourteenth Centuries, in: Acta Congressus Iuridici Internationalis, Romae
1936, III, 151. In het Liber Sextus is vooral sprake van de collatie van een beneficie,
maar de openbare verkondiging verliep op identieke wijze.
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aan zijn beneficie in Oirschot zouden helpen. Zij reden (of hij reed) naar de
abdijen en kapittels 292 van de landsheerlijkheden om de tekst van de pauselijke bul te betekenen. Van deze procedure werd alleen het verslag bewaard
voor Brabant, Vlaanderen en Henegouwen, zodat we zeker zijn dat het indult
vanaf 27 februari 1516 (Brabant en Vlaanderen) en vanaf 20 juli 1519 (Henegouwen) voldoende bekend was, 293 maar of de executie ooit in Echternach
plaats vond is niet met zekerheid te zeggen. 294
De plechtige afkondiging van de hernieuwbare indulten werd niet herhaald bij de opvolgers van Karel V. De eerste plechtige bekendmaking door
de executoren moest de toepassing van het indult inleiden. Noch Filips II
(1562), de Aartshertogen (1600) of Filips IV (1640) hadden van doen met een
executieprocedure. Wel was in de loop van de regering van Karel V duidelijk
geworden dat de betrokken abdijen en kapittels op de hoogte waren van het
hernieuwbare indult. 295 Voor de uitvoering van het hernieuwbare indult
waren immers drie personen aangeduid, die allen in de Nederlanden woonden. Zij werden niet door de paus gekozen en moesten het privilege doen
respecteren; in tegenstelling tot pauselijke uitvoerders, zoals bij Ambrosius
Lambrechts, waren hier vorstelijke uitvoerders aan de slag. Eens de paus het
indult had toegestaan, nam de vorst in het binnenland de regie in de handen.
Op de eerste plaats kwam Antoon Van Nieuwenhoven, abt van Sinte-Geertrui in Leuven, die ook conservator was van de universiteit van Leuven; 296
vervolgens Charles Trotin, abt van de abdij Eekhout te Brugge 297 en dan Jan

292 H.-J. Becker, Stift, in: HRG IV (1990) kol. 1976-1979.
293 ARAB AUD 1412/6 en A. van Lokeren, Chartes et documents de l’abbaye de St. Pierre au
Mont Blandin à Gand depuis sa fondation jusqu’à sa suppression: avec une introduction historique, Gent 1871, II, 340, nr. 2049 en 346, nr. 2072.
294 Nu gaan we ervan uit dat het indult in Friesland pas na 1524, in Utrecht na 1530, in
Groningen na 1536 en in Gelderland na 1543 werd bekend gemaakt. Godefroid d’Apremont, die in 1539 abt van Echternach wilde worden, meende dat Echternach volledig
Luxemburgs was ‘par où il est clere que l’indult de l’empereur y doibt avoir lieu
comme il at aux aultres pays patrimoniaux de Sa Majesté’: ARAB AUD 893, fo 176 ro.
295 Soms stribbelden monniken tegen en beriepen ze zich op onwetendheid, zoals in het
geval van de abdij van Echternach in 1539, bijna vijfentwintig jaar na de afkondiging in
Brabant.
296 MB, IV, 4 (1970) 917. Zie voor een tussenkomst van de abt van Sinte Geertrui in de Grote Raad van Mechelen: J. de Smidt e.a., Chronologische Lijsten van de Geëxtendeerde Sententiën berustende in het archief van de Grote Raad van Mechelen, Brussel 1979, III, 116: 28
maart 1534. Voor de conservator: III, 13: 5 augustus 1531 en C. Vandenghoer, De rectorale rechtbank van de oude Leuvense universiteit (1425-1797), Brussel 1987.
297 MB, III, 3 (1974) 780. Zie voor een tussenkomst van de abt van Eekhout in de Grote
Raad van Mechelen: J. de Smidt e.a., ibidem, III, 248: 14 juli 1534.
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Evrard, proost van Sint-Jacob op de Coudenberg, die ook hertogelijk kapelaan was. 298
Elk van de uitvoerders kon voortaan bij betwistingen aangesteld worden
als ‘judex, executor et conservator literarum apostolicarum’. In de praktijk
stellen we vast dat de abt van Sinte-Geertrui en zijn opvolgers ook conservatores waren van de privileges van de Leuvense universiteit. Bovendien stond
abt Van Nieuwenhoven vooraan in de strijd van de Brabantse abdijen tegen
het gewraakte indult. Wanneer abt Van Nieuwenhove een coadjutor nodig
had, kwam Karel V tussen. Deze tussenkomst was te rechtvaardigen door het
indult van 1515, want zonder de consensus van de vorst zou Pieter Was niet
als coadjutor aangesteld worden. Gezien zijn oppositie tegen het indult
moest abt Van Nieuwenhove op zijn sterfbed als boete nog een lijfrente betalen. Anders ging de verkiezing niet door. Over juridische tussenkomsten van
deze abt en van zijn opvolgers ontbreekt voorlopig elk spoor. 299
Abt Charles Trotin uit de abdij van Eekhout te Brugge bevond zich het
meest excentrisch ten overstaan van Brussel. Hoewel hier geen oppositie te
bespeuren viel tegen het indult, was er wel oppositie tegen de Ieperling Pieter Belchiere, zoals blijkt uit het onderzoek op basis van het indult ‘Fervor
pure devotionis’. Toch werd hij volgens de procedure van 1515 in 1544 aangesteld als de nieuwe abt. Hij overleed in 1571 zonder dat blijkt dat hij als conservator optrad. 300
Proost Jan Evrard van Coudenberg bevond zich midden in het Hofhouding. Twee maanden na de officiële bekendmaking van het indult overleed
hij. Proost Sibert Van Onsem (1516-1524) mag de eerste conservator van het
indult ‘Fervor pure devotionis’ genoemd worden. 301 Terloops kan hieraan toegevoegd worden dat hij twee indulten kreeg op basis van het ‘ius Primariarum Precum’. 302 Als geestelijke van het bisdom Kamerijk mocht hij uitzien
naar een prebende in de abdij van Drongen (bisdom Doornik) en naar een
andere in het klooster van ’s-Hertogenrade (bisdom Kamerijk). Gezien zijn
standplaats was hij in het voordeel ten overstaan van zijn collegae, die geen
Eerste Beden kregen.

298 MB, IV, 4 (1970) 974-975. D. van Derveeghde, Inventaire analytique des chartes 1190-1756,
Bruxelles 1962, nr. 1452. Het hertogelijk paleis bevond zich op de plaats van het huidige koninklijk paleis. Jan Evrard overleed op 3 mei 1516, zodat zijn opvolger Sibert van
Honsem deze taak op zich heeft genomen. Voor een tussenkomst van de proost van
Coudenberg in de Grote Raad van Mechelen: J. de Smidt e.a., ibidem, III, 263: 18 november 1536.
299 MB, IV, 4 (1970) 918-919.
300 MB, III, 3 (1974) 782, voetnoten 7 en 8.
301 MB, IV, 4 (1970) 975.
302 Gross 2890 en 2891. De registratie had plaats te Brussel op 5 mei 1522.

Hoofdstuk II

114
―――

Voorlopig zijn slechts twee tussenkomsten bekend van de proost van
Coudenberg, Gillis Van Diest (1535-1550). Zowel in 1542 als in 1547 is hij tussengekomen om de prerogatieven van de keizer, die het apostolisch indult
kreeg, te verdedigen bij de aanstelling van de abt van Echternach. 303 Deze
zaak was in 1539 begonnen bij het overlijden van de vorige abt en sleepte na
1547 nog enkele jaren aan. Ook internationaal moest toen een overeenkomst
gesloten worden na langdurige geschillen tussen de aartsbisschop van Trier
en de Nederlanden. Voor Gillis Van Diest is verder belangrijk dat hij ook als
apostolisch commissaris is ingeschakeld door Petrus Bertanus, de apostolische nuntius met de bevoegdheid van een ‘legatus de latere’. 304 Op 21 juni
1549 sprak Gillis Van Diest een beklaagde uit de omgeving van Eindhoven
vrij van excommunicatie. Hieruit is af te leiden, wat verder nog duidelijker
zal worden, dat het Hof te Brussel echt alle belangrijke zaken naar zich
trok. 305
Dit executierecht voor een hernieuwbaar indult was eerst van toepassing
bij het indult ‘Fervor pure devotionis’ en had betrekking op de vrijwaring van
de rechten van de keizer. Bij de aan tijd gebonden indulten of niet-hernieuwbare indulten en ook bij indulten, die het resultaat waren van de oplossing
van een conflict, was er in 1515 geen executieclausule. Bij het ‘ius Primariarum Precum’ en bij de niet-hernieuwbare indulten stellen we vast dat er
sprake is van een andere executieprocedure. Vanaf het ogenblik dat Antoine
Perrenot in 1538 bisschop van Atrecht werd, monopoliseerde hij de executietaken voor niet-hernieuwbare indulten. 306 Dit executierecht had toen betrekking op de controle van de indultarius en bij gunstig resultaat op de uitreiking van de fulminatiebrief.
II.6

HET VORSTELIJK INDULT ALS PARAMETER VOOR VOORUITSCHRIJDEND
INZICHT

Twee tijdgenoten uit de Nederlanden gaven als canonisten bijzondere informatie: Epo Boëthius (1522-1592), primarius voor canoniek recht aan de uni-

303 MB, IV, 4 (1970) 975-977. Noteer ook dat er over Jan van Coudenberg (proost 15581564) weinig bekend is: ‘faute de source’.
304 Voor zijn faculteitsbrief, zie ARAB AUD 1412/3.
305 G. Bannenberg e.a., De oude dekenaten Cuijk, Woensel en Hilvarenbeek, Nijmegen 1970, II,
95-96, voetnoten 83 en 84.
306 Wij verwijzen verder naar de aalmoezenier van Karel V, Guillaume de Vandenesse
(1530), naar Antoine Perrenot en zijn collega Odoard de Bersacques, ook aalmoezenier
van de keizer (1539). L. Gachard, uitg., Itinéraire de Charles-Quint de 1506 à 1531, en J. de
Vandenesse, Itinéraire de Charles-Quint, de 1514 à 1551, Brussel 1874, 503 en 511.
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versiteit van Douai, en Johannes Wamesius (1524-1590). 307 Wamesius bekleedde de eerste leerstoel kerkelijk recht aan de Leuvense universiteit. Boëthius van zijn kant schetste met rechtshistorische en algemeen Europese belangstelling de rol van de vorst in beneficiezaken, 308 maar als Fries wist hij
ook veel over de praktijk in Friesland en in de Franstalige gewesten. 309
Wamesius verwerkte als auteur van juridische adviezen (consiliator) 310
de indulten tussen de andere materies van het canonieke recht en bij voorkeur in de kapittels over beneficies en prebenden. Dat zijn commentaar werd
uitgegeven, hebben we te danken aan competente en invloedrijke familieleden uit de zeventiende eeuw, die gelukkig zijn geestelijke nalatenschap in
druk uitgaven. 311 Het geluk diende daarbij dat Wamesius ook commentaar
gaf op de hernieuwing van het indult voor Filips II, maar nu in zijn hoedanigheid als civilist en volgens de ordening van de Digesten. Op 5 juli 1515
had aartshertog Karel het eerste indult verkregen van Leo X. De geldigheid
van het indult zou ophouden bij het overlijden van Karel V. Vóór het einde
van het Concilie van Trente werd het eerste indult vernieuwd onder Pius IV
op 1 januari 1562. Het feit dat Filips II dan al enige tijd regeerde, wijst erop
dat deze hernieuwing niet vanzelf gebeurde. 312
Wamesius is een auteur, die zijn leven begon onder de regering van Karel V en die op hoog niveau commentaar leverde onder Filips II, zij het dat
sommige casus ook betrekking hadden op de periode van Karel V. Hij moest
later ook rekening houden met het Concilie van Trente, want bijna drie decennia leefde hij mee met de decreten van Trente. Ondertussen waren dis307 L. Waelkens, Was er in de zestiende eeuw een Leuvense invloed op het Europese contractenrecht? in: B. Tilleman e.a., Liber Alumnorum KULAK als hulde aan Prof. Dr. Georges
Macours. Actualia vermogensrecht, Brugge 2005, 9, voetnoten 26 en 27.
308 E. Boëthius, Heroicarum et ecclesiasticarum quaestionum libri VI, Duaci 1588, I, 163-182,
nrs. 262-313: De iure quod hodie principes habent in beneficiis ecclesiasticis, ac nominatim vel imperator, vel rex Romanorum, vel rex etiam catholicus.
309 R. Feenstra, Bibliotheca Frisica Juridica. Bio-bibliografische notities over enkele weinig
bekende Friese juristen, in: TVR 75 (2007) 129-135: 2. – Boëtius Epo.
310 W. Maziere Brady, The episcopal succession in England, Scotland and Ireland A.D. 14001875, Rome 1876, II, 289, waar de Leuvense doctores Elbertus Leoninus, Johannes Wamesius en Johannes Ramus een advies schreven naar aanleiding van het testament van
bisschop Richard Pate (1561).
311 G. van Dievoet, Lovanium docet: geschiedenis van de Leuvense rechtsfaculteit (1425-1914),
Leuven 1988, nr. 29, 83-84 (M. Oosterbosch). Zie ook de nummers 17, 22, 25, 28 (het
portret van J. Wamesius) en 35. Zie nu: L. Waelkens, F. Stevens en J. Snaet, Geschiedenis
van de Leuvense rechtsfaculteit, Brugge 2014.
312 J. Wamesius, Responsorum sive consiliorum ad ius, forumque civile pertinentium centuria
prima, Antverpiae 1639, consilium XII: Principis laici potestas in beneficialibus ecclesiasticis, 45-50, 16 articuli. Noteer ook dat een antidatering optreedt, wellicht om problemen met de Conciliedecreten te vermijden, want dit indult kwam in 1564 in de Nederlanden aan.
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pensaties en indulten aan leken zwaar onder druk gekomen. Naast het al genoemde Concilie van Lateranen V (1512-1517) beheerste het Concilie van
Trente (1545-1563) het canonieke recht. Toen werden hervormingen doorgevoerd in de spirituele sfeer, die te ruime toegevingen aan de wereldlijke vorsten terugschroefden. Deze disciplinering betekende een herroeping en richtte
zich tegen de uitwassen in het canonieke recht en tevens tegen de indulten.
De vergaderde Concilievaders stelden wel geen paal en perk aan de machtigste vorsten. Drastisch werd er niet opgetreden tegenover een Filips II, tegen
de Franse koningen en de keizers van het Heilige Roomse Rijk. 313
Voor de Nederlanden moest na het indult van Karel V bij zijn overlijden
een nieuwe aanvraag naar de paus gestuurd worden. Zo begon een nieuw
tijdperk met het nieuwe indult voor Filips II. Na het overlijden van Filips II
was er voor de Aartshertogen nog meer informatie beschikbaar, want ondertussen was in Brussel een nuntiatuur gevestigd en de briefwisseling van deze
nuntius is niet alleen bewaard, maar ook uitgegeven. 314 Voor de Nederlanden
is nog een anoniem commentaar bewaard ter voorbereiding van de aanvrage
voor de hernieuwing van het indult van 1640. Juridische adviezen werden
niet altijd ondertekend, maar deze anonieme auteur verwees naar het indult
voor de Aartshertogen als het laatste, waarover hij informatie verstrekte. 315
Hieruit blijkt dat Filips IV aan de Geheime Raad eerst om advies vroeg,
vooraleer hij zijn advocaat Theodoor van Ameyden de onderhandelingen liet
voeren met Urbanus VIII. 316
Voeg daar nog aan toe dat de Vaticaanse archieven voor het lekenpubliek, zoals meermalen gezegd, slechts opengingen onder paus Leo XIII
(1878-1903). Het is begrijpelijk dat de middeleeuwse archieven toen het eerst
en het best ontsloten werden. Zelfs met de digitalisering en de andere verfijningen van de huidige techniek trok de hier bestudeerde periode nog onvoldoende de aandacht. Toch blijven de Vaticaanse archieven het belangrijkste
archiefdepot ter wereld. Het inzicht in staatsvormingsprocessen ervaart er
een nieuwe impuls bij het onderzoek in de verhouding tussen Kerk en Staat.
In die zin is het jammer dat Mgr. Angelo Mercati in zijn anastatische uitgave
van de concordaten over geestelijke zaken tussen de Apostolische Stoel en de
burgerlijke autoriteiten alleen aandacht heeft betoond voor het indult van
Nicolaas V, toegestaan aan de hertog van Savoie. Vanaf de vijftiende eeuw

313 COGD, III, 174-175: Sessio XXV-De reformatione generali, caput XX.
314 L. van der Essen en A. Louant, Correspondance d’Ottavio Mirto Frangipani, Premier Nonce
de Flandre (1596-1606), Rome 1924-1942, I-III.
315 KB Brussel, hs. 4715-4748, fo 365 ro – 407 vo. De folio’s van dit document zijn niet beschreven door J. van den Gheyn.
316 Voor Carlos II, die de laatste aanvrage stuurde naar Clemens IX, is de documentatie
overvloedig.
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tot en met Pius VII (1800-1823) in 1819 kan men bij Mercati de ontwikkeling
van één indult volgen. 317
Vanaf de verschillende grondwetten uit de negentiende eeuw zijn de indulten nog meer op de achtergrond geraakt. In het internationaal verkeer
golden voortaan alleen de concordaten in de relatie tussen Kerk en Staat.
Daarom is dit proefschrift ook een correctie op het rechtshistorisch werk uit
het verleden. Hierna zal blijken dat de Nederlanden in de zestiende eeuw
vanwege de paus het grootste aantal en de belangrijkste indulten gekregen
hebben sinds het bestaan van het indult. Uit het verhaal vanaf de vijftiende
eeuw tot de huidige tijd blijkt dat het indult van toen een parameter werd
voor de opheffing van dit type van documenten.
Tot onze verbazing merkten we dat een vacuüm in de studie van het positieve recht van de rooms-katholieke kerk samenvalt met de opkomst van de
vroegmoderne Staat. De spanning van de houding der verschillende pausen
tegenover de ontwikkeling van moderne staatsvorming valt ook samen met
de splitsing van de christenheid. Tussen de opkomende staten zien we een
onderscheid tussen de grootste staten, zoals Spanje, Frankrijk, het Heilige
Roomse Rijk en Engeland die in 1418 te Konstanz een concordaat afsloten
met de H. Stoel en de kleinere staten of grote landsheerlijkheden, die in een
later stadium een indult verkregen van de H. Stoel. 318
Met deze overweging sluiten we naadloos aan bij één van de conclusies
van een groots opgezet Europees project om dieper door te dringen in de
vroegmoderne staatsvorming. We laten Jacques Chiffoleau en Bernard Vincent zelf aan het woord: ‘Ce dernier mot (= procédures) nous renvoie évidemment au Droit, présent dans presque toutes les communications mais
auquel nous n’avons sans doute pas assez consacré de temps ni d’attention.
Kantorowicz pourtant nous y invitait: “comment, par quelles voies et par
quelles techniques les arcana ecclesie spirituels furent-ils transférés à l’Etat, de
manière à produire les nouveaux arcana imperii séculiers de l’absolutisme? La
réponse à cette question est donnée par les sources sur lesquelles nous devons nous fonder, car sans négliger les sources narratives ou artistiques, le
cérémonial ou la liturgie, on peut dire que la source principale est d’ordre
juridique. C’est essentiellement par le recours à nos sources juridiques que
l’on peut mettre en évidence les nouveaux procédés d’échange entre le spirituel et le séculier”19.’ 319
317 A. Mercati, Raccolta di Concordati su materie ecclesiastiche tra la Santa Sede e le Autorità
civili, Vaticaanstad 1954, I, nr. 30, 195-213.
318 A. Mercati, Raccolta o.c., nr. 26, 144-168.
319 État et Église dans la genèse de l’État Moderne. Premier bilan, in: J.-Ph. Genet et B.
Vincent, éd., État et Église dans la genèse de l’État moderne. Actes du Colloque organisé par le
Centre National de la Recherche Scientifique et la Casa de Velázquez Madrid, 30 novembre et
1er décembre 1984, Madrid 1986, 295-309, vooral 304-305. Voor voetnoot uit het besluit
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Op grond van deze bedenkingen komen we bij de grootste geschiedenissen van de Nederlanden: de AGN en de nieuwe AGN. We stellen vast dat er
voor de periode van de Moderne Tijden aan deze standaardwerken een geringe bijdrage was geleverd door juristen, terwijl de juristenstand de krachtige begeleider was geweest van de staatsvorming. 320 Bij vergelijking tussen
beide historische producties schommelden de verschillende accenten. Het
recht werd er niet gerubriceerd en over het canonieke recht werd zelfs niet
gesproken. 321
Michel Dierickx werkte in 1952 wel mee aan de AGN. Hij kende toen het
best de internationale gevolgen van het indult, maar kon in zijn opstel over
Filips II moeilijk het onderwerp aansnijden, want met betrekking tot Karel V
had niemand erover geschreven. Zo werd het woord ‘indult’ niet opgenomen
in de index. 322 Pieter Gorissen zou een jaar later de aandacht vestigen op het
indult ‘Fervor pure devotionis’. In de nieuwe AGN van 1980 werd de bul ‘Fervor pure devotionis’ van 1515 wel aangehaald om erop te wijzen dat de vorst
meer greep wilde krijgen op de geestelijkheid en dat daarmee de oude Bourgondische politiek ten overstaan van de geestelijke waardigheden werd
voortgezet. In 1521 werd de bul verheven tot nominatie-indult en Karel V
had de grote macht over de benoemingen ook in de nieuw veroverde landen
aan zich getrokken. 323

320
321
322
323

19 = E. Kantorowicz, Mystères de l’État. Un concept absolutiste et ses origines médiévales (bas Moyen Age), in: Mourir pour la Patrie, Paris 1984, p. 79.
R. Schnur, Die Rolle der Juristen bei der Entstehung des modernen Staates, Berlin 1986.
A. van der Woude, De ‘Nieuwe Geschiedenis’ in een nieuwe gedaante. Inleiding op de
delen 5 tot en met 9, in: NAGN, Haarlem 1980, V, 9-35, vooral 9 en 35. Zie ook: AGN
Recensies 1978-1985. Nederlands-Belgische Studiedag over de AGN, Nijmegen 1985.
AGN, Utrecht-Antwerpen 1952, IV. Zie Index, 40.
W. Blockmans en J. van Herwaarden, De Nederlanden van 1493 tot 1555: binnenlandse
en buitenlandse politiek, in: NAGN, Bussum 1980, V, 443-491, vooral 455. Zie ook 546.

III

Kerk en Staat aan het begin van de
zestiende eeuw

In dit hoofdstuk wordt uiteengezet hoe drie generaties Habsburgers zich verhielden tot de Kerk. Deze uiteenzetting houdt op, wanneer Maximiliaan
overlijdt en zijn kleinzoon de Nederlanden al bestuurt. De aandacht gaat uit
naar de invloed van de staatsvorming op de kerkelijke indeling. In het buitenland gaat de aandacht uit naar de manier, waarop Frankrijk de invloed
vanaf de Ardennen tot Gelre wilde vergroten en hoe Habsburg zich schrap
moest zetten. Welke waren de gevolgen van de indeling in landsheerlijkheden op de verlening van de beneficies vóór de komst van de indulten? Er
wordt ook ingegaan op het groeiend belang van de staatsvorming voor een
goede relatie met de H. Stoel.
III.1

MAXIMILIAAN I (1459-1519) ALS BESCHERMER VAN DE KERK

Maximiliaan werd naar aanleiding van het tragische overlijden van zijn echtgenote, Maria van Bourgondië (†1482), aangesteld als voogd van zijn kinderen Filips (1478-1506) en Margareta (1480-1530). In de Nederlanden stond
Maximiliaan op het einde van de vijftiende eeuw ook aan het einde van een
burgeroorlog. Zo werd de jonge Filips al in 1494 meerderjarig verklaard. Bij
de Blijde Intrede herriep hij toen de privileges, die de onderdanen van zijn
moeder in die woelige fase hadden afgedwongen. Zo was toen aan het graafschap Vlaanderen beloofd om de commende niet meer door te laten gaan. 1
In de Nederlanden was er in het jaar van het overlijden van Maria van
Bourgondië een onderzoek ingesteld naar de wenselijkheid van een Grote
Raad. Het Parlement van Mechelen was opgericht in 1473 en bijna een decennium later dacht men aan reorganisatie of restauratie. Voor deze studie biedt
dat onderzoek een interessante inleiding om de overgangsfase van de Bourgondische periode naar die der Habsburgers te schetsen. 2 De twee kernvra1
2

W. Blockmans m.m.v. E.I. Strubbe, Privilegie voor het graafschap Vlaanderen, in: Marie
de Bourgogne 1477 Maria van Bourgondië, Heule 1985, 142, art. 43.
J. Frederichs, Le Grand Conseil ambulatoire des ducs de Bourgogne et des archiducs
d’Autriche (1446-1504). Contribution à l’étude du droit public des Pays-Bas au XVe
siècle. Annexes. 1. Enquête sur l’utilité du Grand Conseil, etc. (1482) (470-481), in:
HKCG, 4, XVII (1890), 423-499. Zie ook: J. Roelink, Religiegeschiedenis 1480-1780. Inleiding op de delen 5 tot en met 9, in: NAGN, Bussum 1979, VI, 436-442.
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gen van het onderzoek luidden aldus: 1) Moeten prelaten en kerkelijke adviseurs uit vorstelijke raden geweerd worden? 2) Is het niet beter om de Grote
Raad af te schaffen en aan elke justitieraad soevereiniteit te geven? De redenen, die werden aangehaald om de Grote Raad weer op te richten, brengen
ons in de sfeer van hervorming van de staatsinstellingen.
De anonieme auteur van het onderzoeksrapport was ongetwijfeld academicus, misschien wel clericus. Hij vond het een onbeschaamde nieuwigheid om prelaten te weren uit het Hof en de raad van de vorst. Hij verwees
naar Deuteronomium om zijn betoog in te leiden en naar de Decretalen om
het met een voorbeeld te bevestigen. 3 De mensheid werd ingedeeld in clerici 4
en leken, waarbij de clerici de eerste stand vormden. Onder de clerici werden
daarbij ook de leiders (reges) gerekend, omdat zij zichzelf en anderen richting gaven in het leven, 5 maar sommigen vertaalden ‘reges’ als koningen,
omdat zij gezalfd werden en dus bijzondere gaven zouden hebben. 6 Geestelijke raadsheren waren gewoon onmisbaar in wereldlijke rechtbanken van de
vorst. 7
Wanneer er problemen rezen over de kennisneming van de beneficies,
die tot het vorstelijk patronaatsrecht behoorden of die stonden ter collatie
van de vorst, dan was het nuttig en zelfs noodzakelijk om te beschikken over
een Grote Raad. 8 Deze opmerking bevond zich in een reeks van andere praktische, juridische problemen. Daarin werd toegegeven dat de wereldlijke
rechter bevoegd was ‘in beneficialibus’, zonder dat werd ingegaan op het onderscheid tussen een kerkelijk of een wereldlijk beneficie. 9
In vredestijd was de Grote Raad dagelijks bezig met antwoorden op
klachten van prelaten, vazallen en onderdanen uit Vlaanderen, Artesië en de
3

4
5
6
7

8
9

Deuteronomium 17, 8-9 en X.4.17.13 Per venerabilem. In zijn citaat naar Deuteronomium heeft de auteur van 1482 niet de Decretalen (in deze tekst wordt het fragment van
Deuteronomium letterlijk overgenomen) gevolgd, maar een eigen interpretatie gebracht van Deuteronomium 17, 8 en 9. Zie: K. Pennington, Pope Innocent III’s Views
on Church and State: A gloss to Per Venerabilem, in: Popes, Canonists and Texts, 11501550, Aldershot 1993, IV, 1-25.
L. Kéry, Kleriker, in: HRG2, Berlin 2009, II, Sp. 1890-1895.
C.12 c.10 Duo sunt en X.2.16. 3 en 4 Ecclesia S. Mariae.
Voor de Nederlanden was er geen koning, maar de invloed van Frankrijk, waar wel
een koning was met koninklijke rechten op het gebied van het beneficiewezen, werd
wel belangrijk in de Nederlanden.
Hiermee deed hij geweld aan X.3.50 en VI.3.24 en aan de brieven van de Apostel, waaruit deze regelgeving was genomen: het paste niet dat geestelijken zich mengden in wereldlijke zaken. Zie: E. Boëthius, Ne Clerici vel monachi secularibus negociis se immisceant commentarius, in: Heroicarum et ecclesiasticarum quaestionum libri VI, Duaci 1588,
V, 1-124.
J. Frederichs, Enquête, 479.
Volgens de kerk vielen betwistingen over het patronaatsrecht onder de kerkelijke jurisdictie: X.2.1.3 Quanto divina gratia.
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kasselrij van Rijsel, Douai en Orchies. Koninklijke officiehouders en commissarissen en ook conservatoren uit Parijs, zowel geestelijke als wereldlijke, vielen de Nederlanden lastig met procedures. Het land werd onderdrukt en leed
eronder in armoede. In de bilaterale betrekkingen met de H. Stoel kon de
clerus als een belangrijke stand uit het publieke leven een grote rol spelen, zo
ging de rapporteur verder. Hier stelde zich een alternatief: óf regelmatig ambassadeurs naar Rome sturen óf in de Curie te Rome agenten uit de Nederlanden laten verblijven, die in verband met verschillende, zeer gewichtige
materies als bemiddelaars optraden voor oplossingen.
De Nederlanden grensden aan de gebieden van vier grote prelaten en
machtige vorsten, namelijk de aartsbisschop van Keulen, de aartsbisschop
van Trier, de bisschop van Luik en de bisschop van Utrecht, waarmee vorstelijke raadsheren dagelijks overleg pleegden over de meest uiteenlopende zaken. Met specialisten uit de Grote Raad was discussie op hoog niveau mogelijk in spirituele en materiële zaken. Met het oog op de andere bisschoppen,
prelaten en kerkvorsten van de Nederlanden was er dagelijks discussie over
kennisneming van bezitszaken, die toen specialistische kennis vereisten van
inheems, Romeins en canoniek recht (over complainte*, 10 over maintenue*, 11
over recredentie* 12 of over gewone saisine 13 of anders over alle beneficies).
Dit betekende een belangrijk aandeel van de soevereine rechten van de vorst.
Het was onmogelijk om soortgelijke zaken in goede banen te leiden zonder
academici en topjuristen. 14 Toch zou het nog tot 1504 duren, vooraleer de
Grote Raad van Mechelen werd opgericht.
Op het vlak van beneficies was ondertussen vooruitgang geboekt. De
Leuvense universiteit had van Sixtus IV op 28 april 1483 het nominatieprivilege verworven. Arme professoren en studenten konden voortaan een beneficie verkrijgen. Dit privilege werd onder Leo X op 19 september 1513 bevestigd en uitgebreid met een privilege voor de Faculteit der Artes. Ook Adriaan

10
11
12

13

14

A. Dumas, Possession en droit canonique, in: DDC, VI (1965) 55-58.
Ibidem, 57 2. Décisions du juge c) La maintenue.
M. Gubbels, De civiele procesgang in eerste aanleg voor het Hof van Gelre en Zutphen
in de zestiende eeuw: een eerste verkenning, in: M. Gubbels en C. Jansen, Regio. Rechtshistorische opstellen aangeboden aan dr. P.P.J.L. van Peteghem, Nijmegen 2010, 185158 en
187. Zie ook hieronder VII.4.2.b.
Ibidem, 55 1. Conditions d’ouverture a) La “vraie saisine”. Hier is het belangrijker te
verwijzen naar J. van Rompaey, De Grote Raad van de hertogen van Boergondië en het Parlement van Mechelen, Brussel 1973, 289-290: De simpele saisine. Zie daar ook: 288-298:
Bezitsvorderingen.
J. Frederichs, Enquête, 480.
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VI, oud-hoogleraar van de Alma Mater, en Clemens VII zouden in dezelfde
zin verder gaan. 15
De Nederlanden leerden een bijzonder recht kennen: het ‘ius* Precum
Primariarum’. Dit recht bestond erin, dat Maximiliaan bij zijn aanstelling tot
Rooms-Koning in 1486 het voorrecht genoot om een aantal waardigheden te
mogen verlenen in het Heilige Roomse Rijk met instemming van de paus.
Om deze instemming te verkrijgen moest de Rooms-Koning een verzoekschrift (preces, supplicatio, petitio) 16 richten aan de paus. Eens hij het recht
kreeg, nodigde hij de aartsbisschoppen, bisschoppen, verkozen geestelijken,
abten, abdissen, kapittels en seculiere en reguliere clerici uit om een beneficie
te aanvaarden. In welke zin oefende Maximiliaan dit recht ook uit in de Nederlanden?
Voorzichtigheid blijft geboden bij de term ‘preces’. Zo was Viglius bij een
verzoek aan het kapittel van Sankt Gereon te Keulen van oordeel dat keizerlijke verzoeken ernstig te nemen waren. Ongetwijfeld waren er personen, die
zich op een ander recht konden beroepen. Zelf verwees hij naar het recht van
Karel V als hertog van Gelre, die iemand in Keulen mocht voorstellen voor
een kanonikale prebende. Hij hoopte dat ze in 1547 zijn kandidaat, Jacob
Horstius, de voorkeur zouden geven, omdat Karel V zich sinds 1543 nog niet
op dat recht beriep. 17
In het Haus-, Hof- und Staatsarchiv te Wenen bevindt zich een register,
waarin is opgetekend aan wie Maximiliaan als Rooms-Koning een beneficie
toestond. Vanaf zijn aanstelling tot Rooms-Koning in 1486 tot de Blijde Intrede van zijn meerderjarig verklaarde zoon in 1494 zijn alle gegevens genoteerd, inclusief voor de Nederlandse gewesten. Op basis van dit recht zal zijn
kleinzoon het koninklijke en keizerlijke recht van de ‘Preces Primariae’ verder zetten in de Nederlanden. 18

15
16

17
18

G. de Smet, Privilegia nominationum Lovaniensium, Gandavi 1665, 1-4. Zie nu ook: B.
Boute, Academic Interests and Catholic Confessionalisation: the Louvain privileges of nomination to ecclesiastical benefices, Leiden 2010, 134-135.
In principe verwijzen deze termen gewoon naar een vraag. Zo werd Jean de Gaucourt
op 5 juli 1473 ‘ad Preces regie maiestatis (= Lodewijk XI)’ tot bisschop van Amiens benoemd, al had Karel de Stoute dat anders gewild. In het canonieke recht werden soortgelijke vragen (preces) wel in verband gebracht met simonie: X.1.6.26 Per inquisitionem. Zie ook C.1 q.1 c.113 Ordinationes en c.114 Sunt nonnulli.
‘ut videatur Caesarearum Precum aliqua habita ratio’: C.P. Hoynck van Papendrecht,
Analecta Belgica, ’s-Gravenhage 1743, II, 1, 338, Binche, 8 juli 1547.
L. Santifaller, Die Preces primariae Maximilians I. auf Grund der Maximilianischen Registerbücher des Wiener Haus-, Hof- und Staatsarchivs, in: Festschrift zur Feier des zweihundertjährigen Bestandes des Haus-, Hof- und Staatsarchivs, Wien 1949, I, 578-661, vooral
586-631. De registratie bevat 1530 nummers. Zie ook: J.B. Goetstouwers, Les Primariae
Preces de Maximilien Ier aux Pays-Bas, in: HKCG, 88 (1924) 13-92.
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Twaalf jaar na zijn Blijde Intrede overleed Filips de Schone, de zoon van
Maximiliaan, en werd Maximiliaan opnieuw voogd, nu van zijn kleinkinderen. 19 Daarbij kon zijn dochter Margareta, als hun tante, goede diensten aan
de Habsburgse dynastie bewijzen in haar positie van weduwe en door als
landvoogdes een aantal bestuurlijke en andere taken over te nemen. Tot die
taken behoorden ook kerkelijke aangelegenheden, hetzij als patrones bij het
beheer van haar weduwegoed, hetzij als landvoogdes bij het bestuur van de
Nederlanden. Zij werd door haar vader aangesteld om in zijn naam als
voogd van zijn kleinzoon Karel de eed van de Staten van de Nederlanden te
ontvangen. 20
Het was in die tijd gebruikelijk dat de vorst soortgelijke taken delegeerde
aan zijn nauwe verwanten. Zo gaf Frans I bij de voorbereiding van een aanval op zijn vijand Maximiliaan Sforza in Milaan aan de hertogin van Angoulême volmacht om te regeren en om het rijk te besturen tijdens zijn afwezigheid. Deze ordonnantie was gegeven te Lyon op 15 juli 1515 en was bestemd
voor Louise de Savoie, zijn moeder.
Naast de andere regeringstaken vestigen we speciaal de aandacht op het
volgende artikel: ‘Et pareillement donner et conférer les bénéfices qui vacqueront durant le temps de nostredite absence; qui seront à notre collation,
présentation ou disposition ou qui vacqueront par droit de régale: ou
d’admettre les résignations d’iceulx et présenter aux dits bénéfices de ceux
qui seront à notre présentation, ainsi que besoin sera’. 21 In dezelfde zin zullen
ook Margareta van Oostenrijk, Maria van Hongarije en Emmanuel-Philibert
als landvoogdes of landvoogd verantwoordelijkheden krijgen op het gebied
van het beneficiewezen.
Onder Maximiliaan signaleren we verder nog volgende bestuursdelegaties, waarin een gebeneficieerde door Maximiliaan voorkwam. Zo gaf hij vanuit Straatsburg op 18 maart 1507 volmacht aan Willem, hertog van Gulik,
Kristoffel, markies van Baden, Rudolf, vorst van Anhalt en doctor Sigismund
Pflug, deken van Onze-Lieve-Vrouw te Antwerpen om aan de Staten-Generaal van de Nederlanden in zijn naam de eed van voogd van zijn kleinzoon te

19
20
21

Zo werd Maximiliaan tweemaal soeverein van de Orde van het Gulden Vlies, eenmaal
voor zijn zoon en een tweede keer, tot zijn kleinzoon koning van Spanje en soeverein
van de Orde werd: Trésors de la Toison d’Or, Brussel 1987, 124.
ROPB, II, 1, 8-9.
F. Isambert, Jourdan, Decrusy, Recueil général des anciennes lois françaises depuis l’an 420
jusqu’à la Révolution de 1789, Paris 1827, XII, 1, nr. 30: Gouvernement du Royaume pendant l’absence du roi, de juillet 1515 à septembre 1516, 40-41. We vestigen er ook de
aandacht op dat Louise de Savoie een soortgelijke volmacht kreeg, toen haar zoon gevankelijk was meegevoerd naar Madrid na de slag bij Pavia. Voor het overige aarzelde
zij niet de paus aan te schrijven, wanneer zij het nodig achtte.
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zweren. 22 Door een andere open brief, gegeven vanuit Leuven in april van
hetzelfde jaar, gaven Maximiliaan en aartshertog Karel aan Willem, hertog
van Gulik, Rudolf, vorst van Anhalt en doctor Sigismund Pflug volmacht om
in hun naam de eed van de Blijde Inkomst te zweren voor de landen van Brabant, Limburg en Overmaas. 23
Een soortgelijk probleem als met de titel van Rooms-Koning is er ook met
betrekking tot de titel van keizer. Maximiliaan werd in Trente tot keizer uitgeroepen in 1508 onder het pontificaat van Julius II. Pauselijke medewerking
was er nochtans niet. Het zag ernaar uit, dat Maximiliaan bij die gelegenheid
geen keizerlijke rechten had verworven. 24 Leo Santifaller heeft ondertussen
wel de boeken met de registers voor het jaar 1508 uitgegeven. Niet minder
dan 611 verzoeken komen erin voor. 25
Daarom is hier de plaats om de aandacht te vestigen op een beroep van
Maximiliaan op zijn recht van nominatie of ‘preces regales’ uit het jaar 1504,
midden in de regering van zijn zoon. Aan Michael Keyen, klerk uit het bisdom Luik, werd daar een kerkelijk beneficie beloofd met alle rechten en inkomsten die erbij hoorden. Er werd zelfs verwezen naar een pauselijke uitspraak, waardoor de aartsbisschop van Keulen en de proost van Sint-Bartholomeus te Frankfurt-am-Main volmacht hadden om soortgelijke brieven uit
te vaardigen. 26
Op 30 juli 1509 schreef Maximiliaan in een brief aan zijn dochter dat de
onderhandelingen van zijn ambassadeurs in Rome door de Geheime Raad
van de Nederlanden goed moesten besproken worden, artikel per artikel. Hij
eindigde met volgende zin: ‘jusques à ce que nous viendrons à Rome pour
nostre coronacion’. Hij had de mislukking van Trente nog niet verteerd. Voor
de Nederlanden waren de toen besproken instructies van kapitaal belang,
omdat men de indruk krijgt dat de geschillen, die er onder Alexander VI al
bestonden, hier een vervolg kregen. De raadsheren van de Geheime Raad
moesten: ‘y donner le meilleur remède que pouvez, antretenant noz haulteur
22
23
24
25
26

ROPB, II, 1, 9-10. Het is vanzelfsprekend dat de belangrijke Antwerpse prebende ook
door Maximiliaan aan zijn naaste medewerker was verleend.
ROPB, II, 1, 10-22.
H. Wiesflecker, Maximilian I.: das Reich, Österreich und Europa an der Wende zur Neuzeit,
München 1981, IV, 6-15.
L. Santifaller, Die Preces Primarie Maximilians I. auf Grund der Maximilianischen Registerbücher des Wiener Haus-, Hof- und Staatsarchivs, in: Festschrift zur Feier des 200jährigen Bestehens des Haus-, Hof- und Staatsarchivs, Wien 1949, 578-661, vooral 632-648.
De bul ‘Dum intra nos’ is van Innocentius VIII en gedateerd op 1490, 7 id. Aug. pont.
an. 6. Zie: Maria Hüffer, Bronnen voor de geschiedenis der abdij Rijnsburg 1140-1620, ’sGravenhage 1951, I, 1, 497-498. Uiteindelijk ging het feest niet door, want Nicolaas Symonis werd na een procedure de titularis, ibidem, 506-508. ‘Preces regales’ van Maximiliaan vindt men ook in het Vrijgraafschap Bourgondië: M. Bruchet, Marguerite d’Autriche, duchesse de Savoie, Lille 1927, 131.
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et préhéminences, ainsi que en ont usés noz prédécesseurs, mesmement le
feu roy Philippe, nostre filz’. 27
In de correspondentie tussen Maximiliaan en zijn dochter, Margareta van
Oostenrijk, werden soortgelijke problemen van de relaties tussen Kerk en
Staat besproken. Bij de verlening van de beneficies was Maximiliaan voortdurend op de hoogte van de laatste stand van zaken, niet alleen door de aanpassing van de rol van de beneficies, maar ook door de briefwisseling. Een
paar voorbeelden volgen hier ter verduidelijking. 28
Johann Moneta of Münz uit Keulen was gedurende elf jaar een uitstekende zanger onder Filips de Schone en daarna ook onder Maximiliaan. Hij
had Felipe I tweemaal begeleid op zijn reizen naar Spanje en bij vergetelheid
stond hij niet vermeld in de Hofstaat. Zowel in de capilla van aartshertog Karel als op de rol van de beneficies moest zijn naam bij voorrang aangevuld
worden. 29 Op aanbeveling van Philippe Lombart, gewaardeerd hotelmedewerker van Maximiliaan stond deze laatste toe, dat er een wisseling van beneficie (permutatio*) plaatsvond tussen meester Pierre Mas, kanunnik te Bethune, en meester Jacques Le Fèvre, jager van Philippe, met een kanunnikdij
te Douai. Aangezien Jacques als eerste op de rol stond en hij geen voordeel
had bij de wissel, vroeg hij of Robinet Lombart, ook jager, in zijn plaats als
eerste op de rol mocht geplaatst worden. Zonder probleem liet Maximiliaan
de wissel doorvoeren. 30 In 1509 schreef Maximiliaan aan zijn dochter het volgende: ‘Mocht er een vette prebende vrijkomen in Mons, Soignies of Brussel,
dan moet u ze meteen aan uw procureur van Bresse geven. Hij is de broer
van de voorzitter van Bourgondië, 31 Mercurino di Gattinara, en we zouden
willen dat hij een man van de kerk wordt.’ 32 Zijn broer Lorenzo en zijn broer
Gabriele werden abt.
Toen duidelijk werd dat paus Julius II niet lang meer zou leven, lanceerde Maximiliaan de gedachte dat hij paus wilde worden. Hij zag af van een
huwelijk en stuurde Matthäus Lang, bisschop van Gurk, om bij Julius II een
coadjutorschap te bespreken. 33 Het bestuur van het Heilige Roomse Rijk zou
27
28
29
30

31
32
33

A. Le Glay, Correspondance de l’empereur Maximilien Ier et de Marguerite d’Autriche, sa
fille, Gouvernante des Pays-Bas, de 1507 à 1519, Paris 1839, I, nr. 129, 166.
De trefwoorden: rol, prebende zijn niet opgenomen in de index van de ‘Correspondance de l’empereur’ en onder ‘bénéfices’ staat slechts één verwijzing.
A. Le Glay, Correspondance de l’empereur, II, 15-16: Turnhout, 29 juni 1512.
A. Le Glay, Correspondance de l’empereur, II, nr. 504, 165-166: Worms, 21 juni 1513. Let
ook op X.5.24 De clerico venatore en I. López de Salcedo, Practica criminalis canonica,
Compluti 1604, LXVII Venatores, 248-253. Zie ook: CT, IX, 755, l. 2: illicitisque venationibus.
Bedoeld was hier het Vrijgraafschap.
A. Le Glay, Correspondance de l’empereur, I, 168-169.
J. Sallaberger, Kardinal Matthäus Lang von Wellenburg (1468-1540): Staatsmann und Kirchenfürst im Zeitalter von Renaissance, Reformation und Bauernkriegen, Salzburg 1997.
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hij aan aartshertog Karel afstaan. Met Spaanse kardinalen waren er al afspraken voor zijn verkiezing en gezien de grote partijdigheid onder de kardinalen zouden de dukaten hem grote diensten bewijzen. 34 Maar Leo X werd de
nieuwe paus.
In die tijd was de verklaring van de gehoorzaamheid aan de nieuwe paus
een zeer belangrijke boodschap van de diplomatieke vertegenwoordiging
van een vorst en zijn land. De plechtigheid had een protocollaire, maar ook
een juridische en theologische betekenis, omdat de vorsten als zonen van de
kerk en als leden van de christenheid de nieuw gekozen paus erkenden en de
goede verstandhouding van de onderdanen met de paus werd bevestigd. 35
Bovendien kon deze plechtigheid in het Heilige Roomse Rijk al vanaf de vijftiende eeuw bij een keizerkroning verbonden worden met de aanvrage voor
de ‘Preces Primariae’. In een ongedateerde brief 36 van Margareta aan haar
vader Maximiliaan stuurde zij het bericht dat de koning van Engeland samen
met Maximiliaan ‘oboedientia’ wilde betuigen aan Leo X. Zij vroeg daarom
haar vader om aan de Engelse koning en aan haar te laten weten wanneer en
hoe hij dacht de ‘oboedientia’ uit te voeren. 37
Uit de instructie van 1462 voor het Hof van Holland bleek al, dat de stadhouder twintig ‘placken’ zou ontvangen, telkens er een brief werd afgewerkt,
waarvan het beneficie ter beschikking van de stadhouder stond. 38 Dit gebruik
kon gemakkelijk een aanleiding vormen tot corruptie, zoals onder Maximiliaan het geval was. Stadhouders of gouverneurs usurpeerden het recht om of-

34
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Merk ook op dat het coadjutorschap als een misbruik in geestelijke aangelegenheden
werd ervaren, maar niet door de keizer.
A. Le Glay, Correspondance de l’empereur, II, nr. 411, 37-39: 18 september 1512. Zie ook:
H. Wiesflecker, Maximilian I.: das Reich, V, 1986, 431-432. Vergelijk ook met V, 621-622.
A. Fernández de Córdova Miralles, Alejandro VI y los Reyes Católicos. Relaciones políticoeclesiásticos (1492-1503), Romae 2005, 133-144.
Door de uitgever zijn verschillende brieven in het jaar 1513 geklasseerd, maar ook
deze, die rekening houden met de paasstijl en die begin 1514 te plaatsen zijn. Julius II
stierf op 20 februari 1513 en op 9 maart werd Leo X paus. Omdat verwezen wordt naar
de overwinning van Maximiliaan te Guinegate (Pas-de-Calais: augustus 1513) dateren
we deze brief einde 1513.
A. Le Glay, Correspondance de l’empereur, II, nr. 558, 236-237. Dit was de voorlaatste
plechtigheid, waarbij de Engelse koning de paus ‘oboedientia’ betuigde. Met de Anglicaanse kerk verdween voor Hendrik VIII de ‘oboedientia’: Act extinguishing the authority of the bishop of Rome: 28 Hen.8 c.10 (1536). In 1554 werd deze wetgeving door
Filips II en Mary ongedaan gemaakt: 1&2 Ph.&M. c.8. Zie ook over de terugkeer van
Engeland tot de Romeinse ‘oboedientia’: J.I. Tellechea Idigoras, El Papado y Felipe II. Colección de Breves Pontificios, Madrid 1999, I, 28, nr. XIII: London, 30 november 1554,
waarover Julius III zeer verheugd was: I, 29-30, nr. XIIII: Rome, 27 januari 1555 en W.
Maziere Brady, The episcopal succession in England, Scotland and Ireland A.D. 1400-1875,
Rome 1876, II, 297: ‘ad gremium ecclesiae etiam ad obedientiam S. R. Curiae’.
GPB, III, 634, art. XXXI. Zie nu: J. Bos-Rops e. a., Holland bestuurd, 315.
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ficies 39 en beneficies te mogen verlenen. Maximiliaan noemde onder meer de
graafschappen Vlaanderen en Holland, maar hij dacht nog aan andere gebieden. Hij vroeg zijn dochter om er streng op toe te zien dat misbruiken werden gestraft. 40 In een ordonnantie, die gezamenlijk uitging van de keizer en
van aartshertog Karel en die vanuit Keulen gedateerd was op 5 april 1509,
werd het absolute monopolie op de beschikking van de officies en beneficies
vastgesteld: ‘la seule et entière disposicion de tous offices, bénéfices et autres
droiz quelzconques à nous appartenans en iceulx noz pays, sans nulz en
excepter’. Aan wie was deze ordonnantie gericht, want de Nederlanden leden nog onder het oorlogsgeweld? Aan de hertogdommen Brabant en Luxemburg, de graafschappen Vlaanderen, Henegouwen, Holland, Zeeland, Namen, de kasselrijen Rijsel, Douai en Orchies, en in plaats van het graafschap
Artesië werden alleen de steden Atrecht en Bethune vermeld. Het territorium
van de nieuwe staat was nog ‘in statu nascendi’. 41
In dezelfde periode diende zich de ingewikkelde procedure aan voor de
aanstelling van de bisschop van Atrecht. In 1502 was de vroegere civiele griffier van het Parlement van Mechelen, meester Nicolaas de Ruter, 42 onder
Alexander VI tot bisschop aangesteld en in 1509 overleden. Toen werden volgende beneficies vacant: aartsdiaken van Brussel, pastoraat met zielzorg te
Haarlem, proost van Sint-Pieter te Leuven, een prebende te Kortrijk, een kapel in Flobecq, een kanunnikdij te Dendermonde en een personaat in Brabant. 43 Ondertussen had het pseudo-concilie van Pisa plaats. Joannes VIII de
Salazar werd in 1509 benoemd, door Lodewijk XII erkend, maar er was verzet vanwege Maximiliaan en paus Julius II bekrachtigde de benoeming niet.
39

40

41
42
43

Hier is er gelegenheid om het woord ‘officie’ tweemaal te duiden. In deze passage
werd verwezen naar wereldlijke diensten, zoals de functie van schout of baljuw. In dit
werk wordt ook regelmatig gesproken over een officie als over een dienst aan de Heer,
waarvoor de beloning wordt vertaald als kerkelijk beneficie.
A. Le Glay, Correspondance de l’empereur, I, 168: 30 juli 1509: ‘selon l’ordre que vous
avons laissé à nostre pertement et noz lettres que vous avons envoyé’. Op dezelfde pagina wordt gezegd dat hij nog niet klaar was met de opstelling van een nieuwe rol van
de beneficies. Onder I, 444: 6 november 1511 werd een door Maximiliaan ondertekende
rol teruggestuurd vanuit Innsbruck naar de Nederlanden. Deze wordt niet bewaard te
Brussel, omdat men in de regering van Filips II soortgelijke rollen op vraag van de koning doorstuurde naar Spanje, maar van de rol van 1501 ging men over naar de rol van
1517. Zie H. Deceulaer, Inventaris van het kernarchief van de Audiëntie 1344-1744 (vnl.
1515-1744), Brussel 2008, 132, nrs. 1249A-1251.
ROPB, II, 1, 86. Men vergelijke met de kaart van de Bourgondische bezittingen in 1476:
W. Prevenier en W. Blockmans, De Bourgondische Nederlanden, Antwerpen 1983, 390.
Zie ill. 7.
Als meester Nicolaas de Ruter komt hij nog voor op de rol van de beneficies van 1501:
ARAB AUD 1429A. Een jaar later is hij bisschop van Atrecht. In Leuven vindt men nu
nog het Atrechtcollege, door hem gesticht. Zie daarover www.leuven.be.
A. Le Glay, Correspondance de l’empereur, I, nr. 163, 217-220.

128

Hoofdstuk III

―――

Op 15 juli 1510 schreef Julius II aan Maximiliaan dat hij François de Melun 44
zou aanstellen als opvolger van De Ruter, maar de paus rekende erop dat
Maximiliaan hem en de kerk, ‘cuius advocatus es’, zou steunen tegen de
Franse koning, die met een leger in Italië verbleef. 45
Binnen de hervorming van het Heilige Roomse Rijk werd onder Maximiliaan nog een beslissing genomen, die de Nederlanden nog meer dan een
eeuw internationaal zou beïnvloeden: de inrichting van het gebied van het
Heilige Roomse Rijk in Kreitsen. In 1512 waren de Nederlanden en het Vrijgraafschap Bourgondië ingedeeld bij de Bourgondische Kreits. 46 Bij de vrede
van Munster zou Frankrijk zijn gram halen: de ontbinding van de relatie
tussen de Spaanse en de keizerlijke Habsburgers.
Onder de landvoogdij van Margareta van Oostenrijk was de invloed van
de Bourgondische raadsheren in de centrale regering uitzonderlijk groot.
Niet minder groot was de invloed van Maximiliaan en Margareta van Oostenrijk op de kerkelijke leiders in de gebieden onder hun soevereiniteit. Het
bisdom Besançon, het bisdom Maurienne, het efemere bisdom Bourg-enBresse waren al vroeger geconfronteerd met de invloed van de H. Stoel en
met het bestaan van indulten. De episode van het efemere bisdom van Bourg
bracht een signaal van de onstandvastige politiek van de H. Stoel. Giuliano
de Medici was in 1515 gehuwd met Philiberte de Savoie. Daardoor werd
paus Leo X de zwager van de hertog van Savoie. Drie maanden later werden
Bourg en Chambéry bisdommen, waardoor de aartsbisschop van Lyon zich
gefrustreerd voelde. Een jaar later was Giuliano overleden en dit overlijden
werd voor Savoie fataal. Frans I overwon in de slag van Marignano en sloot
met Leo X het Concordaat van Bologna. Naar aanleiding van deze besprekingen wist de Franse koning de paus te overhalen om door een bul van 22 september 1516 de recent opgerichte bisdommen af te schaffen. 47
Voor een deel van de Nederlanden moest er rekening gehouden worden
met het Concordaat van Wenen. In 1448 was deze overeenkomst tussen het
Heilige Roomse Rijk en de H. Stoel gesloten. Hierdoor kwam het moeilijke
probleem van de relaties van de Nederlanden tot het Heilige Roomse Rijk
weer aan de orde. 48 Niemand kon ontkennen dat het aartsbisdom Keulen met
de bisdommen Utrecht, Munster, Osnabrück en Luik en ook het aartsbisdom
44
45
46
47
48

A. Le Glay, Correspondance de l’empereur, I, 218, 223, 272, 275, 304, 306 en II, 209: na vier
jaar heeft hij zijn proosdij van Onze-Lieve-Vrouw te Brugge nog niet geresigneerd.
ARAB AUD 1412/5. Zie ook: A. Le Glay, Correspondance de l’empereur, I, nr. 94, 113: 22
maart 1508, waar Julius II eveneens grote schrik heeft van het Franse leger in Italië.
W. Dotzauer, Die deutschen Reichskreise, (1383-1806): Geschichte und Aktenedition, Stuttgart 1998, 390-440 en 565-569.
M. Bruchet, Marguerite d’Autriche, duchesse de Savoie, Lille 1927, 128-129 en 400-401.
R. Feenstra, A quelle époque les Provinces-Unies sont-elles devenues indépendantes en
droit à l’égard du Saint-Empire?, in: TvR 20 (1952) 30-63 en 182-218.
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Trier met gebieden in het hertogdom Luxemburg en het graafschap Chiny
onder het ressort van het Concordaat hoorden. Wat had het Concordaat verder nog te betekenen onder Maximiliaan in Kamerijk? Hij had op 28 juni 1510
voor bisschop Jacques de Croy de stad Kamerijk en haar omgeving tot hertogdom verheven. 49 Kamerijk was een suffragaanbisdom van Reims, maar de
bisschop was ‘princeps imperii’. Ook hier gold het Concordaat van Wenen.
Het grote nadeel bestond erin dat Kamerijk zo dicht bij Parijs lag. Het zuiden
van de Nederlanden zou de achilleshiel blijven.
Niet veel later begon het Concilie van Lateranen V. Vanuit Mechelen
stuurde Maximiliaan op 28 februari 1517 naar Leo X een brief, die voor de
vergaderde kerkvorsten werd voorgelezen. Aanleiding tot deze brief was een
overwinning van de Turken en de dreiging dat ze verder in Europa zouden
oprukken. Maximiliaan toonde zich ondanks zijn hoge leeftijd bereid om zijn
bijdrage te leveren. 50
In het oosten van de Nederlanden behoorde het bisdom Luik tot het buitenland, maar ook tot het aartsbisdom Keulen. Érard de La Marck, de Luikse
prins-bisschop, was eerst een bondgenoot van de Fransen. In 1518 werd te
Sint-Truiden met de Habsburgers het verdrag gesloten, waardoor Érard hun
bondgenoot werd. Meteen werd de naleving van het Concordaat van Wenen
geproclameerd. 51 Dit ‘renversement d’alliance’ was voor het territorium der
Nederlanden van kapitaal belang, omdat Kerk en Staat hier nauwer gingen
samenwerken en de bisschop van Luik als suffragaanbisschop van Keulen afstand moest nemen van zijn Franse connectie en zijn positie als ‘princeps imperii’ moest nakomen. De keizer zou voortaan de privileges van de Luikse
kerken en van het Luikse bisdom beter beschermen. Speciale dagvaarten
werden voorzien om wederzijdse geschillen uit te praten. Vanaf het verdrag
van Sint-Truiden was verder de aanstelling van een aan de Habsburgers
loyale coadjutor van kapitaal belang. 52
In zijn laatste testament dacht Maximiliaan aan zijn kleinzonen op de
volgende manier. Hij gaf aan koning Karel en aan aartshertog Ferdinand zijn
Oostenrijkse erflanden, waardoor Ferdinand meer zekerheid kreeg voor de

49
50
51
52

A. Le Glay, Correspondance de l’empereur, I, nr. 381, 507-508.
J. Mansi, Sacrorum conciliorum, 32, 983-986. COGD heeft deze brief niet opgenomen.
P. Harsin, Le règne d’Érard de la Marck, 1505-1538. Études critiques sur l’histoire de la principauté de Liège 1477-1795, Liège 1955, II, 454-455, nr. XIII. Zie ook ARAB AUD 1412/12
(2).
Op 29 juni 1522 was Cornelis van Bergen als coadjutor aangesteld. Verder: ARAB AUD
1628/1, ongefolieerd: ‘Instruction selon laquelle le doyen d’Anvers (Baptiste Naturelli)
se règlera en la dépêche de la coadiutorie de Liège’ met het oog op de opvolger van
Erard de La Marck na zijn overlijden en het werk van E. de Marneffe, La Principauté de
Liège et les Pays-Bas au XVIe siècle, Liège 1887-1895, 3 dln.
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toekomst. 53 Onder Maximiliaan werd de staat duidelijker afkerig van rechtstreekse inmenging van Rome in de politiek der Nederlanden. Onder keizer
Maximiliaan maakten de Nederlanden kennis met de ‘Preces Primariae’, een
vorm van indult. In de briefwisseling van de keizer bevond zich een aantal
voorbeelden over de verlening van beneficies. Ze hadden zowel betrekking
op de rolprocedure als op het vorstelijk patronaatsrecht.
III.2

FILIPS DE SCHONE/FELIPE I (1478-1506) ALS BESCHERMER VAN DE KERK

Twee jaar na de Blijde Intrede in 1494 werd in Lier het huwelijk van Filips de
Schone met Johanna van Castilië ingewijd. Voor de jonge vorst lag een wereldrijk open, want zijn schoonmoeder Isabella van Castilië overleed in 1504
en van Ferdinand van Aragon zou het afhangen of deze nog voor nageslacht
zou zorgen. Aangezien zijn huwelijk met Germaine de Foix kinderloos bleef,
ging de erfenis naar de kinderen van Filips en Johanna. 54
Onder impuls van de onderdanen was tijdens het bestuur van Maximiliaan de invloed van de centraliserende instellingen beperkt. Zo werd het Parlement van Mechelen, dat in 1473 was opgericht, afgeschaft zodat de Grote
Raad van Mechelen in 1504 onder Filips de Schone in gewijzigde vorm kon
verder gaan. Deze Grote Raad was de rechtbank, die oordeelde in appelzaken en die op het vlak van bezitsvorderingen ook beneficiezaken onder haar
bevoegdheid telde. De Raad had trouwens ook enkele geestelijke raadsheren
in zijn rangen, die zich beter konden buigen over problemen van canoniek
recht. 55
In de hoge Middeleeuwen sprak men over beneficiezaken als over een
spiritueel recht, dat bij een kerkelijke rechtbank thuishoorde. In de loop van
het pontificaat van Alexander III werden beneficies al beschouwd als zaken,
die aanleunden bij kerkelijke zaken. In de zestiende eeuw werden de betwistingen over het bezitsrecht van beneficies behandeld als het domein van de
wereldlijke rechtbank. Zowel in eerste aanleg als bij verdere stappen in de
procedure van bezitszaken kwamen priesters, kanunniken en andere geeste-

53
54
55

H. Wiesflecker, Maximilian I.: das Reich, IV, 426. Vergelijk met het eerste testament, IV,
374. Zie ook L. Santifaller, 1100 Jahre Österreichische und Europäische Geschichte, Wien
1949, nr. 36, 59-62.
A. Kohler, Die Doppelhochzeit von 1496/97. Planung, Durchführung und dynastische
Folgen, in: Hispania-Austria. Die Katholischen Könige Maximilian I. und die Anfänge der Casa de Austria in Spanien, Milan 1992, 59-86.
A. Kerckhoffs-de Heij, De Grote Raad en zijn functionarissen 1477-1531, Amsterdam 1980,
I, 35.
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lijken bij een wereldlijke rechtbank terecht. 56 In die zin is het jammer dat in
de uitgegeven registers van de Grote Raad zo weinig bewaard is over de periode van Filips de Schone. Voor de rechtszaken was er een afzonderlijke
Grote Raad opgericht, maar hoe de zaken van het beneficiestelsel waren verdeeld, is volgens de huidige inventarisatie moeilijk te achterhalen. 57
Op het terrein van de verhouding tussen de Nederlanden en de H. Stoel
bleven er spanningen, omdat de controle op de provisies uit Rome (1485) en
de controle van de Grote Raad van de vorst op Romeinse documenten (1497)
kwaad bloed hadden gezet in Rome. Toen zich in 1554 een geschil ontwikkelde over de faculteitsbrief van een pauselijk legaat ten overstaan van het placet, had Jean aux Truyes, raadsheer in de Grote Raad van Mechelen, zich tot
de Geheime Raad gewend. Maria van Hongarije liet toen een oude ordonnantie hernieuwen en uitbreiden. 58 Staatsvorming betekende dat de Nederlanden zich ook onafhankelijker opstelden tegenover de H. Stoel. Onder
Alexander VI bleven deze wrijvingen onopgelost, zodat deze paus in 1500
zelfs de intrekking van de gewraakte maatregelen vroeg. Ook na Alexander
VI en na het overlijden van Filips de Schone was er nog geen oplossing. 59
Deze spanningen beletten niet dat de paus wel vriendelijk was tegenover
de jonge vorst. Volgens gebruiken van die tijd gebeurde het regelmatig dat
de paus aan veel belovende jonge prinsen een zwaard liet overhandigen en
op de vierde zondag van de vasten, ‘Laetare’ genoemd, schonk de paus aan
een prominente figuur een gouden roos. 60 Maximiliaan I had ze gekregen,
maar ook Isabella en Ferdinand hadden ze gekregen en hun schoonzoon
kreeg in 1496 het zwaard en in 1498 de gouden roos. 61

56
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Betwistingen over beneficies van de vorstelijke rol werden na de instelling van de Collaterale Raden ook naar de Geheime Raad gebracht, zoals blijkt uit de bewaarde procesregisters: ARAB, Geheime Raad, Oostenrijkse tijd, 670, 671 en 672.
J. de Smidt, Chronologische Lijsten van de Geëxtendeerde Sententiën en Procesbundels berustende in het archief van de Grote Raad van Mechelen, Brussel 1966, 475-477. Ondertussen is
al verder geïnventariseerd, maar moet nog veel ander archiefmateriaal uit dat fonds
bewerkt worden.
Dit impliceerde dat pauselijke provisies, die de Nederlanden binnenkwamen, moesten
voorzien worden van het vorstelijk placet. Hierbij maakte men onderscheid tussen een
algemeen placet en een bijzonder placet. Zie: ROPB, II, 6, 345: Brussel 9 maart 1554. Zie
ook bijlage V, Quarto: De placetis.
J.-M. Cauchies, La législation princière pour le Comté de Hainaut. Ducs de Bourgogne et
premiers Habsbourg (1427-1506). Contribution à l’étude des rapports entre gouvernants et
gouvernés dans les Pays-Bas à l’aube des temps modernes, Bruxelles 1982, 529.
CDP, VII, 28: rosam auream per quam designatur gaudium utriusque Hierusalem triumphantis scilicet, et militantis ecclesiae, ac manifestatur omnibus christifidelibus flos
ipse speciosissimus, qui est gaudium et corona sanctorum omnium. Julius III aan Principe D. Joâo, 1 april 1551.
J.-M. Cauchies, Philippe le Beau. Le dernier duc de Bourgogne, Turnhout 2003, 122-123.
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De belangrijkste wijziging voor de Nederlanden op het einde van de vijftiende eeuw bestond erin dat ze zich deels hadden vrijgevochten ten overstaan van het Heilige Roomse Rijk en van Frankrijk. De anonieme auteur van
een juridisch advies uit de jaren veertig van de zeventiende eeuw drukte de
rechtspositie van de Nederlanden als volgt uit: ‘sortans de la recognoissance’, 62 niet meer verplicht om een meerdere te herkennen. Hij ging verder:
‘prestans au nom de ces pays serment particulier d’obédience au Saint Siège’,
d.w.z. autonoom om zelf met de H. Stoel te handelen. 63
Na het overlijden van Alexander VI in 1503 was er nog paus Pius III,
maar die overleed in hetzelfde jaar. Onder Julius II, die nog in 1503 aantrad,
werd een gezant uit de Nederlanden afgevaardigd om de ‘oboedientia’ aan
Zijne Heiligheid te betuigen. 64 Daarbij had hij ook een instructie meegebracht
vanwege Filips de Schone om de problemen uit de tijd van Alexander VI te
beëindigen, maar het vroegtijdig overlijden van Filips in 1506 zorgde ervoor
dat deze bilaterale onderhandelingen pas onder zijn zoon resulteerden in de
vier indulten. Filips de Schone was in die zin de eerste vorst, die als meervoudig landsheer in de Nederlanden, maar ook als koning van Spanje gezanten naar de paus stuurde om hem geluk te wensen met de uitverkiezing en
om hem zijn aanhankelijkheid te betuigen. 65
Onze anonieme gespreksman uit de zeventiende eeuw, die op zoek was
naar de beste informatie over de genese van het indult ‘Fervor pure devotionis’
voor de Nederlanden, merkte over de instructie van Filips de Schone op:
‘celle sur la négociation delaquelle at esté despeché l’indult en l’an 1515’. 66
Aangezien hij zich meer speciaal bezig hield met de hernieuwing van het in62
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KB Brussel, hs 2662 (4715-4748), fo 377 ro. Deze uitdrukking is licht overdreven, want
Karel moest aan de Franse koning bij zijn meerderjarigheid nog leenhulde betuigen
voor de gebieden onder de Franse kroon, zoals Kroon-Vlaanderen. Deze leenhulde
werd als een daad van onderdanigheid beschouwd in Spanje: zeer tot ongenoegen van
zijn grootvader, Ferdinand van Aragon. Is de anonieme auteur uit de zeventiende
eeuw zich niet meer bewust van de feodale verplichtingen, die er een eeuw voordien
wel waren?
De autonome respectbetuiging van de Nederlanden tegenover de H. Stoel wordt hier
als een bevestiging van trouw aan Rome en aan het Rooms-katholieke geloof beschouwd.
Men kan zich afvragen welke vorst uit de Nederlanden voor het eerst de ‘oboedientia’
heeft betuigd tegenover de paus. Men zal zich herinneren dat we al spraken over deze
plechtigheid vanwege Karel de Stoute.
A. Castan, Catalogue général, II, 639: Ambassades d’obédience du roy Philippe I. Quelques notes manuscrites.
KB Brussel, hs. 2662 (4715-4748), Decisiones iuris canonici, fo 390 ro. Noteer dat J. van den
Gheyn, Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque royale de Belgique, Brussel 1904, 4, Jurisprudence et philosophie, 98 aanstipt dat dit handschrift slechts 351 pagina’s heeft.
Vanaf 365 ro-407 vo vindt men daar het anonieme rapport: ‘L’indult pour la provision
des abbaïes du Païs bas’.

Kerk en Staat aan het begin van de zestiende eeuw

133
―――

dult ‘Fervor pure devotionis’ door Urbanus VIII, vermeldde hij de drie andere
indulten van 5 juli 1515 niet.
Felipe I maakte als vorst twee reizen naar Spanje. Zo kwam hij rechtstreeks in contact met een nieuwe wereld. Niet alleen de ontdekkingsreizen
stonden toen in het middelpunt van de belangstelling, maar op het godsdienstige vlak was het laatste Islambolwerk van Spanje in 1492 heroverd. De
nieuw op te richten bisdommen in Spanje zouden model staan voor de bisdommen in de Nieuwe Wereld. Bovendien zou de invloed van de Spaanse
ambassade op de godsdienstige toestand in de Nederlanden permanent worden, zonder dat van enige autonomie voor de zaakgelastigden uit de Nederlanden sprake was.
Ondertussen was er voor Felipe I, koning van Castilië, zijn echtgenote,
Johanna en haar vader Ferdinand, koning van Aragon, na het overlijden van
Isabella van Castilië in 1504 het verdrag van Salamanca van 24 november
1505. Daarin werden de regeringstaken gedeeld. In deze studie kan alleen de
nadruk liggen op de collatie van de functie van aartsbisschop en bisschop
(art. 9) en op de collatie van de andere kerkelijke beneficies (art. 10). Beide
vorsten zouden ondertekenen en om beurt zou elke vorst gebruik maken van
het ‘ius praesentandi’. 67
Zowel de Portugezen als de Spanjaarden hadden zich in de vijftiende
eeuw al prominent ingezet bij de kolonisatie, maar deze veroveringen hadden ook als gevolg dat de paus bereid was om de verspreiding van het christendom in deze nieuwe gebieden te bevorderen. Voornamelijk op het gebied
van het ‘ius patronatus’ kregen de veroveraars gunstige bullen met speciale
rechten mee bij hun missie en voortplanting van het katholieke geloof. 68
Bij de stichting van een nieuw bisdom kwam steevast eenzelfde formule
voor in de pauselijke oorkonde. ‘De vroomheid van het volk zal groeien, de
goddelijke dienst zal opleven en het zielenheil zal op de voet volgen. Bekende plaatsen, vooral die, gestegen in bevolkingsgroei en gezegend door de
Heer, zullen een waardiger titel krijgen en een passend applaus. De volkeren
zelf zullen met de nieuwe zetel, de hulp en het beleid van de bisschop gemakkelijker de voorgestelde palm van het eeuwig geluk kunnen bereiken
met de kracht van het apostolisch gezag en met de stijging van de rechtgelovigheid’. 69
Voor de Nederlanden en voor de rest van Europa betekende dit dat de
drang om gunstige regelingen te treffen met de H. Stoel op het vlak van het
67
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J.-M. Cauchies, Philippe le Beau, le dernier duc de Bourgogne, Turnhout 2003, 256.
Ch.-M. de Witte, Les bulles pontificales et l’expansion portugaise au XVe siècle, in:
Revue d’Histoire Ecclésiastique 48 (1953-54) 683-718; 49 (1954-55) 438-461; 51 (1956-57)
413-53, 809-36; 52 (1957-58) 5-46 en 443-71.
CDP, V, 415; VI, 325; VIII, 34 en 38.
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‘ius patronatus’ werd aangewakkerd. Elk land of gebied wilde concordaten
of indulten en andere concessies verkrijgen. In elk koninkrijk was men zich
goed bewust van de respectieve privileges van de andere landen. Bovendien
waren er regelmatig geschillen tussen landen onderling over voorrangsregelingen bij de H. Stoel. 70 Een tweede gevolg bestond erin dat verschillende
missionarissen uit de Nederlanden zich hebben ingezet bij de bekering van
de Indianen in de kolonies. We denken onder meer aan Jan de Witte, een
Bruggeling, die als Dominicaan in Spanje belandde en die de leraar Spaans
werd van de zussen van Karel en biechtvader van zijn zus Eleonora. Hij werd
de eerste bisschop van Cuba. Het patronaatsrecht van dit nieuwe bisdom behoorde aan Ferdinand van Aragon en aan zijn opvolgers. 71
Niet minder belangrijk was de Gentse Franciscaan, Pieter van Gent, die
op basis van de bulle van Leo X ‘Alia felicis’ van 25 april 1521 voor missiewerk werd uitgenodigd door Johannes Glapion, de biechtvader van Karel V,
en zijn collega Franciscus Quiñones. Beide Franciscanen kwamen na de verovering van Mexico door Cortes naar de Nederlanden en drie ordegenoten
uit het graafschap Vlaanderen wilden zich inzetten voor het missiewerk.
Pieter kweet zich in alle eenvoud en met respect voor de autochtone bevolking zo voorbeeldig van zijn opdracht, dat hij nu een standbeeld heeft in de
hoofdstad Mexico. 72 De wereldlijke vorst was niet alleen de beschermer van
de kerk, maar hij was ook een verspreider van het geloof (‘propagator fidei’).
Naast het ‘Patronato real de España’ 73 zou het ‘Patronato real de Indias’ 74
zorgen voor de verspreiding van het katholieke geloof in de overzeese gebieden. De missionering ging uit van de manier, waarop Granada, Malaga, Cadiz en het in 1492 veroverde deel van Andalusië werden geïntegreerd in de
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Zo was er bij het Concilie van Trente in 1552 een geschil ‘super praecedentia’ tussen
Portugal en Hongarije: CDP, VII, 149-150. Op p. 150 wordt gesproken over het ‘ius
principale praecedentiae’. Zie daarover ook CT, VII, 1, 534-535. Voor een ander geschil
tussen Portugal en Polen: CDP, VI, 432: 1550. Wellicht het belangrijkste geschil deed
zich voor tussen Spanje en Frankrijk: J. I Tellechea Idigoras, El Papado y Felipe II. Collección de Breves Pontificios, Madrid 1999, I, 135-136, nr. XC: Rome 24 januari 1566 en Madrid 2002, III, 119-120, nr. CCCCLXXXVI: Rome 30 april 1566.
G. van Gulik, C. Eubel en L. Schmitz-Kallenberg, Hierarchia catholica medii et recentioris
aevi, Münster 19232, III, 297 en 182. Zie ook: E. Varenbergh, De Witte Jean, dit Albus, in:
BN VI (1878) col. 9-11.
B. De Troeyer, Gent, (De Gante, de Mura), Pieter van, in: NBW 1 (1964) 538-549. Wij
gaan hier ook niet voorbij aan Joos de Rycke (1498-1578), die als eerste Vlaamse zendeling in Zuid-Amerika werkzaam was: Chr. De Paepe, Rycke, Rique, Ricki, Riquez, Joos
de, in: NBW 8 (1979) 669-676.
Q. Aldea, Patronato real de España, in: DHEE, Madrid 1973, III, 1944-1948.
A. de Egaña, Patronato real de Indias, in: ibidem, 1948-49. Zie nu: P. González, Computerization of the Archivo General de Indias: strategies and results, Washington 1998.
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Spaanse kerk. De vorst had daarbij ruime kansen op inmenging in kerkelijke
aangelegenheden gekregen.
III.3

KAREL V (1515-1555) ALS MEERVOUDIG LANDSHEER IN DE NEDERLANDEN

III.3.1 De Habsburgse dynastie, het Huis van Valois en de paus
Bij het begin van dit hoofdstuk merken we op, dat de twee belangrijkste vorstenhuizen uit de zestiende eeuw zeer nauw verwant waren aan elkaar.
Zelden hebben twee families de polarisatie in Europa zo op scherp gezet.
Daarbij had het Franse vorstenhuis als de oudste dochter van de kerk meer
kerkelijke privileges dan welk ander vorstenhuis in Europa. Ook op het vlak
van indulten had Frankrijk een eeuwenlange ervaring. 75 Op het vlak van de
staatsvorming staat vast, dat de pauselijke dispensaties voor de canoniekrechtelijke telling van de verwantschapsbanden binnen de dynastie der
Habsburgers nefast zijn geworden.
Frans I was langs moederszijde verwant met het huis van Savoie. Zijn
oom Philibert van Savoie was de echtgenoot van Margareta van Oostenrijk,
die de tante was van Karel V. Philibert was de oudere broer van Louise de
Savoie en deze vrouw was de moeder van Frans I. Frans I stamde uit het huis
van Valois. Op deze wijze waren de connecties met de Bourgondiërs uit het
huis van Valois maar al te duidelijk. Toch heeft deze nauwe verwantschap
vijandschap en tweedracht opgewekt, ook al waren er pogingen in tegengestelde zin. Of het streven naar vrede daarmee gediend was, blijft een vraag.
Het nageslacht heeft vooral de oorlogen tussen de vorstenhuizen onthouden.
Zo resumeerde Henri Hauser de bronnen van deze bewogen tijd: ‘Ce n’est
pas l’une des moindres curiosités de ce temps que ces textes anti-français en
langue française, textes hostiles à François Ier, favorables à Bourbon.’ 76
Toen aartshertog Karel meerderjarig werd verklaard, werd hij op 24
maart 1515 verloofd met Renée de France, maar het huwelijk ging niet door.
Deze Renée was de dochter van Lodewijk XII. Zijn tweede dochter, Claude,
huwde met Frans I. Bijna waren de belangrijkste vorsten uit de zestiende
eeuw vanaf het begin van hun regering zwagers. 77 Toen Karel V zou huwen
met Isabella, een Portugese princes, was er canoniekrechtelijk een te nauwe
graad van bloedverwantschap vastgesteld. Deze prinses was een dochter van
75
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A. Dumas, Indult, in: DDC, V, 1352-1358.
H. Hauser, Les sources de l’histoire de France au XVIe siècle (1494-1610), Paris 19672, II, 94.
Bovendien moet men niet vergeten dat Claude de France en Mary Tudor ook al in een
verdrag met Karel werden in verband gebracht: A. Castan, Catalogue général, II, 581
(1501-1514).
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de zus van Karel V. Clemens VII verklaarde zich toch bereid om dispensatie
te verlenen. 78 Van zijn kant had Johannes Eck in zijn advies aan Adriaan VI
erop gewezen dat soortgelijke dispensaties wederrechtelijk waren ‘contra ius,
contra naturam, contra aequitatem’. In de penitentiarie, die de ‘apotheek
voor de geneesmiddelen van de ziel’ moest zijn, zei men altijd ‘je moet alleen
maar betalen, je zult betalen en het zal van jou zijn; ik kan het niet voor minder doen’. 79
Een paar jaar later is er de Damesvrede of de Vrede van Kamerijk uit
1529: een verdrag van twee schoonzussen. Bekijkt men de Vrede vanuit het
perspectief van Karel V en Frans I, dan gaat het enerzijds om Louise de Savoie (†1531), de moeder van Frans I, en zijn tante Margareta en anderzijds
om Margareta van Oostenrijk († 1530), tante van Karel V, en zijn tante Louise.
Frans I huwde met Claude, de dochter van Lodewijk XII. Zijn echtgenote was
al in 1524 overleden. Om de vrede tussen de vorstenhuizen te bevorderen
werd toen in het verdrag van Madrid (1526) besloten dat Frans I zou huwen
met een zus van Karel V, Elisabeth, de weduwe van de Portugese koning.
Deze huwelijkspolitiek leidde niet tot het gewenste resultaat.
Naar aanleiding van de verzoening van Karel V met Clemens VII werd
nog vóór het verdrag van Barcelona op 29 juni 1529 het huwelijkscontract
afgesloten tussen Margareta van Oostenrijk, de bastaarddochter van de keizer, met Alexander de Medici, een neef van de paus. Alexander zou vroeg
sterven en zijn weduwe werd in de echt verbonden met een telg uit het geslacht van de nieuwe paus, Paulus III, een Farnese. Vier jaar later begaven
Clemens VII en Frans I zich naar Marseille om daar het huwelijk van Hendrik II, de zoon van de Franse koning, te vieren met een nicht van de paus,
Catharina de Medici. 80 Catharina zou haar man jaren overleven en als koningin van Frankrijk de Franse politiek nadrukkelijk beïnvloeden tijdens de minderjarigheid van haar zoon, later met de Bartholomeusnacht (1572) en tot
haar overlijden in 1589.
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Ten gevolge van deze pauselijke dispensaties stelden Gonzalo Alvarez, Celsa Quintero
en Francisco C. Ceballos (Salamanca) vast dat de inteeltfactor te groot werd: http://
www.intechopen.com/.../advances-in-the-study-of-genetic-disorders... Open Access
Book, chapter 2.
G. Pfeilschifter, ARC, III, 115, l. 19-45 - 116, l. 10-17. Uit de vergelijking van de Oosterse
kerk met de Westerse bleek de Oosterse kerk, die doorging voor ketters, veel beter de
‘canones’ te onderhouden.
G. Michaux, Henri II, in: DBF, XVII (1989) 930-932. Zie ook ill.8.
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Na het overlijden op 1 mei 1539 van Isabella van Portugal, de echtgenote
van Karel V, reisden Marcello Cervini, de latere paus Marcellus II, en de vicekanselier Alessandro Farnese naar de keizer om hem hun deelneming in de
rouw te betuigen. Met het oog op de vrede in Europa hadden ze ook het
voorstel mee om Karel V, nog maar pas weduwnaar, te laten huwen met de
dochter van Frans I. Toen keizer Karel dat voorstel afwees, probeerde de
negentienjarige kardinaal Alessandro zijn één jaar oudere zus Vittoria als een
tweede optie naar voren te schuiven. Ook hierop volgde een afwijzing. 81 De
reden voor de afwijzing was zonneklaar. Margareta, de bastaarddochter van
de keizer, eerst getrouwd met een lid van het geslacht de Medici, hertrouwde
na het overlijden van haar man met Ottavio Farnese, die zelf een kleinzoon
was van Paulus III. De paus was dan de grootvader van de echtgenote van de
keizer geweest. De relevantie van deze passage zit vervat in de drang van de
pauselijke families om met de belangrijkste vorstenhuizen en met de wereldleiders verbonden te zijn.
Toen Karel V de stad Parijs bedreigd had en de vrede gesloten werd te
Crépy-Meudon (18-19 september 1544), zou een huwelijk opnieuw de weg
worden naar de vrede. De Franse dauphin, Charles de Valois, zou huwen
met een dochter van Karel V of met een dochter van Ferdinand I. Als bruidschat zou ófwel Milaan ófwel de Nederlanden 82 het onderpand van de Europese vrede worden, maar Charles de Valois overleed in 1545. Ten gevolge
van dezelfde vrede zorgde Paulus III met de bul ‘Laetare Hierusalem’ van 19
november 1544 voor de uitnodiging van het Concilie van Trente. Op de vierde zondag van de vasten (15 maart 1545) zou het Oecumenisch Concilie beginnen. Er waren drie doelstellingen: 1) de dwalende schapen naar de
schaapstal van de Heer terugbrengen; 2) een grondige hervorming van de
kerk bewerken en 3) een expeditie tegen de ongelovige (Turken) opzetten,
omdat zij gebieden van christenen bezet hielden. 83
Toen Filips II voor het eerst huwde, was zijn uitverkorene de Portugese
prinses, Maria van Portugal. Opnieuw moest de paus tussenkomen om dispensatie te verlenen voor te nauwe familiebanden, want zij was een dochter
van Isabella, de jongste zus van Karel V. De moeder overleed vier dagen na
de bevalling en de zoon, don Carlos, werd drieëntwintig jaar. Op lange termijn zou de toekenning van deze pauselijke dispensaties de fysieke gezondheid van de Spaanse Habsburgers ondermijnen. Toen de hoop om Engeland
in de schoot van de katholieke kerk terug te brengen nog levendig was, zou
Filips II vervolgens huwen met de enige dochter uit het huwelijk van Hendrik VIII met Katharina van Aragon, de tante van Karel V. Filips II en Mary
81
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C. Robertson, Farnese, Alessandro, in: DBI, 45 ( 1995) 53.
Dit voorstel tot pacificatie stond bekend als ‘alternativa*’.
CT, IV, 386, l. 50- 387, l. 2.
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Tudor verkregen van Julius III dispensatie voor te nauwe verwantschapsbanden. 84 Zijn opvolger, Paulus IV, kreeg op 28 augustus 1555 van de ambassadeur van Filips II, als koning van Engeland, de verzekering van zijn toegewijde gehoorzaamheid (oboedientiam devotam). 85 Om de vrede te bewerken
tussen de Franse koning, Hendrik II, en Filips II bij Cateau-Cambrésis (1559)
werd Margareta, de dochter van Frans I, uitgehuwelijkt aan EmmanuelPhilibert van Savoie, waardoor de Franse verovering van Savoie resulteerde
in een autonoom Savoie. Het huwelijk had plaats op 9 juli 1559. Filips II zelf
huwde met Elisabeth van Valois, een dochter van Hendrik II. Hun huwelijk
had plaats op 2 februari 1560.
De grootste problemen van de godsdienst (de Reformatie), de vrede
(‘Türkensteuer’ en ‘crusadas’ of vriendschap met de Turken), de Europese
politiek (de beheersing van Italië), de economie (de ‘estrezzas’), de kolonisatie, annex de verkondiging van het geloof (monopolie voor Portugal en Spanje) en de opsplitsing van de kardinalen in imperialen en anti-imperialen hadden stuk voor stuk van doen met deze polarisatie. 86 Met een aantal van deze
problemen zullen we hierna geconfronteerd worden.
In de periode van het Concilie van Trente was ook de geestelijkheid zich
duidelijk bewust van de genoemde problemen. Giovanni Guidiccioni, 87 die
tot de clan van Farnese behoorde, meende dat Frans I en Karel V in naam
‘christelijk’ en ‘katholiek’ waren, maar niet door hun daden. Zij waren zeer
nauw verwant, maar ze waren vergeten welke taak ze hadden opgevat.
Hoogmoed, graaizucht en haat tegenover de vrede; in één gedachte: zij waren overweldigd door hun eigen passies. 88
III.3.2

Karel V en het begin van zijn regering

De nadruk zal liggen op de relatie van de jonge vorst met zijn toenemende
macht en met zijn verhouding tot Kerk en Staat. Het patronaatsrecht zal van
groot belang zijn. Welke particuliere godsdienstige problemen deden zich
voor in de gewesten van de Nederlanden en dus in de bestaande en toekom-
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J.I. Tellechea Idigoras, El Papado y Felipe II. Colección de Breves Pontificios, Madrid 1999, I,
7-10, nr. III: Rome, 1 januari 1554.
W. Maziere Brady, The episcopal succession in England, Scotland and Ireland A.D. 14001875, Rome 1876, II, 318: 27 augustus 1555.
Zie: The great powers take a hand, in: M. Walsh, The Conclave. A sometimes secret and occasionally bloody history of papal elections, Canterbury 2003, 114-136.
S. Mammana, Guidiccioni, Giovanni, in: DBI, 61 (2003) 324-329.
CT XII, 1, 241, l. 25 en volgende. Zie ook 243, l. 28. Over de manier, waarop Paulus III
hem op prijs stelde, zie CT, IV, 27, noot 1. Men zal zich herinneren dat Erasmus zijn
discipel precies voor deze passies (affectus) gewaarschuwd had.
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stige bisdommen? 89 Wat werd van hem verwacht in godsdienstige aangelegenheden? Welke onderwerpen kwamen aan bod in de relaties van de Nederlanden met de H. Stoel? 90
Toen de Staten-Generaal te Antwerpen Karel van Oostenrijk op veertien
jaar meerderjarig verklaarden, maakte de jonge vorst bij de ceremonies van
de Blijde Inkomst kennis met de bevolking. 91 In Frankrijk was bij aangelegenheden van het publiekrecht en bij het bestuur van het koninkrijk de leeftijd niet wettelijk vastgelegd, maar wie op veertien jaar de eed aflegde, gezalfd en gekroond werd, legde de eed af alsof hij vijfentwintig jaar was. 92
Gian Pietro Carafa, de latere Paulus IV, was als bisschop van Chieti en als legaat van paus Leo X aanwezig bij de plechtigheid van de Blijde Inkomst te
Douai, toen hij terugkeerde van een vredesmissie uit Engeland. Paulus IV
kende de Nederlanden, zat als ‘Theatinus, d.i bisschop van Chieti’ zelfs aan
tafel bij Erasmus en zou in 1559 de bul voor de oprichting van de nieuwe bisdommen uitvaardigen. 93 Van zijn kant had de in 1513 gekozen paus, Leo X,
onmiddellijk zijn legaat Lorenzo Campeggi naar de keizer, maar ook naar
zijn dochter en kleinzoon gestuurd. Het was toen algemeen bekend dat de
Habsburgse dynastie de toekomst van Europa voor een belangrijk deel zou
beheersen. 94
Deze verwachting werd ook bevestigd door de volgende twee plechtigheden: de schenking vanwege de H. Stoel van de gouden roos en de verlening van de titel ‘katholieke koning’. Al in 1515, toen Karel nog in de Nederlanden was, maar toen wel bekend was dat hij de volgende koning van Spanje zou zijn, verleende Leo X aan de jonge aartshertog Karel de gouden roos.
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(Monumenta Habsburgica, II, 1, 92-100, nr. 32 en 100-103, nr. 33).
Maximiliaan schreef vanuit Innsbruck op 23 december 1514 dat zijn kleinzoon ‘seigneur et prince naturel’ zou worden en dat hij, zoals zijn vader, vroeg het bestuur van
de landen van zijn vader zou overnemen: ROPB, II, 1, 307-308.
In Frankrijk bestond er een ‘edictum perpetuum de pubertate seu majorennitate regum
Franciae’ van Charles V (1338-1364-†1380). In het kasteel van het bos van Vincennes
was in augustus 1374 bepaald dat Franse koningen op veertien jaar meerderjarig zouden zijn: J. Dumont, Corps universel diplomatique du droit des gens, ’s Gravenhage 1726, I,
2, 94-96.
L. Gachard, Collection des voyages des souverains des Pays-Bas, Bruxelles 1874, II, 557. Hij
was te Douai op 15 en 16 mei 1516.
A. Cauchie, Les dessins politiques de Léon X à son avènement et la mission de Laurentio Campeggi en Flandre en 1513, in: HKCG, reeks 5, 1 (1891) 5-23.
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De aartshertog van Oostenrijk was toen op het diplomatieke vlak de
hoogste in de protocollaire rang na de gekroonde koningen. Op 8 december
1515 meldde Maximiliaan aan zijn dochter dat een bode onderweg was met
de roos. 95 Karel heeft ook het zwaard ontvangen van de paus. Op het feest
van Kerstmis 1522 heeft paus Adriaan VI aan zijn vroegere leerling het
zwaard gegeven. 96 De tweede plechtigheid had betrekking op de titel. Het
feit dat Alexander VI uit Spanje afkomstig was, had er ongetwijfeld toe bijgedragen dat Isabella van Castilië en Ferdinand van Aragón het eerste echtpaar werd, dat de titel ‘katholieke koningen’ mocht voeren. De belangrijkste
reden daarvoor bestond erin dat zij de Franse koning, Karel VIII, uit de Pauselijke Staten verdreven. Bij de bul ‘Si convenit’ van 19 december 1496 verleende Alexander VI de Spaanse koningen dit voorrecht. 97 In 1464 had paus
Pius II de Franse koning, Lodewijk XI, de titel ‘zeer christelijke koning’ gegeven, omdat Lodewijk bereid was om de ‘Pragmatieke Sanctie’ van Bourges
(1438) op te geven. Bij de aanval van Karel VIII dacht Alexander VI eraan om
de eervolle titel van de Fransen terug te halen, maar zover kwam het niet.
‘Rex christianissimus’ bleef een titel, die overging van vader op zoon. 98 Op 1
april 1517 kreeg de Spaanse vorst, Carlos I, bij pauselijke bul ‘Pacificus et
aeternus’ voor zich exclusief de titel ‘katholieke koning’ en voor zijn aanstaande echtgenote de titel ‘katholieke koningin’. 99 In tegenstelling tot zijn
grootouders, die zich al levenslang hadden ingezet voor de verspreiding van
het katholieke geloof, moest de jonge Karel nog alles bewijzen. Kredietbenoeming of nog beter krediettitel past het best als benaming, want de verwachting bestond erin dat hij zijn grootouders zou navolgen in hun ijver
tegen de Islam en tegen de Joden. Deze titel was een persoonlijke titel, want
zijn vader had hem niet gekregen. 100 In het college van de kardinalen was
men het onder Alexander VI niet eens geweest om een soortgelijke titel aan
een wereldlijke vorst te geven. Katholiciteit had betrekking op de Kerk als
A. Le Glay, Correspondance de l’empereur, II, 309-310.
G. Roscelli, Delle lettere di Principi le quali o si scrivono da Principi, o a Principi, o ragionano
di Principi, Venetiis 1581, I, 110 ro. Ferdinand, de broer van de keizer, kreeg de roos op
zondag 15 maart 1523 van Adriaan VI: BAV, Vat. Lat. 12276, fo 29 ro; hij kreeg in 1531 te
Aken zwaard (om de vijanden van de Kerk te vernietigen) en muts (om als keizer de
Kerk te beschermen) naar aanleiding van zijn kroning tot Rooms-Koning: A. Theiner,
ed., C. Baronius, Annales ecclesiastici, Bar-le-Duc/Paris 1878, 32, 190.
97 A. Fernández de Córdova Miralles, Alejandro VI, 179. Zie ook: 176, 691 en 707.
98 P. Rebuffus, Varii tractatus, Lugduni 1600, waarin na p. 690: Ex manuscripto Authoris,
nunquam antehac edito, nog verder werk is afgedrukt: De christianissimi atque invictissimi regis Franciae muneribus et eius praerogativis tractatus, 1-51.
99 In het archief van de abdij van Sint-Pieter te Gent bevindt zich nog een exemplaar met
zegel: A. van Lokeren, Chartes, II, 342-343, nr. 2058.
100 Bullarium diplomatum et privilegiorum sanctissimi Romani pontificis Taurinensis editio,
Augustae Taurinorum 1860, V, 691-692.
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wereldinstelling en de Kerk was aan een vorst niet zoveel eer verschuldigd. 101
De relatie tussen de Nederlanden en de H. Stoel bleef in elk geval een geprivilegieerde taak van de overheid. Maximiliaan had voor zichzelf en zijn
kleinzoon een goede kandidaat uitgekozen om de relaties met de H. Stoel
waar te nemen. Exclusief werd gedacht aan Adriano Castellesi en aan Alberto Pio, graaf van Carpi, maar de keuze van Adriano bleek een minder goede,
omdat hij verwikkeld werd in een complot tegen Leo X. 102 Margareta van
Oostenrijk van haar kant had toen Jean Annocque als ‘solliciteur des affaires
ecclésiastiques à Rome’. 103 Binnen deze relatie met Rome zijn voor deze studie in de eerste plaats de indulten van 5 juli 1515 van kapitaal belang, omdat
zij aan het begin staan van een intensivering van de vorstelijke pogingen om
zijn landen in kerkelijke zin onder één noemer te plaatsen: centralisatie van
kerkelijke ‘benoemingen’ en grotere controle op de verlening van beneficies
uit het vorstelijk collatierecht, maar ook tegenstand van wereldlijke instanties, die zich bedreigd voelden, en van geestelijken, die het respect voor hun
voorrechten of voor de kerkelijke vrijheid misten.
Naast het belang van de hiervoor genoemde indulten waren ook de indulgenties belangrijk gebleven. In de Lage Landen bij de zee was er in het begin van de zestiende eeuw een snelle opeenvolging van stormvloeden en van
overstromingen bij een slechte stand van de dijken. 104 Om de nood te lenigen
werd vaak gebruik gemaakt van de aflaat. Met de dijkaflaat van 7 september
1515, die onder de supervisie stond van de latere paus, Adriaan VI, 105 was
opnieuw een goede relatie met de H. Stoel vereist. Voor de pauselijke schatkist was deze transactie trouwens zeer voordelig, terwijl de centrale regering
in de Nederlanden te weinig deed voor het echte doel: dijkherstel. 106 Onder
de andere aflaten zou de bouw van de nieuwe Sint-Pieterskerk te Rome nog
veel stof doen opwaaien. In de Nederlanden was deze aflaat gepropageerd,
zoals we hiervoor al merkten, bij de indulgentia voor Karel V.
Ondertussen was er overleg met de H. Stoel over de uitbreiding van het
aantal ridders voor de Orde van het Gulden Vlies. Met het oog op de kapit101 A. Fernández de Córdova Miralles, Alejandro VI, 179-180.
102 G. Fragnito, Castellesi, Adriano (Adriano da Corneto), in: DBI, 21 (1978) 665-671.
103 A. Le Glay, Correspondance de l’empereur, II, nr. 490, 139. Zie ook: M. Bruchet, Marguerite
d’Autriche, duchesse de Savoie, Lille 1927, 133 en 396.
104 M. Gottschalk, Stormvloeden en rivieroverstromingen in Nederland, Assen 1975, II, 381 en
diagram XI.
105 Door zijn vertrek naar Spanje werd aartsdiaken Jan Hubert van Lommel verantwoordelijk.
106 G. Brom, De dijk-aflaat voor Karel V in 1515-1518, in: Bijdragen en Mededeelingen van het
Historisch Genootschap te Utrecht, 32 (1911) 407-459 en M. Gottschalk, Stormvloeden en rivieroverstromingen in Nederland, Assen 1975, II, 391.
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telvergadering van Barcelona in 1519 was de verwachting dat vele Spaanse
‘grandes’ zouden opgenomen worden in deze Bourgondische ridderorde.
Paus Leo X gaf zijn toestemming op 8 december 1516. 107 Met betrekking tot
de landsheerlijkheden en de kerkelijke binnenlandse en buitenlandse problemen, die er verband mee houden, kwam eerst Utrecht aan de beurt. In deze tijd werd in Rome ook aangedrongen op de resignatie van Frederik van
Baden, de bisschop van Utrecht. Deze procedure vereiste goede kennis van
het canonieke recht, maar ze zou uiteindelijk uitmonden in de overdracht
van de temporaliteit aan de keizer en in de secularisering van het bestuur en
de rechtspraak van de voorheen bisschoppelijke administratie. 108 Op langere
termijn begon hier het offensief voor de herinrichting van de bisdommen in
de Nederlanden.
Na Frederik van Baden kwam Filips van Bourgondië. Leo X had hem op
16 februari 1515 dispensatie geschonken omwille van zijn onwettige geboorte
en hij had hem verschoond van een manslag in een oorlogssituatie, zodat zijn
recht op een bisschopsambt niet in gevaar kwam. 109 Op 25 mei 1517 had de
verkozen bisschop procureurs aangesteld om de regalia te ontvangen. 110
Maximiliaan heeft Filips van Bourgondië op 10 augustus 1517 bij procuratie
bekleed met de regalia en hem bevestigd in alle rechten en privileges van het
Sticht Utrecht, want de bisschop van Utrecht was nog steeds ‘princeps imperii’. 111
Aangezien de landsheerlijkheden niet samenvielen met de bisdommen,
behoorden een deel van het hertogdom Gelre en het graafschap Zutphen tot
het ressort van het bisdom Utrecht. Daar was Karel van Egmond al geruime
tijd bezig om met Franse hulp onrust te zaaien in de regio. Karel voelde zich
als een paus in zijn gebied, maar de Habsburgers claimden zijn territorium
op basis van een overeenkomst tussen Karel de Stoute en zijn vader Arnold.
In Friesland werd er bij de verlening van de functie van pastoor een grote
bijdrage geleverd door de lokale overheden en door de oligarchie van de herenboeren, want de pastoorskeuze was een hoeksteen van de gemeenschap-

107 Trésors de la Toison d’Or, Brussel 1987, 124-125.
108 C. van Kalveen, Utrecht - Rome in diplomatiek en diplomatie, 1516-1517: de resignatie van
bisschop Frederik van Baden, Groningen 1971. Zie ook: Officiatorum reverendissimi Frederici
de Baden, 1496-1516, Deventer 1872. In de titel staat ‘referendissimi’.
109 S. Muller, Regesten van het Archief der Bisschoppen, Utrecht 1919, III, 220, nr. 5148. Zie
ook C. Burmannus, Hadrianus VI, Trajecti ad Rhenum 1727, 289, waar Cornelius Aurelius de loftrompet gebruikt voor deze bisschop, tenzij hij de teksten uit het Decretum
cynisch bedoelt.
110 W. Wegener, Regalienrecht, Regaliensperre, in: HRG, IV, Berlin 1990, Sp. 478-479.
111 S. Muller, Regesten o.c., 227, nr. 5192 en 238, nr. 5266.
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pelijke vrijheid. 112 Het eigen bestuur van de parochies werd beïnvloed door
de historische, regionale en klimatologische omstandigheden en gaf aanleiding tot een kerkgemeenschap, die duidelijke verschillen vertoonde met de
kerkelijke ambtsopvatting in de omgeving. In deze omstandigheden gaf Karel de Stoute al in 1470 aan de Friezen het recht op voorstel van de pastoor
(ius praesentationis). In 1498 wilde Albrecht van Sachsen alle geestelijke
lenen 113 zelf bezetten, maar van Maximiliaan kreeg hij slechts de toelating om
als stadhouder jaarlijks zes beneficia toe te staan. Ook Karel V moest in 1539
de geërfde Friezen als rechtsopvolgers van de stichters de pastoorskeuze
toestaan. 114 In Friesland was al op het einde van de vijftiende eeuw een register opgesteld met de geestelijke beneficies en met de gebieden, waarmee de
clerus de inkomsten uit deze gronden kon aanwenden om ervan te leven.
Voor de goede orde was het wel nodig dat deze registratie goed werd bijgehouden, want hier speelde het water met zijn overstromingen een grote rol,
zodat unies* van beneficies en incorporaties soms nodig waren om het levenspeil van de pastoor te beschermen. 115
Voor de uit de Duitse gebieden afkomstige hoogleraar Christiaan Trotz
was het een wonder dat de Friezen zo gretig waren geweest om de naburige
Groningers te helpen onderwerpen en om zo hun vorst, Karel V, machtiger te
maken. Hij kon ook niet begrijpen waarom de clerus in Friesland erin had
toegestemd om het vorstelijke placetrecht te aanvaarden. Hoe was het mogelijk geweest dat de vorstelijke politiek erin slaagde om verworven rechten
aan de rechthebbenden te ontfutselen, toen en ook daarvoor al? 116 Trotz was

112 Chr. Trotz, Ius agrarium Foederati Belgii, Franequerae 1751, I, 164-165, art. IV: in parochies, waar het jus patronatus niet gold, werden de inwoners met klokkenslag opgeroepen. Zij benoemden bij meerderheid van stemmen. Zie ook 163-164, art. I.
113 In Friesland is veel meer dan in andere gewesten sprake van deze term. Nog in de
achttiende eeuw werden prebenden en beneficies zo genoemd ‘quae idiomate Frisico
Leenen dicuntur, 176, § VIII’: Chr. Trotz, ibidem, 157, 164 en 176-178 in zijn hoofdstuk
twee ‘De fundis sacris, vel ecclesiasticis’. Let wel op dat Trotz Maria van Hongarije
verwart met Margareta van Parma. Zie voor Albrecht van Saksen: 150 en 158.
114 D. Kurze, Pfarrerwahlen im Mittelalter. Ein Beitrag zur Geschichte der Gemeinde und des
Niederkirchenwesens, Köln-Graz 1966, 319-320.
115 J. van Leeuwen, Beneficiaal-boeken van Friesland, Leeuwarden 1850. Zie nu: P. van der
Meer en J. Mol, De Beneficiaalboeken van Friesland, 1543, Leeuwarden 2013.
116 Wanneer Margareta van Oostenrijk in 1525 aan haar neef Karel vroeg om meer kansen
te krijgen voor de verlening van beneficies, liet ze weten ‘que pour addresse a la reduction de Frize elle ait fait promesse a quatre hommes d’eglise qui avoient credit au pays
et ont grandement servy, les pourveoir chacun d’un benefice’: K. Lanz, Staatspapiere zur
Geschichte des Kaisers Karl V. aus dem königlichen Archiv und der Bibliothèque de Bourgogne
zu Brüssel, Stuttgart 1845, 23. Daar blijkt ook dat Vincent Cornelissen, meester in de Rekenkamer te ’s-Gravenhage, meehielp bij de aanhechting van Friesland, 24.
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een specialist in het publiekrecht. 117 Als hoogleraar in Franeker deed hij origineel onderzoek naar de Friese geschiedenis. Hij vond niet alleen een tekst
over het indult ‘Fervor pure devotionis’, maar hij signaleerde ook het veelvuldige gebruik van het woord ‘leen’ voor ‘beneficium ecclesiasticum’ 118 en hij
wist dat ‘leen’ in Friesland ook een studieleen kon zijn. Zeer terecht wees hij
op deze manier naar het particularisme binnen de Nederlanden. Daardoor
gaf hij in de achttiende eeuw al aan dat vele studies eerst grondig moesten
ondernomen worden per landsheerlijkheid. 119 Toch was Trotz niet de eerste
om aandacht te vragen voor de speciale situatie van Friesland. Al in de zestiende eeuw zien we de Friese jurist en gevierd hoogleraar aan de universiteit
van Douai, Epo Boëthius, 120 een zeer gedegen werk schrijven over de koninklijke rechten. Daarin verscheen volgende zin: ‘Zeker onze Friezen noemen de
kerkelijke beneficies lheenen, alsof je zegt ‘lenen’ ofwel in de praktijk aanvaard.’ 121
In Groningen was de invloed van de drie bisschoppen, die de gang van
zaken superviseerden gering. Wel was de autonomie van Stad en Ommelanden groot. Groningen, de grootste stad met de aangrenzende parochies, viel
onder het ressort van de bisschop van Utrecht; de decanaten Bellingwolde en
Westerwolde onder het bisdom Osnabrück en de overige gebieden onder het
bisdom Münster. Na de aanhechting van Friesland was de situatie in de Nederlanden beter dan ze was geweest onder Filips de Goede en Karel de Stoute ‘de maniere qu’il n’y a chose en icelluy pays, qui ne soit en bonne obeissance, reservé la ville de Grunynghe’. 122 Van 1514 tot 1536 vertegenwoordigde Karel van Egmond er de wereldlijke macht. In de stad Groningen en in de
aangrenzende parochies oefende de Groningse magistraat het feitelijk toezicht uit op de geestelijkheid en op de collatierechten. Op het platteland was
de verkiezing van de pastoor afhankelijk van aanzienlijke hoofdelingen of

117 Zie nu: Chr. Korbeld, Over de vryheit van gevoelen en spreken den rechtsgeleerden eigen.
Leven en werk van Christiaan Hendrik Trotz (1703-1773), Nijmegen 2012, 125-222.
118 De relatie met de al vermelde ‘Eigenkirche’ was niet overal verdwenen. Ook in oude
teksten merkt men soms verwarrend taalgebruik bij ‘investituur’ en ‘institutie’.
119 Chr. Trotz, Ius agrarium Foederati Belgii, Franequerae 1751, I, hoofdstuk II (132-210: De
fundis sacris, vel ecclesiasticis). Voor leen als studieleen, zie Ds. Y. Schaaf, Leen, in: Encyclopedie van het hedendaagse Friesland, Leeuwarden 1975, I, 519.
120 R. Feenstra, Bibliotheca Frisica Juridica. Bio-bibliografische notities over enkele weinig
bekende Friese juristen, in: TVR 75 (2007) 129-135: 2. – Boëtius Epo.
121 E. Boëthius, Heroicarum et ecclesiasticarum quaestionum libri VI, Duaci 1588, I, 50: Certe
Frisii nostrates ecclesiastica beneficia nominant lheenen quasi dicas feuda vel usui accepta (p. 50 werd foutief 05 afgedrukt in het Madrileense exemplaar en in dat van Lyon
en niet gedigitaliseerd in het Gentse exemplaar). Zie verder over typisch Friese toestanden: 36, nr 70; 50, nr 94 en 170, nr 289.
122 K. Lanz, Staatspapiere, 36.
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van een groep parochianen. 123 In soortgelijke situaties kwamen het gedeeld
collatierecht en het collectief collatierecht van de parochianen naar voren. 124
Samen met de verstedelijking van het pastoorsambt was in het noorden een
dam opgeworpen tegen de infiltratie van de indulten. 125
Bij de behandeling van Holland en Zeeland duiken twee personen op,
die zich bijzonder verdienstelijk maakten bij de studie van de verhouding
van Kerk en Staat: Filips van Leiden (1326-1382) en Hugo Grotius (15831645). De eerste bezat als priester zelf beneficies, gaf de graaf van Holland
scherpzinnig advies op het vlak van het beneficiewezen, maar kon de door
ons bestudeerde indulten niet kennen, omdat ze slechts in het midden van de
vijftiende eeuw ontstonden. Grotius wist dat ze bestonden, maar in zijn tijd
waren ze in Holland buiten gebruik. 126 Wel bezat niemand uit zijn tijd een zo
grondige kennis van de verhouding van Kerk en Staat in de zestiende eeuw.
In Holland en Zeeland was het patronaat in geestelijke aangelegenheden
sterk verbonden met de basisgemeenschappen in de steden en in de dorpsstructuren. De drang naar vrijheid en eigen verantwoordelijkheid schiep in
de strijd tegen het water een klimaat, waarin de introductie van vreemde
geestelijken de vorstelijke geloofwaardigheid sterker onder druk zette dan in
andere gebieden, ten eerste omdat het ‘idioma’ niet werd geëerbiedigd, maar
vooral wanneer vanuit Brussel werd neergekeken op het land van Holland. 127
Met het oog op Zeeland mag voor het eiland Walcheren bijzondere aandacht gevraagd worden voor de positie van de Norbertijnenabdij in Middelburg. Zoals ook op andere plaatsen wel het geval was, werd het pastorale
werk geconcentreerd rond de gemeenschap van de Norbertijnen, die op deze
wijze grote invloed uitoefenden op de zielzorg. Bovendien was de abt ook de
eerste vertegenwoordiger in de Staten van Zeeland en ambachtsheer, dijk123 J. Woltjer, Van Katholiek tot Protestant, in: W. Formsma e.a., Historie van Groningen.
Stad en Land, Groningen 1976, 207. Zie ook: O. Knottnerus, Het primaat van Rome aangevochten, in: M. Duijvendak e.a., red., Geschiedenis van Groningen, Zwolle 2008, II, 5169. Zie ook II, 94, waar een speciale betekenis van ‘indultum’ wordt gesignaleerd: oude
vrijbrief, die inhield dat alleen de officiaal bij hen de seend mocht voorzitten. Hierover:
A. de Groot – E. Coppens, Manuscripta Canonistica Latina, Nijmegen 1989, 121, nr. 485:
Littere synodales sive indultum de Loppersum, anno 1562.
124 J. Kuys, Kerkelijke organisatie in het middeleeuwse bisdom Utrecht, Nijmegen 2004, 53-56.
125 J. Kuys, Stedelijke zeggenschap over de pastoor in de late Middeleeuwen. Het geval
Kampen als voorbeeld van verstedelijking van het pastoorsambt, in: Trajecta 14 (2005)
285-308.
126 De meest voorkomende voorbeelden van indulten bij Grotius hebben geen betrekking
op de door ons bestudeerde betekenis. Wij danken Prof. Dr. H. Nellen voor zijn gewaardeerde hulp.
127 K. Lanz, Correspondenz des Kaisers Karl V.: aus dem königlichen Archiv und der Bibliothèque
de Bourgogne zu Brüssel, Frankfurt am Main 19662, I, 545 ‘ledict pays de Hollande pour
estre simple grossier et rural’.
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graaf en prelaat. 128 Dit verhinderde niet dat de Hervorming in Zeeland zeer
belangrijk werd. 129
Op het vlak van de behandeling van kerkelijke aangelegenheden in het
Hof van Holland was het artikel 8 van de instructie van 1531 duidelijk. Onmiddellijk na de zaken ‘roerende onse vryheyt ende rechten’ kwamen de
‘saecken roerende fundatien van kercken, gedaen by ons, oft onsen voorvaderen’. In een verder stadium werden daar ook ‘saecken roerende possessie van beneficien, leenen of erven’ genoemd. 130 In het artikel 220 van dezelfde instructie was voorzien dat niemand in Holland, Zeeland en West-Friesland een persoon voor het gerecht mocht dagen voor geestelijke zaken in
tweede of derde instantie met rescripten of apostolische delegaties, tenzij
voor gedelegeerde rechters binnen voornoemde gewesten. 131 In het artikel
221 werd bepaald dat bullen of apostolische rescripten niet binnen de voornoemde gebieden ten uitvoer mochten gelegd worden, vooraleer men van de
vorst of zijn raden brieven van placet had verkregen. Deze regeling gold ook
in de andere gewesten. 132 Op 19 mei 1544 kreeg deze regeling over het placet
twee aanvullingen voor de Nederlanden. Ten eerste moest in placetbrieven
toegevoegd worden dat residentie voor de verkrijger van het beneficie verplicht was. Ten tweede zou wie niet resideerde, te oud was of de taal niet beheerste geen placetbrief krijgen. 133
Het hertogdom Brabant met de bisschop van Kamerijk 134 als belangrijkste
kerkelijke leider moest de geestelijke supervisie delen met de buitenlandse
128 In de Werkgroep voor Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden brachten P. Henderickx, De stichting van de Norbertijnerabdij Onze-Lieve-Vrouwe-abdij te Middelburg en het
patronaatsrecht van de abdij in een groot aantal parochiekerken in Zeeland, Middelburg 27
april 1996 en C. Dekker, De abt van Middelburg: ambachtsheer, dijkgraaf en prelaat, op 26
april 1997 in de Abdij van ’t Park een lezing. Zie S. van de Perre, Abdij en stad, Brussel
1996, 33-44 met 38 (kaart) en id., Norbertijnen in de politiek, Brussel 1997, 65-73.
129 C. Rooze-Stouthamer, Hervorming in Zeeland (ca. 1520-1572), Goes 1996.
130 GPB, ’s-Gravenhage 1664, II, 706, 8. Artikel 8 vertoont vooral overeenkomst met artikel
94 van de instructie van 1462: III, 640, XCIV. Let daar ook op XXXI. Zie nu: J. Bos-Rops
e.a., Holland bestuurd, 315 ( art. XXXI).
131 GPB, II, 754.
132 GPB, II, 754-755. Zie ook: E. Rabbie, Hugo Grotius, Ordinum Hollandiae ac Westfrisiae
pietas (1613), Leiden 1995, § 180, 226-229, die zowel naar de Instructie van het Hof van
Holland verwijst als naar een edict van 1545.
133 Grotius vergiste zich hier. Deze keizerlijke ordonnantie, door hem edict genoemd,
dateerde niet van 1545, maar van 1544. In het GPB uit 1658, I, 322-330 werd het edict
afgedrukt, maar in het Repertorium ofte Generaal Register van 1726 op 26 mei 1544
geplaatst (= de datum van de publicatie in ’s-Gravenhage). Noteer wel dat Grotius zijn
edict kende door raadpleging van het archief.
134 Noteer ook dat Karel V als ‘gardien comme conte d’Alost de la cité de Cambray’:
ARAB AUD 56, fo 206 ro’ een dubbele band had met de rijksstad Kamerijk. Bij zijn eerste bezoek in Aalst moest Filips II een bijzondere eed zweren.
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bisschop van Luik. Jurisdictieconflicten tussen Luik en Brabant werden in de
jaren veertig van de zestiende eeuw door een paritair samengestelde commissie besproken en in een concordaat vastgelegd. Daarin werd de vraag gesteld, wie kennis moest nemen van het patronaatsrecht. Bij een geschil tussen
twee leken over de vraag wie van hen patroon was, moest alleen de wereldlijke rechter kennis nemen over het vorstelijk patronaatsrecht, over dat van
zijn vazallen en over dat van andere leken, die patronaatsrecht hadden bij
hun lenen of andere immobiliën. Dat betekende dat men moest opletten of
het patronaatsrecht op zichzelf werd bekeken als recht dan wel of het patronaatsrecht werd onderzocht in verbinding met het goed, waarmee het onlosmakelijk verbonden was (beneficium annexum rei immobili seu universitati
temporalium). Deze regeling was volkomen in overeenkomst met het canonieke recht. 135 Veronderstel een geschil over de institutie voor de kerkelijke
rechter tussen twee of meer kandidaten voor een beneficium of tussen twee
lekenpatronen. Wie van hen zou men verkiezen? Kwam er een zaak van patronaatsrecht voor in het nadeel van de proces voerende partijen, maar niet
van de afwezige patronen? In dat geval moest de zaak gebracht worden voor
de kerkelijke rechter. Deze laatste zou het vonnis uitbrengen. 136
Delen van het graafschap Namen waren onderhevig aan het genoemde
concordaat tussen Luik en Brabant. Verder waren de bisschoppen van Luik
en Kamerijk daar de belangrijkste kerkelijke leiders. Aangezien het graafschap Namen ingesloten zat tussen machtige buren, werd het onder Karel V
zowel getroffen door de tocht van Maarten van Rossem als door troepen van
Frans I en Hendrik II. Als landsheerlijkheid was Namen echter ideaal om
bisdom te worden zonder dat er vele territoriale correcties nodig waren.
Het hertogdom Luxemburg was onderworpen aan de kerkelijke jurisdictie van zes (aarts)bisschoppen. De belangrijkste waren Luik en Trier naast
Metz, Verdun, Reims en Keulen. In het bisdom waren, naar men zegt, te weinig abdijen, die over voldoende rijkdom beschikten. Een gemeenschappelijke
actie van de kerkelijke overheid was onmogelijk. Het gebied was bovendien
voortdurend het kruispunt van troepen. Pogingen om er een bisdom op te
richten liepen spaak op de twee machtigste bisschoppen. 137 Eénmaal werd
zelfs gevreesd dat Brabant en Namen de grens zouden vormen met de Nederlanden, toen alleen Thionville nog stand hield tegen de Fransen. 138

135 X.2.1.3 Quanto. Zie ook X.3.38.7 Ex literis.
136 ROPB, II, 4, 438-446. Zie 441: causae beneficiales; De iure vero patronatus principis.
Verder: De possessoriis beneficiorum.
137 G. Trausch, Luxemburg. Opkomst van een Staat en van een Natie, Antwerpen 1989, 124125.
138 ARAB AUD 55, fo 45 vo en 50 ro (1546).
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De stad Doornik, eens de hoofdstad van de Merovinger Clovis en eeuwenlang Frans territorium, kende een woelige vijftiende eeuw. 139 Bij de meerderjarigheid van de jonge Karel voerde Hendrik VIII (1513-1518) er de scepter. Voor een vorst, die de soevereiniteit van zijn gebieden respecteerde, kon
alleen een oorlog een einde maken aan deze toestand. Doornik en het Doornikse werden in 1521 onderdeel van de Nederlanden. Door het oorlogsrecht
zou Karel V gedeeltelijk het Franse ‘droit régal’ van Frans I erven, want in het
graafschap Vlaanderen erkende de graaf ‘la régale de Tournay en Flandres’
niet.
Voor het bisdom Doornik, dat Franse bisschoppen en een Engelse bisschop had gekend, stonden aanpassingsproblemen op de agenda. 140 Louis
Gaillard, eens bisschop van Doornik, werd bisschop van Chartres, waar
Érard de La Marck verplicht was geweest zijn bisdom op te geven. 141 In het
bisdom Doornik was het Concordaat van Bologna niet ingevoerd, maar hoe
zouden de vroegere Franse instellingen voortaan aansluiten op het beleid
van de Nederlanden? Met Engeland moest overleg worden gepleegd over
kerkelijke herstelbetalingen en pensioenregelingen. 142
Zeer verwant met de situatie van Doornik was ook de situatie in Artesië.
Ook daar bestond het ‘droit régal’. Hierbij dient zich een bijzondere maatregel aan, zelfs aan Carolus Molinaeus gekend. Voor Artesië heeft Karel V te
Gent op 13 mei 1531 een ordonnantie gegeven, waardoor dit graafschap vrij
werd verklaard van alle expectatieve graties en benoemingen van gegradueerden. Toen dit graafschap weer werd geannexeerd in de zeventiende eeuw,
bleef het vrij van het indult, in 1538 gegeven door Paulus III aan Frans I voor
de ambtenaren van het Parlement van Parijs, 143 omdat dit was gebeurd na deze wetgeving van Karel V. 144
139 H. Callewier, ‘Quis esset episcopus Tornacensis ignorabatur’. Het Schisma van Doornik (1483-1506), in: Revue d’histoire ecclésiastique 107 (2012) 132-168.
140 F. Mariage, ‘Chronique d’un mariage annoncé? Géopolitique du Hainaut et du Tournaisis’ 41-64 en ‘Autour de la conspiration de 1527: radiographie des institutions de la
ville de Tournai sous l’emprise de Charles Quint’ 115-144, in: J.-M. Cauchies e. a., eds.,
Créer-Administrer-Réformer. Regards croisés sur dix siècles d’histoire des institutions publiques en Hainaut et Tournaisis, Mons-Bruxelles 2009.
141 A.-M. Pietresson de Saint-Aubain, Archives départementales du Nord. Répertoire numérique, Lille 1960, I, 14 G 5 Permutation entre les évêchés de Chartres et de Tournai.
142 In dit verband blijft Richard Sampson als één van de naaste medewerkers van kardinaal Wolsey, die bisschop van Doornik was geweest, van belang: A. Chibi, Sampson,
Richard, in: Oxford Dictionary of National Biography 48 (2004) 800-802.
143 F. Pinsson, Inventaire des indults, II, 835-837.
144 C. Molinaei, Omnia quae extant opera, Parisiis 1681, V, 32. De tekst vindt men in: Placards, édits et ordonnances, concernant les chartes generales du Haynaut, Douay 1771, 100103: Touchant les collations des Benefices au Comté d’Arthois, fait à Gand le 13 Mai
1531.
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Het bisdom Atrecht grensde aan het bisdom Terwaan en behoorde tot
het aartsbisdom Reims. De Fransen van hun kant legden zich niet neer bij de
vredes, waardoor Artesië tot de Nederlanden behoorde. Antoine Perrenot,
die er sinds 1538 twee decennia bisschop was, bleef liever bisschop in het
rijke bisdom Atrecht, waar hij als bisschop zelfs beschikte over een indult.
Aartsbisschop worden in Mechelen zag hij als een verlies. 145
In het bisdom Luik werd in deze tijd een groot onderzoek ingesteld naar
de respectieve rechten en plichten van de kerkelijke bedienaars. Daarbij werd
ook de pauselijke administratie ingeschakeld en kreeg men de hulp van niemand minder dan de latere kardinaal Girolamo Aleandro. Grote delen van
de Nederlanden, vooral in het hertogdom Brabant, ressorteerden onder de
bisschop van Luik. 146
Last but not least, is het nodig erop te wijzen dat door de Beeldenstorm
en door de Franse Revolutie, maar ook door de wereldoorlogen vele documenten verloren zijn gegaan, zodat een overzicht van de beginperiode van
Karel V nooit volledig kan zijn. 147 De archieven van het Vaticaan in Rome
bieden hier nog regelmatig de oplossing, zoals zal blijken bij de behandeling
van de indulten.
Met het oog op de Nederlanden is de Spaanse connectie vanaf 1516 belangrijker dan ooit tevoren. Al vóór het optreden van Luther was men in
Spanje bezorgd over de godsdienstige situatie in de Nederlanden. Na 1517
verwachtte men van de Spaanse koning dat hij het katholieke geloof als een
persoonlijke aangelegenheid zou oppakken, ‘want dat bent u verplicht als de
belangrijkste christelijke vorst. Laat niet toe dat in het begin van uw gelukkig
bestuur een soortgelijke duivelse ketterij ontstaat en dat er een zo grote
scheiding van ons heilig katholiek geloof in de kerk van God optreedt.’ 148
Vanuit het standpunt van het Heilige Roomse Rijk was er een nieuwe
ontwikkeling. De Bourgondische Kreits bond de keizer bijzonder aan de Nederlanden en het Vrijgraafschap. Zo gaf de Rooms-Koning naar aanleiding
van de Rijksdag te Worms op 19 april 1521 één van de mooiste uitingen van
zijn credo.

145 Ch. Weiss, Papiers d’Etat du cardinal de Granvelle, Paris 1850, VIII, 333.
146 E. Gatz, Atlas zur Kirche in Geschichte und Gegenwart. Heiliges Römisches Reich – Deutschsprachige Länder, Regensburg 2009, 181-182. Zie ook: P. Ubachs, Kleine atlas voor de geschiedenis van beide Limburgen, Maastricht 1989, 20, 34-36.
147 M. van Melkebeek, Belgium, in: Ch. Donahue, ed., The Records of the Medieval Ecclesiastical Courts, I, The Continent, Berlijn 1989, 51-58.
148 G. Bergenroth, Calendar of letters, despatches and State papers, relating to negociations between England and Spain, preserved in the archives of Simancas, Vienna, Brussels and Besançon: supplement to vol. 1 and 2; 1: Queen Katherine. 2: Intended marriage of King Henry VII
with Queen Juana, London 1868, nr. 86, 376-379, vooral 378-379.
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‘Jullie weten dat ik afstam van de allerchristelijkste keizers van de edele
Duitse natie, van de koningen van Spanje, de aartshertogen van Oostenrijk,
de hertogen van Bourgondië. Zij allen zijn tot aan hun dood getrouwe zonen
van de katholieke kerk geweest, verdedigers van het katholieke geloof, van
de heilige gebruiken, decreten en gewoonten van de godsdienst. Dit alles
hebben zij mij na hun dood als erfenis nagelaten. Naar hun voorbeeld heb ik
tot dusver altijd geleefd. Zo ben ik ook nu besloten vast te houden aan alles
wat er sinds het concilie van Konstanz heeft plaatsgevonden.’ 149

Dit credo zou nog versterkt worden bij de keizerkroning van Karel V. In
Bologna beloofde hij op 24 februari 1530 bij God en de H. Petrus dat hij de
paus en de H. Roomse kerk zou beschermen en verdedigen in alles wat nodig
en nuttig was. Hij zou de bezittingen, de eer en de rechten van de paus met
goddelijke hulp en naar zijn weten en kunnen beschermen en bewaren met
een juist en zuiver geloof. 150
Eens Karel V in het Spaanse wereldrijk was opgenomen, kon hij gedurende zijn regering beschikken over de best mogelijke diplomatieke kanalen
naar en in Rome. Waarom was de Spaanse diplomatie zo belangrijk? Gaandeweg was paus na paus ervan overtuigd dat alleen de Spaanse vorst in staat
was om de externe gevaren van de christenheid te weerstaan. In de eerste
plaats waren dat militaire gevaren voor de Pauselijke Staten. De bescherming
van Jeruzalem en van de heilige plaatsen bekleedde verder een bijzondere
rol. Bovendien beschikten de Nederlandse diplomatieke diensten niet over
een eigen ambassadeur en moesten ze in die periode veelvuldig beroep doen
op Spaanse hulp. 151 De Spaanse ambassade had natuurlijk ook de eigen prioriteiten. Bij de eerste onderhandelingen tussen de jonge Karel en de H. Stoel
kwamen de Nederlandse thema’s helemaal niet ter sprake. De nadruk lag op
de Europese politiek en op de groeiende invloed van de Turken. Onder
Adriaan VI zou het eiland Rhodos in Turkse handen vallen, zodat de weggejaagde Johannieters jaren op een vaste residentie hoopten. 152
Op het terrein van de beneficies en van het ‘ius patronatus’ bereikte Karel V in Spanje dankzij zijn voorgangers het toppunt van wat haalbaar was
voor een wereldlijk vorst: de bul ‘Eximiae devotionis affectus’ van 6 september
1523 gaf de Spaanse koningen het onbeperkte presentatierecht voor alle consistoriebeneficies. 153 Adriaan VI was de paus, die aan het einde stond van een
R. Tapper, Opera, Keulen 1582, II, 368.
A. Theiner, ed., C. Baronius, Annales ecclesiastici, Bar-le-Duc/Paris 1878, 32, 125-126.
Zie hierna III.4.5.
L. Serrano, Primeras negociaciones de Carlos V, Rey de España con la Santa Sede
(1516-1518) in: Cuadernos de trabajos, ser.1:2 (1914) 21-96. Zie ook: K. M. Setton, The Papacy and the Levant (1204-1571), Philadelphia 1984, III, 198-228.
153 L. Perez Mier, Iglesia y estado nuevo. Los concordatos ante el moderno derecho publico, Madrid 1940, Apéndice I, 607-610.
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lange weg en die de uiteindelijke bul toekende. Deze werd door Clemens VII
op 11 januari 1529 en 13 maart 1530 bevestigd en op zijn beurt bekrachtigde
Paulus III dit recht op 7 juli 1536. 154 Het is logisch dat een vorst, die in delen
van zijn rijk over zoveel volmacht beschikte, zich ook zou inspannen om hetzelfde of iets soortgelijks te bereiken in zijn andere gewesten. In het Latijnse
document van 1523 was de terminologie ‘jus praesentandi vel nominandi’ gebruikt. Het recht om een kandidaat voor een beneficie voor te stellen was het
belangrijkste recht van de lekenpatroon. 155 Het tussenvoegsel ‘vel’ gaf aan dat
er een keuze zou bestaan tussen voorstellen of benoemen. Het recht om te benoemen ging in deze tijd en later aan belang winnen. In de zestiende eeuw
gaven de vorsten de voorkeur aan het benoemingrecht, omdat ze dan een
aantal regels van het canonieke recht konden omzeilen. 156
Om het koningschap op te nemen moest Carlos I voor het eerst naar
Spanje. Een belangrijk hoofdstuk uit de geschiedenis van de verlening van
beneficies bestond uit de delegatie van zijn bevoegdheden tijdens zijn afwezigheid. Wanneer Filips II zich in de Nederlanden kwam voorstellen, moest
ook hij zich laten vervangen (1548-1551). Zo was de keizer in Spanje afwezig
in 1515-1517, 1520, 1529-1531, 1537, 1538, 1539 en vanaf 1543 tot 1556. 157
In de overzeese kolonieën kreeg Karel V als verspreider van het katholieke geloof uitzonderlijke patronaatsrechten. In Europa bleek Karel V de enige vorst te zijn, die het gevaar van de Turken aankon. Daarom werd hij ook
de vorst, die de uit Rhodos verdreven Johannieters 158 een nieuwe uitvalbasis
bezorgde in Malta, Gozo en Tripoli. Het vorstelijk patronaatsrecht van Malta
(1530) resulteerde er in een Europese staat.
In zijn Recopilación was Filips II blij dat hij van rechtswege op basis van
oude gewoonten, rechtstitels en apostolische privileges patroon was van alle
kathedrale kerken van zijn koninkrijken. Hij beschikte bovendien over het
presentatierecht over de aartsbisdommen, bisdommen, aanstellingen van
prelaten en consistoriale abdijen, ook wanneer ze vrij kwamen in Rome. 159
Vooral wanneer de paus ook de in Rome vacant geworden beneficies ter beschikking van de vorst stelde, kwam hij terug op privileges van voorgangers
in het ambt. 160
A. Rouco-Varela, Staat und Kirche im Spanien des 16. Jahrhunderts, Madrid 2001, 225-226.
C.16 q.7 c.32 Decernimus.
X.1.6.14 Cum terra. Het verkiezingsrecht was een geestelijke aangelegenheid.
R. Rodriguez Raso, Maximiliano de Austria, gobernador de Carlos V en España. Cartas al
Emperador, Madrid 1963, 9-10.
158 Sinds die tijd spreekt men ook over de Maltezer Orde. A. Brogini, Malte, frontière de
chrétienté (1530-1670), Rome 2006.
159 Recopilación de las leyes destos reynos, Valladolid 1982, boek 1, titel 6, lijn 1, 8: Que los
Reyes son Patronos de todas las Iglesias de sus Reinos.
160 VI.3.4.2 Licet ecclesiarum.
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Uiteindelijk zien we dat de Nederlanden vaster verankerd werden met
de heersende naties van dat ogenblik: Spanje en het Heilige Roomse Rijk.
Frankrijk, dat zich na het overlijden van Maria van Bourgondië, het meest inhalig had getoond, was tijdelijk afgestopt. Voor de relaties met de H. Stoel
was het Spaanse netwerk het belangrijkste. Binnen de Nederlanden zelf
vormde het particularisme van de afzonderlijke landsheerlijkheden de grootste handicap op een betere integratie van de nieuwe Staat. Voor de verlening
van de beneficies werd de spagaat tussen de gewesten maximaal. Ook konden we vaststellen dat aartshertog Karel van Oostenrijk door zijn grootvaders langs vaders- en moederszijde zorgvuldig werd voorbereid op zijn regering.
III.3.3

De vorst en zijn bisschoppen: onaangepaste ver(stand)houding

Sinds de Romeinse tijd was de organisatie van de bisdommen in de Nederlanden vrijwel gelijk gebleven. Ondertussen was er op het vlak van het bestuur veel gereorganiseerd. Karel de Stoute had al aandacht besteed aan de
conflicten tussen het wereldlijk bestuur en de bisdommen. In de Nederlanden ging Karel V verder in die zin en werd gedeeltelijk orde op zaken gesteld, maar niet zoals in Spanje, waar de katholieke koningen het begin van
een geestelijk reveil konden inluiden.
Het beeld van de bisschop was in de loop der tijden gevoelig veranderd.
Volgens het canonieke recht moest de bisschop de dienaar der dienaren zijn:
‘Ik kom niet om gediend te worden, maar om te dienen’ en ‘wie de grootste
van jullie is, zal jullie dienaar zijn’ werden in het canonieke recht naar het
evangelie van Mattheus aangehaald. 161 Later bleef men vasthouden aan het
beeld van iemand, die waardig was, uit een wettig huwelijk geboren en die
de leeftijd van dertig jaar had bereikt. 162 Het was ongeloofwaardig iemand,
die te jong was, op de zetel van de bisschop te plaatsen. 163 Tegen de misbruiken op deze regelgeving kwam het Concilie van Trente met een spiritueel en
organisatorisch krachtige bisschop. 164 In de praktijk van de vijftiende en zestiende eeuw ziet men dat de Nederlanden niet alleen in taalrollen gescheiden
waren, maar dat alle metropolieten in het buitenland woonden. Het aandeel
van de adel in de toewijzing van de titularis van het bisdom was extreem
hoog en de invloed van de vorst op de ‘benoeming’ kon als een inbreuk op
de kerkelijke vrijheid worden gezien.
161
162
163
164

C.9 q.3 c.7 Nullus primas.
X.1.6.7 Cum in cunctis.
X.1.14.3 Indecorum. Denk ook aan 1 Tim. 5.22.
M. Sygut, Natura e origine della potestà dei vescovi nel Concilio di Trento e nella dottrina successiva (1545-1869), Rome 1998.
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In zijn uiteenzetting over het primaat van de paus te Rome tegen Luther
heeft Jacobus Latomus 165 er in het dertiende kapittel over bisschopsverkiezingen op gewezen dat de paus niet alle schuld voor de kerkelijke problemen
op zich moest laden. Hij kon zich ook niet voor alles verontschuldigen. Vaak
was een verkiezing niet volgens de regels van het canonieke recht. De vorsten moeiden zich met de zaak (propter potentiam principum) en soms waren er onder het volk tekenen van ongenoegen. ‘Vandaag gebeurt de aanstelling van bisschoppen en van priesters (o wee!) in vele plaatsen buiten de wet
van het evangelie, buiten de apostolische vorm, buiten de decreten van de
heilige canones.’ Latomus nam een zeer lang citaat uit de Codex over om aan
te geven dat de chaos van zijn dagen ook in het oude Rome ontoelaatbaar
was. 166 Hij besloot met de hoop dat de vrome Jezus in de harten en handen
van de christene vorsten deze Romeinse wet mocht schrijven. Dan zal er
hoop zijn dat zij de kerk op een rechtvaardige en heilige wijze zullen hervormen’. 167
Beginnende staatsvorming en de druk van de grote buur Frankrijk op het
territorium van de Nederlanden vergden de grootste voorzichtigheid. Vanuit
verschillende hoeken was de dreiging urgent. In de eerste plaats kwam
steeds het bisdom Terwaan. De beste pleitbezorger voor de oplossing van de
problemen aldaar was de invloedrijke jurist Filips Nigri, die zelf afkomstig
was uit dat gewest. Midden in de Nederlanden werd Karel van Egmond met
het hertogdom Gelderland en het graafschap Zutphen een moeilijke tegenstander. Of was de tijd rijp voor een rijk aan de Nederrijn? 168 Vele opties lagen nog open vanuit het standpunt van de staatsvorming. Vanuit Frankrijk,
dat de Rijn als een geprefereerde natuurlijke grens zag, probeerde men de
connectie met Gelderland te versterken door aanspraken op een tussengebied naar zich toe te halen. Érard de La Marck, de bisschop van Luik, leek als
prins-bisschop de gepaste figuur om de Fransen te helpen in hun opzet. Zo
was Érard tot bisschop van Chartres aangesteld. Verder versterkte de familie
De La Marck de Franse overheersing in dat gebied alleen maar. Weliswaar
liet Maximiliaan de bekende Robert de La Marck, het ‘everzwijn van de Ardennen’, in 1485 te Maastricht onthoofden, maar in de volgende generatie
stonden weer anderen klaar. Tegen deze signalen werd met het verdrag van
165 G. Tournoy, Jacobus Latomus of Cambron, in: CE, II, 304-306.
166 C.1.3.30 (31) Si quemquem en 1-5 (tot: nisi fuerit ordinatus invitus) uit de titel ‘De episcopis et clericis et orphanotrophis et brephotrophis et xenodochis et ascetriis et monachis et privilegio eorum et castrensi peculio et de redimendis captivis et de nuptiis clericorum vetitis seu permissis’.
167 F. Pijper, Primitiae Pontificiae Theologorum Neerlandicorum. Disputationes contra Lutherum
inde ab a. 1519 usque ad a. 1526 promulgatae, Hagae-Comitis 1905, 163.
168 G. de Werd e.a., red., Land im Mittelpunkt der Mächte: die Herzogtümer Jülich, Kleve, Berg,
Kleve 1984.
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Sint-Truiden in 1518 een stap gezet om het tij te keren. De bisschop van Luik,
Érard de La Marck, werd coalitiegenoot van het Habsburgse netwerk. Nog in
hetzelfde jaar werden maatregelen genomen om de banden met het Heilige
Roomse Rijk te versterken. De naleving van het Concordaat van Wenen werd
bij wet geproclameerd en herhaald.
In plaats van het bisdom Chartres 169 werd het bisdom Valencia aan de
Luikse bisschop aangeboden, nu hij in het Habsburgse kamp was beland.
Tevens werd hem de rode hoed, vroeger in het vooruitzicht gesteld door de
Franse koning, nu door de Habsburgers voorgesteld. Na de voorkeur van Albrecht van Brandenburg voor de kerk van Sint-Pietersbanden werd de kerk
van de H. Chrysogonus in Rome zijn titelkerk. Daarbij kwam nog dat Érard
ook heer van Bouillon was en graaf van Loon. Dat betekende dat hij als kerkelijke overste de beschikking had over patronaatsrecht, maar dat hij ook als
wereldlijk heer een soortgelijk recht bezat: een lekenpatronaatsrecht als graaf
van Loon. 170 Tegen deze cumul groeide het verzet.
Een mooi voorbeeld van dit verzet treffen we aan bij het bisdom Utrecht.
Vanaf de twaalfde eeuw was de bisschop van Utrecht rijksvorst of ‘princeps
imperii’, net zoals de bisschop van Luik trouwens, want beide bisdommen
waren suffragaanbisdommen van de aartsbisschop van Keulen. Voor de toekomst van het bisdom Utrecht werden in de loop van de zestiende eeuw
twee punten steeds belangrijker. Mocht alleen het kapittel van de Dom de
bisschop verkiezen, zoals het gebruikelijk was onder het Concordaat van Wenen? Moest de bisschop van Utrecht zich verder inlaten met de temporaliteit? 171 Deze temporaliteit kon door de bisschop niet meer beschermd worden
met hertog Karel van Egmond als buurman. Vanuit het oogpunt van de
staatsvorming moest een andere oplossing gezocht worden en was het voor
de vorst ook vervelend dat hij te weinig kon inbrengen bij de bisschopskeuze.
Precies op het vlak van de verkiezing van bisschoppen bracht de Moderne Tijd veranderingen met zich. De verkiezing volgens het canonieke recht
werd door de wereldlijke vorst als een hinderpaal gezien om zijn beleid door
te voeren. Waarom? Verkiezingsrecht in abdijen en kloosters was een geeste-

169 Toch kreeg de bisschop van Luik op 19 januari 1524 van Clemens VII nog bij bul het
recht om beneficies te verlenen in het bisdom Chartres en bij een breve een indult om
hetzelfde te doen, maar niet in Valencia: A. Cauchie en A. van Hove, Documents sur la
Principauté de Liège 1230-1532, Brussel 1908, II, nr. 123, 238-245 en nr. 124, 245-247.
170 A. Cauchie en A. van Hove, Documents sur la Principauté de Liège 1230-1532, Brussel
1908, II, nr. 120, 227-231 en nr. 121, 231-236.
171 J. van der Gouw, Stukken afkomstig van ambtenaren van het centraal bestuur tijdens de regering van Karel V gedeponeerd ter charterkamer van Holland, ’s-Gravenhage 1952, nrs. 482556, 63-70.
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lijke aangelegenheid en daarvan was een leek uitgesloten. 172 Het vorstelijk
presentatierecht leidde tot het ‘ius ad rem’. Vanaf de vijftiende eeuw trachtten moderne vorsten tot een vergelijk te komen met de paus over betere benoemingsprocedures. Indien ze over voldoende aanzien beschikten in de Europese context, konden ze met de H. Stoel regelingen treffen in het kader van
concordaten. 173
Wanneer men in de Duitse gebieden het optreden in Luik en Utrecht observeerde, kreeg men schrik voor secularisatie. Men vreesde dat Karel V de
geestelijke goederen van het Heilige Roomse Rijk tot een ‘Kammergut’ zou
maken. 174 Men dacht ook dat de keizer het Spaanse voorbeeld zou volgen.
Zouden de Duitse gebieden meer onderworpen worden en zou de zielzorg
even streng georganiseerd worden als in Spanje? 175
Was Karel V van plan nog verder op te rukken? Wanneer hij het hertogdom Gelderland en het graafschap Zutphen veroverd had, beschikte hij over
de toegang tot alle armen van de Rijn en de verbinding van de Nederlanden
met de Duitse gebieden. Op die manier lagen de bisdommen Münster, Osnabrück, Minden en Paderborn voor hem open. 176 Voortaan lag de klemtoon
meer op de goede verbinding van de Nederlanden met het Vrijgraafschap.
In 1547 kreeg Karel V nog de kans om zijn territorium uit te breiden in de
richting van Munsterland, omdat Franz von Waldeck, bisschop van Münster,
zo overmand was door schulden, dat Karel V de temporaliteit zonder probleem had kunnen verkrijgen, maar de besprekingen voor de Transactio Augustana dwarsboomden deze kans. 177 Wel had Lodewijk van Schore graag
gezien dat niemand de temporaliteit inpalmde, die ongewenst was voor
Brussel en de Nederlanden, maar de bisschop overleed in 1553 zonder dat
zich noemenswaardige problemen voordeden. 178
Naast de bisdommen Luik en Utrecht moeten we nog rekening houden
met de bisdommen Kamerijk, Atrecht, Terwaan en Doornik. Hiermee laten
we Metz, Toul en Verdun links liggen. Bovendien vergeten we dan al te gemakkelijk Besançon, dat tot het Heilige Roomse Rijk behoorde, en gaat het
Vrijgraafschap van Bourgondië ongemerkt voorbij. Savoie, dat de verbinding
172
173
174
175

X.1.6.14 Cum terra.
J. Gaudemet, Les élections dans l’église latine des origines au XVIe siècle, Paris 1979.
D. Willoweit, Kammergut, in: HRG2, Berlin 2009, II, Sp. 1560-1561.
M. Lenz, Briefwechsel Landgraf Philipp’s des Großmüthigen von Hessen mit Bucer, Osnabrück 19652, I, 400.
176 M. Lenz, Briefwechsel, I, 402.
177 1547 is ook het jaar van de slag bij Mühlberg. De verwerping van deze open doelkans
verwijst naar de vele terreinen, waarop actie werd gevoerd, en hangt samen met de
prioriteiten van het ogenblik: de overwinning op de Schmalkaldische Liga, het Concilie
van Trente en de strijd tegen Frankrijk na het overlijden van Frans I.
178 ARAB AUD 1642/2, ongefolieerd, Lodewijk van Schore aan Maria van Hongarije, Brussel, 11 december 1547.
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vormde met Italië, was nog wel in handen van een zwager van Karel V, maar
hoelang? Langs deze wegen lag de kortste militaire weg tussen de Nederlanden en Spanje: nu bekend als ‘the Spanish Road’. Staatsvorming vereiste dat
deze weg veilig was voor troepenbewegingen, maar ook het feit dat de bisschoppen langs deze weg Spaansgezind waren, kon een flinke slok op een
borrel schelen.
Bij de behandeling van deze laatste bisdommen is het opvallend dat ze
hetzij tweetalig, hetzij Franstalig waren. Over het taalgebruik bestond in het
canonieke recht regelgeving, vooral in de Regulae Cancellariae, maar hoe
werd die toegepast? 179 De geestelijkheid moest de gelovige te woord staan in
het ‘idioma’ van de streek. 180 In het zuiden van de Nederlanden was het
Frans de spreektaal. Voor de Bourgondiërs en Habsburgers was dat geen
probleem. Ten tweede valt het op, dat de grensgebieden van de Nederlanden
een twistappel betekenden voor het vorstenhuis uit Frankrijk en voor de
Habsburgse dynastie. Deze gebieden werden als slagveld gebruikt, maar ze
waren ook een verbinding tussen Spanje en de Nederlanden. Voor de ‘Spaanse weg’ was de oostgrens van Frankrijk al van kapitaal belang voor Spanje.
In het hertogdom Lotharingen was Philippa, de zus van Karel van Egmond, de hertogin-moeder van een belangrijke clan, die het Franse Hof meer
genegen was dan het Hof in Mechelen-Brussel. Alleen Christine van Denemarken, het nichtje van Karel V, vormde een uitzondering op deze algemene
regel. Haar huwelijk met Antoine van Lotharingen werd echter gesloten,
toen de Franse connectie al veel te sterk was. Toen haar zoon, Charles, op
drie jaar wees werd en zijn moeder regentes, heeft de Franse koning, Hendrik
II, ervoor gezorgd dat de moeder in 1552 deze status moest opgeven en haar
jonge zoon werd aan het Franse Hof opgevoed.
Dat de band met Frankrijk zo hecht was, hoeft ons niet te verwonderen. 181 Nu nog ligt het graf van Catherine de Bourbon in de Nijmeegse Stevenskerk. Zij was getrouwd met Adolf van Egmond en was de moeder van
Karel en van Philippa. Door haar huwelijk met René van Lotharingen werd
Philippa moeder van tien kinderen, die tot in de zestiende eeuw spelbepalend bleven voor de relatie tussen Frankrijk en de Nederlanden. Zo werd
haar zoon Antoine nog vermeld als een mogelijke kanshebber bij de opvolging van Gelderland na het overlijden van zijn oom, Karel van Egmond.
Voor Karel V was een dergelijke kansberekening pure utopie, maar op basis
179 Zie: Commentarii R.P.D. L. Gomez, episcopi Sarnensis … in Regulas Cancellariae Iudiciales,
s.d. 1540, Regula de idiomate, met 15 vragen en antwoorden vanaf fo LVII.
180 H. Nelis, L’application en Belgique de la règle de la chancellerie apostolique “de idiomate” aux XIVe et XVe siècles, en idem, Bulle d’Eugène IV concernant l’”idioma Flandrie”, in: BIHBR, 1922, 129-141 en 263-264.
181 In dit kader moet ook vermeld worden dat Jeanne d’Arc stamde uit Domrémy, een
plaats in Lotharingen.
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van successierechten bleken de aanspraken van Antoine toen uiteindelijk
zonder gevolg. Tot in de zeventiende eeuw zijn voorbeelden aan te wijzen,
waarbij de aanspraken van Lotharingen op Gelderland niet bleken uitgedoofd te zijn.
Vanuit de verhouding tussen Kerk en Staat bleef de toestand gespannen.
Zo was bisschop Robert de Lénoncourt een trouwe volgeling van de familie
Guise, verwant met de familie van Lotharingen. Robert werd als bisschop
van Châlons-sur-Marne door Frans I naar Karel V in Spanje gestuurd om de
problemen rond het hertogdom Gelderland te bespreken bij het naderende
einde van Karel van Egmond (†1538). 182 Hij kweet zich zo goed van zijn taak
dat hij door Frans I werd voorgesteld voor de rode hoed. Hij werd ook bij het
eerste consistorie kardinaal in 1538 en in de hoedanigheid van aartsbisschop
van Reims vroeg hij in 1541 dat de proosdij van Meerssen in het Land van
Valkenburg zou toegevoegd worden aan zijn abdij van St. Remi, waar hij
commandatair abt was. 183
Concentreren we ons op de zonen van Philippa, die in de geestelijke
stand werden opgenomen, dan beginnen we met de achtste zoon, Jean de
Lorraine. Hij werd te Bar geboren op 9 april 1498 en was zeven jaar later al
bisschop van Metz. 184 Hij werd bisschop van Toul in 1517 en een jaar later al
kardinaal. Het jaar 1518 is het jaar, waarin Érard de La Marck op Franse
voorspraak kardinaal zou worden. Na de keuze van Érard voor het Habsburgse kamp heeft de Franse koning een vervanger aangesteld, die zo dicht
mogelijk bij Luik leefde en de Franse politiek kon verder zetten. Als Luik niet
kon helpen in de strategie, dan werd Lotharingen de volgende uitvalbasis.
Als Lotharingen in het oosten minder goed uitkwam, dan maar naar het westen. In 1522 werd Jean bisschop van Terwaan. Het is precies in deze tijd, dat
paus Adriaan VI zelf ingreep, omdat de taalperikelen binnen het bisdom Ter182 R. Aubert, 3. Lénoncourt (Robert de), in: Dictionnaire d’Histoire et de Géographie ecclésiastiques, Paris 2011, fascicule 181, col. 500-501. Zie daarover ook een dossier in het Algemeen Rijksarchief te Brussel: H. Deceulaer, Inventaris van het kernarchief van de AUD
1344-1744 (vnl. 1515-1744), Brussel 2008, 220, nr. 1399/23. In een brief uit Rome aan Maria van Hongarije meldt hij op 10 juli 1541: ‘Quand j’estoye en Espaigne pour les affaires de monseigneur de Lorraine’: ARAB AUD 129, fo 18 ro.
183 ARAB AUD 98, fo 44ro-vo. Zie ook: ARAB AUD 57, fo 53 vo en J. Dumont, Corps universel
diplomatique du droit des gens, Amsterdam 1726, IV, 2, nr. clxxxiv, 292-295, waar hij zich
na de vrede van Crépy te Kamerijk (16 januari 1545) bij de conferentie over de grenzen
hard moest inspannen om zijn gelijk te halen.
184 CT, III,1, 637, l. 30, waar gemeld werd dat in het Heilige Roomse Rijk kanunniken werden aangesteld, die twaalf, tien en acht jaar waren. Zie ter vergelijking X.1.14.3 Indecorum est, waar men ten tijde van het Concilie van Lateranen minstens veertien jaar veronderstelde. Zie ook: C. Michon, La monarchie française – Les richesses de la faveur à
la Renaissance: Jean de Lorraine (1498-1550) et François Ier, in: Revue d’histoire moderne
et contemporaine 50 (2003) 34-61.
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waan zo de pan uitrezen, dat een splitsing werd doorgevoerd en personen
van de Nederlandse taalrol voortaan naar het geestelijk hof (tribunal officialatus Morinensis quo ad causas subditos comitatus Flandrie huiusmodi concernentes) in de stad Ieper konden gaan. 185
In 1523-1544 werd Jean ook bisschop van Verdun, 186 in 1523-1524 administrator van Luçon, 187 in 1538-1550 administrator van Agen, 188 in 1521-1523
van Valence, 189 in 1542-1553 administrator van Nantes. 190 Ondertussen was
hij in 1524-1550 administrator-aartsbisschop van Narbonne, 191 in 1532-1538
administrator-aartsbisschop van Reims, 192 in 1535-1550 administrator van
Albi 193 en in 1537-1539 administrator-aartsbisschop van Lyon. 194 Biografen
voegen eraan toe dat Jean niet het voorbeeld van een goede bisschop was. 195
De negende zoon van Philippa, Louis, werd op 27 april 1500 geboren en
zijn peter was de Franse koning Lodewijk XII. Hij was van 1508 tot 1522 bisschop van Verdun, waarna zijn broer, Jean, deze bisschopszetel overnam.
Louis werd graaf van Vaudémont en stierf in 1528 aan de pest bij de belegering van Napels. Zoals Karel van Egmond Karel V in de Nederlanden bevocht, zo deden de Lotharingers dat in hun gebied en daarbuiten.
Spelbepalend in de relatie tussen de Nederlanden en de bisdommen
Metz, 196 Toul en Verdun werd het verdrag van Chambord (15 januari 1552).
Toen heeft de Franse koning Hendrik II, ooit gijzelaar in een Madrileense
gevangenis, met de protestantse vorsten een overeenkomst gesloten, waar185 I. Diegerick, Inventaire analytique et chronologique des chartes et documents appartenant aux
archives de la ville d’Ypres, Brugge 1860, V, 153, nr. MDXXXI: Rome, 11 mei 1523 en 155,
nr. MDXXXIV, waarbij Jean Carondelet op 24 juli 1523 te Brussel opdracht kreeg om de
bul door de bisschop en het kapittel van Terwaan te laten uitvoeren. Ondertussen verdween de pauselijke bul in de brand van de Grote Oorlog. Zie evenwel: ASV, Reg. Vat.
1234, fo 180 vo – 183 ro en RAG, RV 818, nr. 82: fo 139 vo – 143 vo.
186 G. van Gulik, C. Eubel en L. Schmitz-Kallenberg, Hierarchia catholica medii et recentioris
aevi, Münster 19232, III, 335.
187 Ibidem, 230.
188 Ibidem, 98.
189 Ibidem, 326.
190 Ibidem, 253.
191 Ibidem, 253. Als kardinaal-diaken van Sint-Onufrius en als bisschop van Narbonne, Terwaan en Verdun kreeg hij van Clemens VII op 1 augustus 1530 een persoonlijk indult,
getiteld ‘Ad personam tuam’: Fr. Pinsson, Inventaire des indults, Paris 1688, II, 1242-1245.
192 Ibidem, 285.
193 Ibidem, 101.
194 Ibidem, 230.
195 Zo zal ook Calvijn erover denken. Zie hierna IV, 5.
196 Op 20 januari 1552 gaf Hendrik II privileges aan de Hanzesteden en op 21 april 1552
zwoer de stad Metz de eed aan Hendrik II als ‘protecteur & défenseur de la Liberté
Germanique’: J. Dumont, Corps universel diplomatique du droit des gens, Amsterdam 1726,
IV, 3, 33-34.
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door de druk op de Nederlanden en op de ‘Spaanse weg’ werd opgevoerd. 197
Frankrijk geraakte uit de omknelling, maar nog niet ten volle, want de paus
zou deze overstap van de drie bisdommen met zijn indult bekrachtigen bij de
Vrede van Munster (1648). Ondertussen bleven deze bisdommen op de
‘Spaanse’ weg liggen en bleef deze toegang tot Luxemburg een lastige hindernis.
Uit de enkele voorbeelden, die de relatie Gelderland-Lotharingen illustreerden, mag blijken dat vanaf de vijftiende eeuw door de Bourgondiërs
veel aandacht werd geschonken aan het overgangsgebied tussen Bourgondië
en de Nederlanden. Het is niet toevallig dat Karel de Stoute op het slagveld
voor Nancy het leven liet in 1473. Wat was het grote verschil tussen de vijftiende en de zestiende eeuw? Door de Bourgondiërs en de Fransen werd een
broederstrijd uitgevochten, die in Frankrijk lange tijd een burgeroorlog kan
genoemd worden, maar die escaleerde, toen de Habsburgers op het slagveld
verschenen. Met het huwelijk van Filips de Schone en Johanna van Castilië
werd het binnenlandse gevecht een Europese brand, niet alleen op het slagveld, maar ook op religieus vlak.
In Besançon beschikte de aartsbisschop over drie suffragaanbisdommen,
die weldra tot het protestantse kamp zouden behoren, maar een deel van zijn
territorium overlapte gebieden in het Vrijgraafschap. De relatie van de metropolitane kerken tot de suffragaanbisdommen was zeer moeilijk, terwijl de
bisdommen Maurienne, Bourg-en-Bresse en Genève even ongemakkelijk verspreid lagen tussen de belangen van elkaar bestrijdende landsheerlijkheden.
Bij de verschillende standpunten over de positie van de bisschoppen beschikken we over een uitzonderlijk document van Lodewijk van Schore,
hoofd-voorzitter van de Raad van State en van de Geheime Raad (1540-1548).
Toen Karel V in 1540 zich op weg begaf naar de Rijksdag en toen later bleek
dat hij slechts zou terugkeren voor de aanhechting van Gelderland en Zutphen (1543) wilde de centrale regering het woord van de keizer horen op een
aantal hete hangijzers. Dankzij dit memorandum kunnen we jammerlijk alleen de vragen van de centrale regering (in de kantlijn zelfs eigenhandig van
commentaar voorzien door Maria van Hongarije) voorstellen, niet de antwoorden van de keizer. Uit een brief van Dr. Caspar Hedius, in dezelfde tijd
geschreven, blijkt dat Nikolaas Perrenot toen de spil van het keizerlijk bestuur was (caput consilii Caesaris: tweemaal herhaald!). Deze keizerlijke
raadsheer, die op doorreis was naar de godsdienstgesprekken in het Heilige

197 S. Skalweit, Der religionspolitische Aspekt des Vertrags von Chambord, in: L’Europe,
l’Alsace et la France. Études réunies en l’honneur du doyen Georges Livet de l’Université des
Sciences de Strasbourg, Strasbourg 1986, 203-209.
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Roomse Rijk, zou er door Spaanse theologen, die in Parijs gestudeerd hadden, gesteund worden. 198
Toen Van Schore zijn memorandum opstelde, 199 was nog onbekend wie
(enkelvoud of meervoud) het land zou(den) besturen. Uiteindelijk zou Van
Schore hoofd-voorzitter worden van de Raad van State en van de Geheime
Raad. Twee reacties waren hier van belang. ‘Hoe moeten we ons gedragen
tegenover onze Heilige Vader en de H. Apostolische Stoel met betrekking
zowel tot de graties en provisies, die in Rome worden verstuurd, als tot andere punten?’ Met het oog op de godsdienstige toestand in de Nederlanden
noteerde Van Schore het standpunt van de centrale regering: ‘Het zou ook
goed zijn orde te scheppen in de misbruiken van de kerk. Daaruit is de ramp
van de secten ontstaan. Tijdens de afwezigheid van Zijne Majesteit (sinds
1531) hebben de bisschoppen niet geluisterd. Er is ook geen hoop dat ze nu
luisteren, tenzij in tegenwoordigheid van Zijne Majesteit. Er moet ook orde
op zaken gesteld worden bij de curae (de ambten van pastoor), bij personen
met zielzorg en met betrekking tot de rol.’ 200
Nog in een ander document van dezelfde Van Schore, dat slechts een uittreksel was uit een memorie over de justitieraden, blijkt dat Karel V de bisschoppen aanmaande om hun bisdom te visiteren en om zorgvuldig toe te
zien op de functie van pastoor. Op vele plaatsen waren pastoors verdacht.
Indien de pastoors niet besmet waren met ketterij, mochten ze hun ambt terug opnemen. Bisschoppen letten er helemaal niet op dat pastoors, die eigenaars 201 waren, moesten resideren in het gebied van hun pastorij. Indien deze
pastoors niet geschikt waren voor de eredienst, moesten de bisschoppen ze
vervangen door geschikte kandidaten. Personen door de eigenaars voorgesteld moesten gemeden worden, want eigenaars kozen alleen vicarissen, die

198 O. Winckelmann, Politische Correspondenz der Stadt Strassburg im Zeitalter der Reformation, Strassburg 1898, III, 118-119 en 143. J. Stolk, Johannes Calvijn en de godsdienstgesprekken tussen rooms-katholieken en protestanten te Hagenau, Worms en Regensburg (1540-1541),
Kampen 2004.
199 ARAB AUD 16281, ongefolieerd: Affaires d’importance en gros sur lesquelz est requis
que l’empereur pourvoye auparavant son partement des pays de pardecha.
200 ROPB, II, 4, 224-5 en 5, 114-115. Met betrekking tot de rol verwijzen we naar V.4 over
het rolrecht. Lodewijk van Schore en Ruard Tapper werden nog in hetzelfde jaar aangesteld om de rol te bewaken.
201 Pastoors konden rijk zijn en over een patrimonium beschikken. In hun plaats vervulden meestal ‘vicarii’ de dienst. Zie: CT, VIII, 418, l. 1-6, waar de ‘titulus* beneficii’ vergeleken wordt met de ‘titulus* patrimonii’; zie ook: 447, l. 3-4 en 26-27. Men spreekt
ook over ‘titulus iurispatronatus’: CT, IX, 766, 22 en 35; 767, l. 13-14: titulus patronatus
ex authentico fundationis vel dotationis documento’.
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het best betaalden. In het algemeen wisten de bisschoppelijke dienaren geld
te oogsten zonder aandacht voor het zielenheil. 202
Midden in de regering van Karel V bleek dat Paulus III slechts één indult
of gratie gaf aan de keizer. De bisschoppen lieten het afweten bij de uitroeiing van de secten. Was het probleem van de bisdommen eerst een territoriaal
probleem en een probleem in relatie tot de aartsbisschoppen in het buitenland, dan werd het probleem van de ketterij nu prioritair. Moest dan de hulp
niet weer van de paus komen? Een nieuw hoofdstuk in het kader van de inquisitie…?
Daarom vestigen we hier de aandacht op één van de vier indulten, die
aartshertog Karel van Oostenrijk kreeg. Het minst bekende indult is het indult, genaamd ‘Clericorum excessus’, gericht tegen excessen van de clerus.
Pauselijke hulp moest toen de nood lenigen, waarmee de vorst in de Nederlanden zat. In normale omstandigheden was het de taak van de bisschop om
zich tegen de uitspattingen van de clerus te keren. In 1515 al was er een teken
aan de wand. 203 Toch schijnt dit indult het enige te zijn, dat niet werd hernieuwd.
Hoezeer het probleem van de bisschoppen van belang was, gaf ook Viglius nog aan. Toen bij de tweede sessie van het Concilie van Trente ook vertegenwoordigers van de Nederlanden moesten aangesteld worden, sloeg
Viglius de armen in de lucht. Wie zenden? In de eerste plaats waren goede
bisschoppen daar op hun plaats. Vroeger was er een keur van geleerden
(docti viri); vandaag niet (tanta hominum est penuria). 204
Structureel hadden de bisschoppen het niet gemakkelijk. Vorsten waren
nooit tevreden met hun presentatierecht (ius praesentandi) en wensten dat
uit te bouwen tot collatierecht (ius conferendi). Volgens de historische evolutie hadden de vorsten in de loop der tijden rechten opgebouwd, die door Epo
Boëthius als volgt werden omschreven. Vorsten beschikten over de beneficies
van hun collatie. Zij maakten aanspraak op regale rechten. Zij hadden bij privilege of uit gratie het ‘benoemingrecht’ verworven voor de eerste waardigheden. Verder hadden zij de kennisneming van het possessorium aan zich
getrokken. Boëthius, die zijn betoog twintig jaar na het einde van het Concilie
202 ARAB AUD 1632/2, ongefolieerd. Wat de bisschoppen deden om deze toestand recht te
zetten, is nog onvoldoende onderzocht. Zie: A.-M. Pietresson de Saint-Aubain, Archives
départementales du Nord. Répertoire numérique, Lille 1960, I, 14 G 14 (1497-1740), waar
nog een brief van tonsuur en verschillende presentaties van religieuzen aan de bisschop te vinden zijn.
203 Clem.1.9.1 Ut clericorum audacia. In het anglicanisme zou de vorst het heft in handen
nemen: G. Bray, Tudor Church Reform. The Henrician Canons of 1535 and the Reformatio
Legum Ecclesiasticarum, Cambridge 2005, 30-35 (De excessibus in genere).
204 C.P. Hoynck van Papendrecht, Analecta Belgica, ’s-Gravenhage 1743, II, 1, nr. CXLVII,
343-346, vooral 343. Zie ook: CT, VII (Actorum pars IV, volumen 3), nr. 11, 29-30.
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van Trente schreef, nam afstand van deze vier vorstelijke ‘rechten’, wees ze af
in zeven argumentaties en besloot dat vorsten alleen veilig waren met een
privilege van de paus. 205 Ondertussen stellen we wel vast dat Karel V en
Filips II deze rechten als verworven rechten hadden gebruikt of gebruikten
(potestas regia). Wat we ook in andere hoofdstukken al ervaren hadden,
keert hier terug. Er was een gebrek aan doortastende godsdienstige leiders,
die de kudde op sleeptouw konden nemen. Hierna zullen we nagaan hoe het
structurele tekort was ontstaan.
III.3.4

Beneficies, ius patronatus, het verkiezingsrecht en het voorstellingsrecht/
’benoemingrecht’

Een kerkelijk beneficie kreeg men als een beloning voor een officie of de uitvoering van een taak binnen de kerkelijke sfeer. Deze gedachte is al terug te
vinden bij de apostel Paulus, maar ze werd ook in het Liber Sextus herhaald
en in de voorbereidingen voor het Concilie van Trente kwam men er in de
adviezen en voorstellen zeer regelmatig op terug. 206 De aanstelling van iemand in een wereldlijke functie (officie) en in een kerkelijke dienst (officie
met als beloning een beneficie) was van kapitaal belang in het bestuur van
het land. Wanneer aartshertog Karel naar Spanje zou reizen om er koning te
worden, maakten kardinaal Cisneros en Adriaan van Utrecht 207 zich grote
zorgen om het beleid van de jonge vorst uit te stippelen na het overlijden van
Ferdinand van Aragon. Hun enige voorbeeld was Isabella van Castilië ‘esta
varonil mujer’, want na haar overlijden in 1504 begonnen onder Ferdinand
weer ‘algunos inconvenientes’ op te duiken. Het koninkrijk had in de vijftiende eeuw genoeg rampen en ellende gekend. Vrees voor de ijzeren staf
van de justitie was noodzakelijk, want in de strenge straf bestond de sleutel
van goed bestuur.
Als vierde aanbeveling voor Karel stond de provisie van officies en beneficies op het programma. Eerst was een zorgvuldig onderzoek nodig naar de
gewoonten, het leven en de verdiensten van de persoon, die moest aangesteld worden. Op deze wijze waren onwaardige en onbekwame figuren uitgesloten. De goede uitoefening van de officies en beneficies was belangrijker
205 E. Boëthius, Heroicarum et ecclesiasticarum quaestionum libri VI, Duaci 1588, I, 3-12 en 1976.
206 VI. 1.3.15 Quia per ambitiosam. Zie: El beneficio eclesiástico, in: M. Barrio Gozalo, El
sistema beneficial de la Iglesia Española en el Antiguo Regimen (1475-1834), Madrid 2010,
18-21.
207 Adriaan was als deken van Leuven al door de Spaanse ambassadeur te Brussel, Juan
de Lanuza, getipt als één van de beste vorstelijke dienaren, vooraleer hij naar Spanje
werd geroepen: J.M. Doussinague y Teixidor, El testamento político de Fernando el Católico, Madrid 1950, 444-445.
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dan de personen, die voor de uitvoering verantwoordelijk waren. 208 In de
periode van de zestiende eeuw zijn er in beneficiezaken vele informanten:
Diego de Covarruvias, Cesare Lambertini, Rocco Corti, Paolo Cittadini, Jean
de Selve, Jean Nicolas, Charles Dumoulin, Pierre Rebuffe, François Douaren,
Jean Wamèse. Ik volg de omschrijving van Rebuffus: in het canonieke recht
omvatte een kerkelijk beneficie het deel van de inkomsten van de kerk, dat
voor de kerkelijke dienst werd gegeven. Soms werd het dan ook een geschenk, ‘donatio’, genoemd. 209 Was de apostolische ijver van de H. Paulus zo
groot, dat hij zich nooit bekommerde om zijn beloning, dan kregen zijn opvolgers het er veel moeilijker mee. In de zestiende eeuw werden de woorden
van de H. Paulus zeer vaak geciteerd, maar de praktijk wees in een andere
richting. Men was niet tevreden met één beneficie 210 en men wilde ook niet
op één plaats blijven. 211
Met het patronaatsrecht gaan we terug naar de volle Middeleeuwen,
waarbij Kerk en Staat overgingen tot een betere afbakening van hun respectieve competenties en werkterreinen: het spirituele voor de kerk en het temporele voor de vorst. Het Concordaat van Worms (1122) bleef hier nog altijd
als een mijlpaal gelden. Lange tijd kon men zich aan volgend schema houden: leden van de clerus verkozen; patronen stelden een kandidaat voor en
de kerkelijke hiërarchie zorgde voor de institutie. In zijn ‘De Cura Reipublicae’ verwees Filips van Leiden ‘de iure communi’ naar de stichting als de
grond voor patronaatsrecht. 212 Diego Covarruvias hield zich in de zestiende
eeuw ‘iuxta iuris communis statuta’ nog steeds aan de dotatio (het voorzien
van een dos), de constructio (bouw) en de fundatio (stichting), wanneer hij de
kern van het patronaatsrecht omschreef, zij het dat hij daaraan een aantal
opmerkingen toevoegde. Zo rees er frequent twijfel over wie het patronaatsrecht bezat. Het belang van archiefstukken werd dan vaak doorslaggevend. 213
Na het Concilie van Trente kwam er een trendbreuk. Voor leken werd
genoemde regel van het patronaatsrecht teruggedraaid, maar voor vorsten,
koningen en keizers bleef hij bestaan. Julius III had aan Francisco de los Co208 M. Fernández Álvarez, Corpus documental de Carlos V, I, 65. Deze stelregel werd door
Filips II nog doorgegeven aan Filips III.
209 X.1.3.7 Eam te. Zie verder P. Rebuffus, Praxis beneficiorum, Lyon 1599, 2, 8 onder: Quid
sit et quot modis dicatur beneficium?
210 X.3.5.5 Quia in tantum. Zie ook: X.3.5.18 Cum iam dudum.
211 De Clericis non residentibus in ecclesia vel praebenda, X.3.4; VI.3.3.
212 R. Fruin en P. Molhuijsen, Philippus de Leyden, De cura reipublicae et sorte principantis,
’s-Gravenhage 1900, 175, casus XLIII, nr. 9: C.16 q.7 c.26 en X.3.38.3. Noteer dat Grotius
verwees naar het fundatierecht in casus I, 16-17; in: E. Rabbie, Hugo Grotius, Ordinum
Hollandiae ac Westfrisiae pietas (1613), Leiden 1995, § 161, 216, l. 15-22.
213 D. Covvaruvias a Leyva, Opera Omnia, Antverpiae 1615, Practicarum Quaestionum, t.
II, caput XXXVI, 508, nr. 6.
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bos, secretaris van Karel V, met een indult het ‘ius patronatus’ en het ‘ius
praesentandi’ toegekend met de clausule, alsof het was toegekend op basis
van het lekenpatronaatsrecht (‘ex fundatione vel dotatione laicorum’). Toen
de H. Congregatie zich na het Concilie van Trente moest buigen over de
vraag of dit door de beugel kon, volgde de vernietiging van het indult, omdat een recht ‘ad instar’ voor leken ongeldig was geworden. 214
Een belangrijke vraag rest dan nog: welk was het verschil tussen een kerkelijk beneficie en een beneficie volgens het ‘ius patronatus laicorum’? Het
kerkelijke beneficie kwam iemand toe, wanneer uit de kerkelijke goederen
een kerk was gebouwd of deze met een ‘dos’ was voorzien, terwijl voor het
lekenpatronaatsrecht het geld van het patrimonium van een leek of een wereldlijk persoon moest komen. 215 Geleerden waren het erover eens dat het
niet nodig was om melding te maken van het kerkelijk patronaatsrecht, wanneer de paus de collatie verrichtte. Anderzijds was het wel nodig te vermelden dat er sprake was van lekenpatronaatsrecht, want dan mocht de paus
niet tussenkomen. 216
Binnen het spirituele speelde het verkiezingsrecht in de kerk een bijzondere rol. In die functie heeft het canonieke recht voorzien. In de titel ‘de electione et electi potestate’ van het Liber Extra waren niet minder dan zestig kapittels opgesteld om de kerkelijke verkiezingen in goede banen te leiden. In
het Liber Sextus werden daar nog zevenenveertig kapittels aan toegevoegd. 217 Wereldlijke vorsten konden deze loodzware regelgeving niet waarderen, want tussen de kiezers en de verkozene bestond er een spirituele band
(matrimonium spirituale). 218 Bovendien waren deze verkiezingen met langdurige plechtigheden omgeven. Al of niet terecht keerde men zich tegen de
partijdigheid en de misbruiken van het oude systeem. In vrijwel alle landen
van Europa keerde deze kritiek mutatis mutandis terug.
Voor de kandidaat, die uitzag naar de uitoefening van een kerkelijke
functie, waren er drie punten van juridisch belang: hoe kom ik tot het ‘ius ad
rem’, 219 dat was een aanspraak op een beneficie, en nog belangrijker: hoe kom
214 P. Fagnani, Commentaria in primam partem quinti libri Decretalium, Coloniae Allobrogum
1682, III, 71, nr. 38. Zie ook H. Keniston, Francisco de los Cobos, secretary of the emperor
Charles V, Pittsburgh 1960.
215 Clem.3.12.2 Plures. Heinrich von Segusio, genannt Hostiensis, Kardinalbischof von Ostia; una cum summariis et adnotationibus Nicolai Superantii, Summa, Aalen 19622, fo
181 vo: X.3.38.10 Cum laici.
216 VI.3.4.2 Licet ecclesiarum.
217 X.1.6; VI.1.6; Clem.1.3; Extrav. Io. XXII.1. Zie ook Extrav. Com. 1.3.
218 E. Jacobi, Patronate juristischer Personen, Stuttgart 1912, 70-71.
219 P. Landau, Zum Ursprung des ‘ius ad rem’ in der Kanonistik, in: Proceedings of the
Third International Congress of Medieval Canon Law, Strasbourg 1968 (Città del Vaticano
1971) 81-102. Zie ook G. Wesener, Dingliche und persönliche Sachenrechte – iura in re
und iura ad rem. Zur Herkunft und Ausbildung dieser Unterscheidung, in: E. Jayme
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ik tot het ‘ius in re’, 220 dat was het volle recht op het beneficie? In dit laatste
geval beschikte de kandidaat over een titel, die hij kon verdedigen in procedures voor de wereldlijke rechtbank. 221 De weg naar de institutio of de kerkelijke bevestiging en naar de uitoefening van het kerkelijk ambt stond daarna
open. 222
In de loop van de vijftiende eeuw groeide het aantal universitaire diploma’s. Op de concilies van Konstanz en Bazel was er al aandacht voor kandidaten met een universitair diploma. In de Pragmatieke Sanctie van Bourges
(1438) werden speciale maatregelen voorzien voor afgestudeerden aan de
universiteit (graduati). Deze regels zouden ook meegenomen worden naar
het Concordaat van Bologna, zodat daar de iure twee benoemingen van belang waren: koninklijke (nominatio regia) 223 en universitaire (scholastica
nominatio).
Bekijken we de situatie in de Nederlanden, dan blijkt dat Filips van Leiden in de veertiende eeuw al verwees naar de graaf van Holland, die over
een benoemingrecht beschikte. 224 Veronderstel een vorst, die op basis van
fundatie van een kapittel de collatie van de functies van kanunnik en prebenden heeft. Bedenk, dat hij een stad in Holland of een stedelijke nederzetting
toestaat een recht van benoeming of presentatie om beneficies of functies van
kanunnik aan hem te verlenen. Hij kan niets anders dan met deze benoeming
instemmen. Een soortgelijk privilege of toestemming was waardeloos, omdat
een leek een dergelijk recht niet kon geven aan een leek. 225
In de vijftiende eeuw stellen we vast dat de Bourgondiërs geen benoemingrecht of presentatierecht hadden bij de bisschopsbenoemingen. In de
praktijk slaagden ze er wel in om hun kandidaat te laten verkiezen. Uiteindelijk werd die door de paus ook bekrachtigd. In die zin bestond er de facto een

220
221

222
223
224
225

e.a., Festschrift für Hubert Niederländer zum siebzigsten Geburtstag am 10. Februar 1991,
Heidelberg 1991, 195-213.
R. Feenstra, Ius in re. Het begrip zakelijk recht in historisch perspectief, Zwolle 1979, 15-16.
In deze algemene inleiding is het onmogelijk alle gelijkenissen en verschillen in de procedures aan te geven vanaf de dorpspastoor tot de paus en om rekening te houden met
de nuances bij seculiere en reguliere geestelijken. Daarbij komt nog dat er vele verschillen bestonden in gewoonten en statuten.
Zie daarover de titel De institutionibus: X.3.7 en VI.3.6. Een titel over de collatie, de
presentatie en de nominatie bestond niet.
Conclusio regem Franciae non posse nominationes concedere: Besluit dat de koning
van Frankrijk geen benoemingen kan toestaan, heeft betrekking op universitaire titels,
P. Rebuffus, Tractatus varii, Lugduni 1600, 107, nr. 32.
R. Fruin en P. Molhuijsen, Philippus de Leyden. De cura reipublicae et sorte principantis,
’s-Gravenhage 1900, casus I, 16, p.14: ‘ius nominationis vel praesentationis’.
X.3.38.14 Ex insinuatione. Een tweede verwijzing betreft Guido de Baisio, Apparatus in
Sextum, VI.3.19.1 In laicum.
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benoemingrecht. 226 Tussen de positie de facto en de positie de iure bestonden
er grote verschillen, omdat de wederzijdse machtsverhoudingen een te grote
rol speelden.
Onder benoeming verstaan we de handeling, waarbij iemand is belast
om een functie te bekleden of de handeling, waarbij iemand tot een functie
wordt aangesteld. Het begrip ‘benoeming’ kwam in grote mate overeen met
de voorstelling of presentatie. Deze laatste moest dan wel vrij (libere et licite)
geschieden. 227 Indien de paus benoemde, dan gebeurde dat zonder voorafgaande voorwaarden of formaliteiten. Indien een leek benoemde, dan moest
een geestelijke de benoemde canoniekrechtelijk aanstellen (instituere), zo hij
na een ondervraging aan de voorwaarden voldeed.
Tot in de zestiende eeuw werd nog steeds weer verwezen naar het
woord ‘nominatio’ uit de Pragmatieke Sanctie van Bourges als de plaats bij
uitstek, waar men goede informatie kon vinden over benoemingen, want in
de decretalen was er geen titel over ‘nominatio’. Petrus Rebuffus klaagde
erover dat zijn collega’s juristen het onderwerp van de benoemingen in hun
geschriften te veel op de achtergrond hadden gehouden. 228 Gezien het woord
‘nominatio’ voor velerlei uitleg vatbaar was, maakte de commentator van de
Pragmatieke Sanctie 229 vooreerst het onderscheid tussen benoemingen voor
een vrijgekomen beneficie en die voor een expectatieve d.i. een beneficie, dat
nog niet vacant was en waar men letterlijk nog moest op ‘wachten’. Toen
volgde een uitleg, die in de praktijk van een onderzoek nog moet getoetst
worden.
Een benoeming werd soms gelijkgesteld met een verkiezing en men verwees naar c. Cum olim. 230 Daaruit volgde dat bij een dergelijke benoeming
een recht voor de benoemde was voorbehouden, zoals ten gevolge van een

226 M. Dierickx, De oprichting der nieuwe bisdommen in de Nederlanden onder Filips II, 15591570, Antwerpen-Utrecht 1950, 64.
227 R. Naz, Nomination, in: DDC, IV, 903-911 (pastoors) en V, 575-577 (bisschoppen).
228 P. Rebuffus, Varii tractatus, Lugduni 1600, De nominationibus, 103-238, vooral 104. Het
valt op dat de definitie van Rebuffus zelf niet verder gaat dan de uitleg, die hij vond in
het commentaar op de Pragmatieke Sanctie van Bourges. In de edities van de zeventiende eeuw van de Pragmatieke Sanctie gaf men nog steeds dezelfde uitleg als in de
vijftiende eeuw. In 1551 schreef Franciscus Duarenus ook over het onderwerp, maar hij
verwees naar ‘noster Rebuffus’: F. Duarenus, Omnia quae quidem hactenus edita fuerunt
opera, Aureliae Allobrogum 1608, II, 399.
229 Cosmas Guymier werd voor het auteurschap betwist door Carolus Molinaeus. Het valt
in elk geval op dat Philippus Probus een belangrijk aandeel van de redactie op zich
nam. Noteer ook dat de editie van 1613 niet vermeld is bij: P. Arabeyre e.a., Dictionnaire
historique des juristes français, XIIe-XXe siècle, Paris 2007, Guymier, Cosme, 392-393. Zie
ook E. Cortese, in: P. Arabeyre e.a., ibidem, Probus, Philippus, 643-644.
230 X. 2.27.12 Cum olim.
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verkiezing. 231 Uiteindelijk moest het uitoefenen van de jurisdictie verworven
worden door een bevestiging, terwijl de priesterlijke bevoegdheid door een
consecratie moest afgesloten worden. 232 Niet iedereen was het met de vorige
omschrijving eens. 233 Sommigen meenden dat men door verkiezing en door
de instemming ermee alleen ‘ius ad rem’ verkreeg. Het ‘ius in re’ volgde
slechts na de bevestiging. Er bestond ook een plechtige benoeming, die gelijk
stond met een ‘postulatio’. Deze situatie kwam voor, wanneer twee of drie
kandidaten genoemd werden door de paus om aan één van hen een kerk te
verlenen. Door deze benoeming verkreeg de benoemde geen recht. 234 In elk
geval mochten een benoeming en een voorstelling niet gelijkgeschakeld worden, want de voorgestelde kreeg een ‘ius ad rem’ om een beneficium aan te
vragen en een persoonlijke actie voor diegene, die de institutie moest doen. 235
Wel kwam het voor dat een vorst het ‘ius praesentandi et nominandi’ kreeg
of een ‘ius praesentandi vel nominandi’.
Soortgelijke maatregelen met betrekking tot benoemingen werden nu
ook voorzien in de concordaten, die in dezelfde periode een hoge vlucht
maakten. Het universitair diploma verwees al naar vergaarde kennis, zodat
de randvoorwaarden van de verkiezingsprocedure deels al vervuld waren en
een versoepeling van de regels van het canonieke recht mocht verwacht worden. Op het wettelijke vlak kregen de benoemingen geen autonome kans in
het canonieke recht. Er is geen enkele titel aan te geven, die rechtstreeks verwijst naar ‘nominatio’ of ‘ius nominandi’. Daardoor kregen de vorsten meer
ruimte om zelf regelend op te treden en werden hun rechtbanken de specialisten, die in soortgelijke zaken de jurisprudentie bepaalden. Voor de Nederlanden moest de Pragmatieke Sanctie of het Concordaat van Bologna niet het
richtsnoer zijn, maar Rebuffus werd in de Nederlanden veel geraapdpleegd.
Veronderstel de vraag aan Rebuffus: hoe verkrijg ik een beneficium? Hij
antwoordde, dat er voornamelijk vier manieren waren, waaronder er andere
schuil gingen. Hij dacht aan de verkiezing, de voorstelling en institutie, de
collatie en ten slotte de pauselijke provisie. Benoemingen waren voor hem

231 VI.3.4.17 Si tibi absenti.
232 X.1.6.15 Transmissam en VI.1.6.5 Avaritiae.
233 Een canonist, zoals Guido de Baisio, verwees steeds naar de geestelijke band, die nodig
was voor de bedienaar van de eredienst: E. Jacobi, Patronate juristischer Personen, Stuttgart 1912, 70-71. Hij onderscheidde zes wegen bij de aanstelling van een geestelijke:
verkiezing, solemnele benoeming, postulatio, collatio, presentatio en petitio. Alleen bij
presentatio en petitio kon een leek tussenkomen.
234 X.1.6.40 Scriptum geeft een betere uitleg bij de vergelijking van een verkiezing en een
‘postulatio’.
235 C. Guymier, Pragmatica Sanctio, Parisiis 1613, 272, k) nominationes-274.
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zeker niet onbelangrijk, maar van de tweede orde. 236 In de praktijk werd er in
de Europese landen verschillend mee gewerkt.
Erasmus mag hier onze gids zijn voor de Nederlanden. In een brief aan
Antoon van Bergen verhaalt hij hoe een zoon van zijn broer een prebende
had verkregen met een benoeming, zoals ze dat nu noemen. 237 Uit de context
is het moeilijk op te maken of er tussen de benoeming een verband is met een
indult, maar Erasmus spreekt hier over een prebende alsof het woord ‘benoeming’ een neologisme was. Bij het Concordaat van Bologna verkreeg de Franse koning het nominatierecht voor de bisdommen van zijn rijk, behalve voor
de Provence en Bretagne. Portugal, dat een soortgelijk recht in 1506 het eerst
kreeg, en Spanje, dat in 1523 volgde, stonden sindsdien in Europa op hetzelfde niveau. In de Nederlanden had Karel V die rechten niet, maar hij handelde bij aanstellingen voor abten en waardigheden alsof hij het ‘benoemingrecht’ bij indult had gekregen: ‘ad nominationem Cesaree Maiestatis in vim
indulti apostolici sue celsitudini … concessi’. 238 Niet alleen volgens de canonist Wamesius, maar ook volgens Bonifacius VIII was een benoeming, die
door een leek was verricht op basis van een pauselijke toestemming, van hetzelfde gehalte als een benoeming, die door de paus zelf was verricht. 239 In die
zin was Karel V in staat gesteld om een belangrijk deel van de kerkelijke vrijheid op zich te nemen. Door de uitvoering van de indulten kreeg de keizer in
de Nederlanden een belangrijke invloed in geestelijke aangelegenheden.
Nooit voorheen had een leek op godsdienstig gebied zoveel invloed in de
Nederlanden. 240 Wamesius sprak ook over een andere benoeming. Het gebeurde dat de vorst personen benoemde en inschreef op de rol (rotulus). Dan
moest men rekening houden met een toerbeurt (turnus) en met een wachtorde (ordo conferendi seu providendi). Deze benoeming of inschrijving op de
rol betrof een expectatieve gratie, die geen ‘ius in re’, maar ‘ius ad rem’ meebracht. 241
Toen hij na de aanhechting van Artesië bij de Nederlanden te Gent op 13
mei 1531 een belangrijke ordonnantie uitgaf over de collatie van beneficies,
236 P. Rebuffus, Praxis beneficiorum, Lyon 1599, 14, 17: Quot modis beneficia acquirantur?
Een pauselijke provisie verwijst naar een pauselijke beschikking in beneficiezaken.
237 P.S. Allen, Opus epistolarum, III, 199, l. 44 (14 januari 1518): ‘via nominationis, ut nunc
loquuntur’. Zie ook l. 51: ‘Nominationibus minimum vexabitur amplitudo tua’. Zie nu
ook de topstukken van de bibliotheek van Deventer: http://www.sabinfo.nl Deventer
brievenboek 1517-1518, nrs. 83-85 en 427-429, waar over dezelfde prebende gesproken
wordt.
238 M. Hüffer, Bronnen voor de geschiedenis der abdij Rijnsburg 1140-1620, ’s-Gravenhage
1951, 522-523, nr. 1124 = 25 februari 1529.
239 VI.3.4.9 Si eum.
240 J. Wamesius, Responsorum sive consiliorum de jure pontificio, Lovanii 1643, I, 508, nr. 3.
241 J. Wamesius, Responsorum, I, 512, nr. 4 onder verwijzing naar VI.3.7.8 Quoniam, waarin
het woord ‘nominatio’ niet voorkomt.
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eindigde Karel V na ‘Car ainsi nous plaist-il’ zeer ongebruikelijk met volgende opmerking: ‘Sauf & réservé en ce que dit est nostre droit de nomination
aux dignitez de nostredite Eglise de Cité & autres Eglises de nos Pays
d’Arthois, comme ès autres Pays de pardeça, & nostre ressort & Souveraineté
en tout.’ 242 Hier werd in een gebied, dat door de verdragen van Madrid
(1526) en Kamerijk (1529) was aangehecht, meteen rekening gehouden met
de uitbreiding van het recht van het indult ‘Fervor pure devotionis’.
In het Heilige Roomse Rijk werden de ‘Preces Regales’ en de ‘Preces Imperiales’, ook ‘Preces Primariae’ genoemd, vaak gelijkgeschakeld met het benoemingrecht. Wij zullen hierna zien dat ook deze vorm van benoeming zelfs
was doorgedrongen tot in delen van de Nederlanden. 243 Concreet ziet men
het grote belang van de benoemingen naar aanleiding van de overdracht van
de temporaliteit in Utrecht. 244 Op 14 augustus 1528 stonden de Vijf Kapittels
aan Hendrik van Beieren, verkozen bisschop, toe om van zijn bisdom afstand
te doen. Zij kenden Karel V het bisschoppelijk ‘ius nominationis’ toe 245 en beloofden dat ze alleen hem aangename dekens zouden aanstellen. In één akte
werden de vroegere geschillen bijgelegd.
Met zijn bul van 20 augustus 1529 en dus nog niet ten volle twee maanden na het verdrag van Barcelona, dat de vrede tussen de paus en de keizer
herstelde, fiatteerde Clemens VII wat de keizer gevraagd had. 246 Kardinaal
Willem van Enckevoirt werd bisschop van Utrecht op 1 oktober 1529, maar
hij bleef in Rome tot zijn dood in 1534. Wat stond er nu in de pauselijke bul?
We lichten er twee passages uit: ‘Hendrik van Beieren droeg zijn patronaatsrechten, zowel de lekenpatronaatsrechten als die van zijn kastelen, over aan
Karel V’. 247 Toch hadden de Utrechtse kerken gevraagd dat alle patronaatsrechten aan hen zouden voorbehouden worden.

242 Placards, édits et ordonnances concernant les chartes generales du Haynaut, Douay 1771, 103.
Het feit dat Karel V, Jean Carondelet, Hendrik van Nassau, Adrien de Croy, Antoon I
van Lalaing en Jean Ruffault aanwezig waren bevestigt het belang van deze opmerking. Op 13 juni 1531 werd de ordonnantie te Atrecht afgekondigd.
243 Zie hierna V.6. Zie ook de nrs. 1073-1074 en 1110 van M. Hüffer, Bronnen, waar het indult van 1515 verward wordt met de Preces van Maximiliaan I en Karel V.
244 Aangezien deze overdracht zo bijzonder is, verdient deze situatie ook bijzondere aandacht. Voor een groot deel van de Nederlanden wordt de verhouding tussen Kerk en
Staat grondig gewijzigd. Er was overleg, maar de beslissing was die van de keizer.
245 J. Joosting, De begrenzing der wereldlijke en kerkelijke rechtspraken tegenover elkander, ’sGravenhage 1910 (Werken OVR, 2, 11) III, nr. CCXXXIX, 565, nr. 21. De keuze van de
keizer ging uit naar Willem van Enckevoirt.
246 Ibidem, 568-569.
247 ‘Henricus electus … in ipsum Carolum regem transtulit et transfudit … jura patronatus
tam laicalia quam castralia’. Ibidem, zie naast 569, lijn 1 ook 562, voetnoot 2.
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‘Wij gaan akkoord met en bevestigen de overdracht van de tijdelijke
rechtspraak van de stad, de kastelen…’, 248 maar men zoekt tevergeefs naar de
toestemming aan Karel V om ‘benoemingen’ in geestelijke zin te verrichten.
Voor de benoeming tot bisschop zou men moeten wachten tot 1559 onder
Filips II. Wat verstond men onder kerkelijke jurisdictie? 249 Het is hier niet de
plaats om de volledige kerkelijke jurisdictie uiteen te zetten, maar daaronder
werd mede de collatie van de beneficies begrepen. 250 Want een leek kon een
geestelijk recht niet bezitten, 251 noch de collatie verlenen, omdat het geestelijk
recht werd doorgegeven met de collatie. 252 Bovendien was in het bisdom
Utrecht het Concordaat van Wenen van kracht. Bij geschillen zou de collatie
door de bisschop geschieden. 253 Op 17 december 1529 gaf Jean Carondelet,
hoofd-voorzitter van de Geheime Raad en aartsbisschop van Palermo, het
bevel aan alle belanghebbenden om rekening te houden met de afstand van
de Vijf Kapittels te Utrecht van hun recht om de bisschop te benoemen. Zij
beloofden verder dat ze alleen dekens zouden kiezen, die welgevallig zouden zijn aan de keizer. De wereldlijke overheid had een grote slag gewonnen.
In de instructie voor het Hof van Utrecht van 23 maart 1530 werd meteen
verboden om pauselijke bullen te gebruiken, tenzij men het vorstelijk placet
had verkregen. Deze regelgeving bestond in de patrimoniale gewesten al verschillende decennia. De raadsheren van het Hof zouden kennis nemen van
zaken ‘in materie possessoer van beneficies’. 254 Toch hadden de Utrechtse
kerken gevraagd dat de praktijk, die van kracht was in enige wereldlijke hoven, om over het bezit in beneficiale zaken of in zaken van patronaatsrecht
een wereldlijke rechter te laten oordelen, geen doorgang zou vinden. 255 Enige
tijd later, op 3 augustus 1536, verkozen de conventualen van de Sint-Stevensabdij te Oudewijk op basis van het ‘benoemingrecht’ van Karel V Maria van
Vronesteyn tot abdis. In gelijke zin verkozen de conventualen van de SintPaulusabdij te Utrecht op basis van hetzelfde ‘benoemingrecht’ hun kelder-

248 ‘Nos … translationem jurisdictionis temporalis civitatis castrorum … approbamus et
confirmamus’. Ibidem, 556, nr. 40. Zie ook 559, 13.
249 Ibidem, 563, voetnoot 1.
250 X.1.33.14 Cum olim in verbinding met X.1.9.4 Admonet. Zie ook A. a Butrio, Super prima primi Decretalium commentarius, Venetiis 1578, I, 104, nr. 19 en 104A, nr. 19: Conferre
est iurisdictionis.
251 X.2.26.7 Causam.
252 VI.3.4.2 Licet ecclesiarum.
253 X.3.38.3 Quoniam.
254 Ibidem, 571, art. VIII en 573, art. XXIII.
255 Ibidem, 556, nr. 26. Zaken over beneficies waren volgens de Kerk duidelijk spirituele zaken. Indirect noch indirect mocht de wereldlijke rechter er kennis van nemen.
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meester Gerardus Elberti tot abt. 256 In dit laatste geval werd eerst een verkiezing georganiseerd, zoals Antonius Matthaeus III hierna zal berichten. 257
Voor het Vrijgraafschap Bourgondië is een ordonnantie van 19 november
1551 bewaard, waarin Karel V schermde voor zijn ‘nominatierecht’. Sinds
lange tijd hadden zijn rechtsvoorgangers privileges en indulten verkregen
van de H. Stoel. Dat ‘benoemingrecht’ had betrekking op alle abdijen, kloosters en kapittels, functies van prelaat en waardigheden, die vacant werden in
zijn graafschap en in zijn andere patrimoniale landen. ‘Wij hoorden dat er
nieuwe verkiezingen voorkwamen in het Vrijgraafschap.’ Op advies van het
soevereine Hof van het Parlement van Dole werd een verbod op verkiezingen gepubliceerd om de grote kosten tegen te gaan, die meestal door de verkozenen werden gemaakt. Deze ordonanntie werd betekend aan de baljuwen
van Amont, Aval, Luxeuil en hun plaatsvervangers. Alle abdijen moesten op
de hoogte gebracht worden en binnen zes weken moesten de bewijzen van
die bekendmaking in Dole aankomen. 258
Luisteren we naar de Concilievaders in Trente bij hun besprekingen, dan
komt herhaaldelijk tot uiting dat er toen drie manieren bestonden om te kiezen (triplex electionis genus). Vorsten werkten met benoemingen. In kapittels
waren er verkiezingen. Aan Zijne Heiligheid was de bevestiging voorbehouden. 259 Op deze variant waren er vele commentaren. In de eerste plaats moet
men het onderscheid maken tussen de verkiezing van bisschoppen en de
verkiezing van andere personen uit de kerkelijke hiërarchie. Zo werden vorsten als onruststokers voorgesteld, omdat ze kanunniken verleidden, omkochten en schrik aanjoegen om hun kandidaten de voorkeur te geven. 260
Aan de paus werd ten laste gelegd dat hij alle slechte verkiezingen en benoemingen op een verderfelijke manier goedkeurde. 261
Vanuit elke hoek van Europa kwam een andere opmerking. Zo meende
de bisschop van Verdun dat benoemingen door vorsten gelijk stonden met
roof van kerkelijke goederen. Onder verwijzing naar regelgeving uit het canonieke recht mochten benoemingen niet goedgekeurd worden. 262 Een bisschop uit Sicilië was van oordeel dat slechte benoemingen van vorsten door
256 S. Muller, Regesten van het Archief der Bisschoppen, Utrecht 1919, III, 294, nrs. 5671 en
5673.
257 Zie ook: K. van Vliet, Lijst van abten, priors en monniken van de Paulusabdij, in: H.
van Engen en K. van Vliet, De nalatenschap van de Paulusabdij in Utrecht, Hilversum
2012, 281. Wij danken drs. M. Gubbels voor deze verwijzing.
258 BMB, Ms. Chiflet 3, fo 7 ro-vo. In Fr. Pinsson, Inventaire des indults, Paris 1688, II, 11371138 wordt dezelfde tekst één jaar later gedateerd en in verband gebracht met het indult ‘Digna consideratione fidelitatis’ (13-8-1552).
259 CT, III, 1, 637, l. 24-25, maar ook 665, l. 30.
260 CT, III, 1, 637, l. 31-33.
261 CT, III, 1, 637, l. 36.
262 CT, III, 1, 628, l. 41- 629, l. 3.
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de paus niet mochten toegelaten worden. 263 Een bisschop uit Segovia dacht
dat de benoemingen niet moesten afgenomen worden, maar dat de misbruiken moesten aangepakt worden. 264
Zoveel bisschoppen, zoveel meningen. De bisschop van Praag zei dat benoemingen niet moesten afgenomen worden aan vorsten, omdat velen dat
recht verkregen hadden door stichting of door dotatie en omdat ze ook op
andere manieren de H. Kerk ondersteunden. 265 Soms werd er tussen landen
een twist uitgevochten. 266 Soms was men in de wolken over benoemingen. 267
Eenmaal werd verwezen naar het recht van Karel V om het benoemingrecht
te gebruiken in dertig kerken van het Napolitaanse koninkrijk. 268
Wat de Nederlanden betreft is er nog een belangrijk standpunt van de
Parijse Faculteit voor Theologie. In een juridisch advies, opgesteld op vraag
van de Brabantse abdijen, die de incorporatie vreesden in de ‘mensa episcopalis’ van de nieuwe bisdommen, werd volgende opmerking uit de Franse
praktijk toegevoegd: ‘Met die nieuwe bisdommen zullen abtsverkiezingen
verdwijnen. Alleen de benoeming van de vorst zal blijven. Tot dusver is onze
tijd er getuige van hoe noodlottig de vorstelijke benoeming is voor de gallicaanse staat.’ 269 Deze Parijse benadering werd volledig ondersteund door de
gegevens, die de Venetiaanse gezanten naar het thuisfront doorstuurden.
Frans I verdeelde na het Concordaat van Bologna de abdijen en gaf bisdommen als beloning aan zijn soldaten. De bisdommen en abdijen, zo ging het
Venetiaanse rapport verder, zijn koopwaar geworden, zoals peper en kaneel
bij ons. 270
Op het einde van de Middeleeuwen kwam de verkiezing in de abdijen en
kloosters onder grote spanning te staan. 271 Verhalen over corruptie, omkoping en andere vormen van valsheid zorgden ervoor dat de verkiezing werd
gemeden. Vorsten verkozen het voorstellingsrecht en het benoemingrecht,
263
264
265
266
267
268
269
270
271

CT, III, 1, 630, l. 11 en IX, 526, l. 8.
CT, III, 1, 634, l. 21.
CT, III, 1, 636, l. 2-5.
CT, III, 1, 728, l. 22, omdat de Franse koning de ‘pluralitas beneficiorum’ zou bevorderen.
CT, III, 1, 638, l. 31. Zie ook 639, l. 23.
CT, III, 1, 651, l. 1. Noteer dat het juiste aantal vierentwintig bedroeg.
M. Dierickx, Documents inédits sur l’érection des nouveaux diocèses aux Pays-Bas (15211570), Brussel 1961, II, 290.
C. Lecomte, Le gouvernement de la France du XVIe siècle vu par les ambassadeurs vénitiens, in: C. Bontems, Nonagesimo anno. Mélanges en hommage à Jean Gaudemet, Paris
1999, 641-666, vooral 658.
J. van der Gouw, Stukken afkomstig van ambtenaren van het centraal bestuur tijdens de regering van Karel V gedeponeerd ter charterkamer van Holland, ’s-Gravenhage 1952, nr. 162, 30:
rapport over de verkiezing van broeder Willem van der Goes als abt van Egmond,
20 december 1526.
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maar daarmee was de clerus niet steeds ingenomen. Over de modaliteiten
van deze procedures is nog veel onderzoek nodig, vooral indien men zich
een beeld wil vormen over de subtiele verschillen tussen de beschreven aanstellingen. Daarbij zal er onderscheid zijn tussen bisschopsverkiezingen, abtsverkiezingen, verkiezingen van waardigheden en van priesters met of zonder
zielzorg. Bij de terminologie zal bijzondere aandacht nodig zijn voor de verschillende betekenissen van de woorden, die al in de Middeleeuwen van
doen hadden met de aanstelling van kerkelijke bedienaars. Wat het recht
betreft, zal het verschil tussen ‘ius ad rem’ en ‘ius in re’ centraal staan.
III.3.5

Beneficies, ius patronatus en het collatierecht

De belangrijkste collator in het christendom was de paus, d.w.z. hij verleende
de meeste beneficies in de universele Kerk. 272 Hij had het bestand van zijn
uitzonderlijke mogelijkheden nog uitgebreid door een aantal beneficies voor
de H. Stoel te reserveren en deze reservaties tot ‘ius commune’ om te vormen. Hij was echter niet de enige collator, 273 want collatierecht behoorde toe
aan de kerkelijke personen, die jurisdictie bezaten over een bepaald territorium, zoals een bisdom. Collatoren konden dat recht ook uitoefenen op basis
van een recht, een gewoonte en van een privilege. 274 Zonder probleem was er
steeds een brede en een enge uitleg van hetzelfde woord, zodat betwisting
om de juiste interpretatie vroeg, vaak in een procedure.
De bisschop was oorspronkelijk een belangrijke verdeler van beneficies.
Sprak men toen over de ‘collator ordinarius’, dan was in de eerste plaats de
bisschop bedoeld, omdat hij voorzag in de bedienaars van de meeste parochies. Tijdens de Middeleeuwen was zijn potentieel geslonken en in belangrijke mate door de paus afgeroomd. Zijn jurisdictie was verminderd ten voordele van de wereldlijke rechter, zodat binnen het kader van het beneficiewezen de institutie zijn belangrijkste geestelijke taak werd. Samen met de abten
in zijn bisdom was de bisschop een spilfiguur bij de verlening van beneficies,
maar het Concilie van Trente zou de bisschop weer meer armslag geven bij
het onderzoek en de aanstelling van de kandidaten. 275
Dat deze materie bepaald lastig was, leert ons bij voorkeur de zaak van
het personaat van Naarden. Lang nadat het proces tussen Pieter Zegers en
272 VI.3.7.6 Si soli ordinario. Conferre: beneficies verlenen. Vandaar collatio en collator:
Collatio, in: M. Teeuwen, The Vocabulary of Intellectual Life in the Middle Ages, Turnhout
2003, 232-234.
273 Grote verwarring ontstond er door het oneigenlijke gebruik van het ‘vorstelijke’ collatierecht. Het recht om spiritualia te verlenen kwam na de Investituurstrijd sinds 1122
in principe alleen aan de Kerk toe: X.1.6.14 Cum terra.
274 Collation des bénéfices, in: DDC, II, col. 413, 420, 430, 453 en 685.
275 Sessio VII De reformatione c. 13 en Sessio XXV De reformatione c. 9.
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Reyer Gerytse was beslecht in de Grote Raad van Mechelen (7 december
1543, in beroep tegen een vonnis van het Hof van Holland, 5 maart 1543), 276
was er tussen dezelfde Pieter Zegers en Renier Jansse 277 een proces, waarin
Maria van Hongarije een brief kreeg. Bij afwezigheid van de landvoogdes
stuurde Lodewijk van Schore op 17 juni 1546 een vraag aan zijn collegae van
de Geheime Raad, die gemakkelijker hun documentatie konden raadplegen
en die onder hun leden een specialist in het canonieke recht, Filips Nigri,
telden. 278 Van Schore noteerde dat de aanstelling van Pieter Zegers niet in de
vorm van een presentatie was opgesteld, want die vorm kwam overeen met
de provisie van een patroon. Een zuivere en absolute collatie was kenmerkend voor een lekenpatroon. De keizer gebruikte collaties bij beneficies, die
tot zijn collatie stonden en waarbij geen zielzorg verbonden was. Dagelijks
kwam dit gebruik voor. De keizer maakte geen gebruik van presentatie, behalve in enkele bijzondere gevallen, zoals bij een privilege of een bijzondere
gewoonte.
In geval van curae of ambten van pastoor maakte de keizer gebruik van
zijn presentatierecht. De institutie kwam dan toe aan de bisschop, de aartsdiaken 279 of hun vicaris. Was er dus geen bijzonder privilege, dan was de collator Karel V. Dit was des te meer zo, omdat in deze zaak het bezitsrecht niet in
het geding was. Karel V kwam hier in de plaats van de abdis van Elten, omdat haar recht sinds de overdracht van Gooiland aan de keizer toebehoorde.
In dat geval kon de keizer zich net zo goed als de abdis van het collatierecht
bedienen. Het venijn zat in de staart: aan de rechters kwam het toe om ex officio andere inlichtingen in te winnen of anders moesten ze vonnissen naargelang hun visie op de zaak. 280 In zijn argumentatie had Van Schore genoteerd dat zijn brief slechts een advies was. In deze moeilijke zaak was zijn
houvast ‘le stil de la chancellerie’. Dit betekende dat de centrale regering zich
in laatste instantie liet leiden door de Kanselarijregels van de paus en dat de
besluiten van de ‘Rota Romana’ het richtsnoer waren. In die zin reageerde hij
volkomen in overeenstemming met een ‘patria oboedientiae’. Van Schore
ging verder in deze zaak systematisch voorbij aan het feit dat vóór de over276 J. de Smidt, Chronologische Lijsten van de Geëxtendeerde Sententiën en Procesbundels berustende in het archief van de Grote Raad van Mechelen, IV, 114, nr. 382.
277 J. de Smidt, Chronologische Lijsten, IV, 181, nr. 602, waar mr. Reynier Jansz. van Enkhuizen, priester, doctor juris in een bezitszaak verwikkeld was.
278 ARAB AUD 1631/2, ongefolieerd. Op het document, waarvan de rand deels is afgesneden, kan men nog lezen: ‘Les chief, président …’.
279 B. Basdevant-Gaudemet, L’archidiacre et l’archiprêtre dans le Décret de Gratien, in:
Église et autorités. Études d’histoire du droit canonique médiéval, Limoges 2006, 177-198.
280 ARAB AUD 1631/2, ongefolieerd. In deze materie moet het beleid van een justitieraad,
Grote Raad of Geheime Raad over een langere tijd gevolgd worden om een beter inzicht in de collaties van de Nederlanden te krijgen.
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dracht van Gooiland aan de keizer het ‘benoemingrecht’ in Naarden bij toerbeurt gebeurde. Om beurt (alternis vicibus) hadden de proost van Sint-Jan te
Utrecht en de abdis van Elten toen de volgende kandidaat aangesteld.
Na de overdracht had de keizer Hendrik Bauw benoemd. Vervolgens
voegde de procureur-generaal van het Hof van Holland zich in het proces
met Pieter Zegers en werd de toerbeurt niet gerespecteerd. Nu zich opnieuw
een betwisting voordeed en de zaak bij de hoogste rechter kwam, volgde er
aarzeling, maar ging de voorkeur uit naar Pieter Zegers. Toch bleef er verwarring. In een ongedateerd overzicht van de beneficies van de graaf van
Holland kwam de ‘persona’ van Naarden nog voor onder documenten, die
vooral uit de tijd van Filips II stamden, maar die nog de toestand uit de periode van zijn vader weergaven. De ‘persona’ was er pastoor en mocht de
collatie verrichten voor vier dorpen uit het Gooiland. De zaak van de collatie
van het beneficie tussen de keizer en het kapittel van Sint-Jan te Utrecht bleef
moeilijk. 281
Men moet rekening houden met de verschillende soorten beneficies, seculiere en reguliere: er waren consistoriale beneficies, waarbij de paus en de
kardinalen beslisten en de leges fifty-fifty verdeelden, beneficies voor de kapittelkerken, waar de bisschop met of zonder de kanunniken besliste, 282 en
andere voor de parochiekerken. Voor elke soort, die telkens nog gradaties of
afzonderlijke regelgeving had in tijd en naar plaats, bestond een andere procedure, zodat men de collatie niet over één kam kan scheren. Indien men, zoals Petrus Rebuffus voorhield, de canonieke institutio gelijkschakelde met de
collatie, dan kon alleen iemand, met geestelijk gezag bekleed, optreden als
collator van beneficies. Rebuffus verwees naar Johannes Andreae om aan te
geven dat alleen de strikte naleving van de ‘canones’ uit het canonieke recht
voerde naar de uiteindelijke aanstelling van de kandidaat. 283 Op een andere
plaats gaf Rebuffus aan dat men ‘collatio’ op zeven manieren kon begrijpen.
Daarbij was de zevende en laatste alleen van toepassing op het onderwerp
van de beneficies: ‘de toewijzing van een vacant kerkelijk beneficium door
een prelaat gedaan’ en in het bijzonder ‘de vrije overdracht (collatio* libera)
van het recht’. Onder verwijzing naar Panormitanus werd de lezer van de
literatuur op de hoogte gebracht, waarbij de nadruk lag op de aanstelling
(institutio) door de bisschop. 284

281 NA, Grafelijkheidsrekenkamer, Het Derde Geluwe Register, fo 68 vo.
282 Soms was het naar het gewoonterecht alleen het kapittel: X.1.6.31 Cum ecclesia Vulterana.
283 P. Rebuffus, Praxis beneficiorum, Lyon 1599, 14, 1: Canonica institutio quae dicatur,
waarin hij als volgt begint ‘Canonica igitur institutio seu collatio’.
284 P. Rebuffus, Concordata inter Sanctissimum Dominum Nostrum Papam Leonem decimum, &
Sedem Apostolicam, Ac Christianissimum Dominum Nostrum Regem Franciscum huius nomi-
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Volgens het ‘ius commune’ behoorde de collatie van de beneficies aan de
bisschop en het kapittel, net zoals dat ook het geval was met de presentatie. 285
Volgens hetzelfde ‘ius commune’ behoorde de collatie van de prebenden van
de kathedrale kerk evenzeer aan de bisschop en het kapittel, tenzij de gewoonte of een privilege iets anders bepaalden. 286 We moeten wachten tot het
einde van de zestiende eeuw om een afzonderlijke en meer systematische behandeling van de ‘collatio’ te vinden in de ‘Institutiones iuris canonici’. In
Boek I, titel XXVII ‘De collationibus’ werden niet minder dan vierenveertig
paragrafen aan de collatie gewijd. Maar noch de editie van Pierre Matthieu,
noch die van Giovanni Paolo Lancelotti kreeg kracht van wet. 287
Met betrekking tot het ius patronatus was er ook het lekenpatronaat, dat
we gemakshalve in twee groepen kunnen opsplitsen. Vanuit zijn bevoegdheid als meervoudig landsheer was de vorst de belangrijkste lekenpatroon.
Hij had van zijn rechtsvoorgangers alle rechten en plichten van de stichters
van kerkelijke beneficies geërfd. Van hem werd dan ook de juridische bekrachtiging van deze rechten en hun bescherming verwacht. 288 Als katholieke
vorst moest hij zich verantwoordelijk voelen om deze bijzondere voorrechten
uit te bouwen, want een leek kon alleen dankzij een pauselijke tussenkomst
beneficies verlenen. In de praktijk werden beneficies vaak gebruikt met het
oog op het belang van de vorst, zodat beneficies ruilmiddelen werden, die
dichtbij de simonie verzeilden. 289
Van niet minder belang was een tweede groep leken, waarover we nog
meer inzicht moeten krijgen. Onder de hogere adel, maar ook onder heren
van kleinere heerlijkheden bestonden lekenpatronen. Als stichters of als
rechtsopvolgers van stichters hadden zij het recht van presentatie, wat het
belangrijkste voorrecht van het ius patronatus was. Volgens hun belang in de
regio konden deze rechten aanzienlijk zijn, vooral wanneer zij hun patrimo-

285
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nis primum, & regnum aedita, Parisiis 1545, 142. Voor Panormitanus: zie X.3.7.3 Ex frequentibus en X.3.7.4 Auctoritate.
J. Monachus, Glossa aurea cum additionibus Philippi Probi, Paris 1535, fo xxxcv ro: VI.3.7.1
Quia cunctis, nr. 4.
J. Monachus, ibidem, fo cccxxvi vo: VI.3.19.1 Rubrica, nr. 8.
J.-P. Lancelottus, Institutiones Juris Canonici, in: P. en F. Pithoeus, Corpus Juris Canonici, Parisiis 1705, Appendix, 83-140.
C. Wampach, Urkunden- und Quellenbuch zur Geschichte der altluxemburgischen Territorien bis zur burgundischen Zeit, Luxemburg 1952, IX, 637-640: 14 augustus 1516. Zie voor
de bevestiging van de privileges van het kapittel van Sint-Gertrudis te Nijvel: ROPB, II,
1, 5, 579-581( Brussel, 27 november 1549). Voor die van Stavelot en Malmedy: Recueil
des ordonnances de la principauté de Stavelot: 648-1794, Bruxelles 1864, 38-39 (Brussel, 16
maart 1554).
De wijze, waarop dit binnen een landsheerlijkheid gebeurde, zou een bijzonder plan
van onderzoek kunnen worden. Om het totale gebied van de Nederlanden te onderzoeken, kan men voorlopig beter met specifieke deelonderwerpen aan de slag gaan.
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nium konden verbinden met een functie in keizerlijke dienst 290 en zij binnen
de familie bisschoppen telden. In hun kapittelkerk waren de omliggende
parochiekerken soms geïncorporeerd. 291
Gaandeweg werd ook over het collatierecht van de leek en van de vorst
gesproken, terwijl men heel goed wist dat de collatie van een leek geen geestelijk recht meebracht. 292 In procedures moest een leek zich niet met de spirituele kant van de zaak bezig houden. 293 Het collatierecht van de leek kon van
kracht zijn, wanneer er geen zielzorg verleend werd. De vorst kon binnen het
patronaatsrecht alleen voorstellen doen, maar zijn keuze was in het geval van
Karel V vaak zo dwingend dat het ook een effectieve keuze werd. Bovendien
mocht de leek in het canonieke recht een variatie* maken en een andere persoon voorstellen, iets wat aan geestelijken verboden was.
Er waren ook allerlei combinaties mogelijk. Zo werd op 10 april 1542 aan
Baptist Naturelli, deken van Antwerpen, een aanbevelingsbrief uit Brussel
gestuurd voor de paus. Met dat verzoekschrift wilde men voor de abt van
Egmond vanuit Rome verkrijgen dat beneficies met zielzorg, die te zijner collatie stonden, op een goede manier werden ingevuld. 294 In de brief bleek dat
de parochiekerken van Alkmaar, Heiloo, Noordwijk en Voorhout, die tot de
collatie en tot het patronaat van de abt stonden, in het graafschap Holland lagen. De Lutherse en andere ketterijen waren er (o wee) zeer bloeiend. Daarom was het zeer nodig dat zij niet door vreemdelingen werden bediend,
maar door bekende, geschikte kandidaten, die ter plaatse wilden verblijven.
Deze informatie vanwege de regering had betrekking op de periode,
waarin Lodewijk van Schore en Ruard Tapper de kandidaat-priesters ondervroegen. Alles laat vermoeden dat de controle op de kandidaten bij de verlening van de beneficies toen goed was. In een Europese context bleek de colla290 Speciale aandacht kan nog uitgaan naar de rol van de provinciegouverneurs: J.-L.
Mousset e.a., Un prince de la Renaissance. Pierre-Ernest de Mansfeld (1517-1604), Luxembourg 2007, II, 357-358, nr. 18, Luxemburg, 18 februari 1587, bevestiging met zijn zegel
van een aanstelling van de geestelijke Christianus Brandemburg in Berbourg.
291 W. van Ham, Macht en kerk in de heerlijkheid Bergen op Zoom (1287-1570), in: Noordbrabants Historisch Jaarboek 19 (2002) 10-45. Zie ook: Willem van Rogendorf, die als heer
van Condé een indult kreeg, omdat hij zich in de strijd tegen de Turken voor Wenen
(1529) uitmuntend had onderscheiden: RAG, RV 818, fo 183 ro – 184 ro, Rome, 13 september 1535. Op het terrein van dit lekenpatronaat is nog veel werk te verrichten.
292 X.3.38.10 Cum laici. Na de Reformatie werden genoemde termen verder gebruikt zonder de kerkelijke institutie te behandelen volgens het canoniek recht.
293 X. 2.1.2 Decernimus.
294 ARAB AUD 129, fo 179 ro-vo: ‘à fin que l’on n’en pourvoye plus à courtisans, mais à
personnes ydoines et résidens selon que l’empereur faict ès siennes’. Curtisani waren
letterlijk hovelingen, maar het Hof kon betrekking hebben op Rome (Curia Romana:
dan sprak men ook over ‘curiales’) of Brussel. Hier zijn in eerste instantie de hovelingen in Rome bedoeld, omdat ze ambtshalve nefast konden ingrijpen in het beneficiewezen.
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tie van beneficies een probleem te zijn. In de huidige stand van zaken is het
voorbarig een oordeel of een prognose te geven voor het ganse territorium
van de Nederlanden. 295 Wel is het duidelijk dat de centrale regering onder
Lodewijk van Schore eerst in 1540, dan in 1544 meer aandacht vroeg voor een
onderzoek naar het morele gedrag, de geschiktheid, de antecedenten en de
materiële toestand van de clerus. Gezien de oorlogssituatie was het moment
niet gunstig om veel resultaten te verwachten. Vervolgonderzoeken en pogingen tot remediëring zijn kennelijk niet ingesteld. 296
Er waren ook allerlei misbruiken mogelijk, zoals bleek bij besprekingen
bij het begin van het Concilie van Trente. Zo werd in een overzicht van allerlei particuliere omstandigheden uit verschillende landen opgemerkt dat vorsten zich mengden in de collatie van beneficies. Bisschoppen werden op alle
mogelijke manieren gedwongen om beneficies te verlenen aan personen die
aan de vorsten aangenaam waren en die met hen verbonden waren. Zo de
bisschoppen zich niet inschikkelijk zouden opstellen, dan zouden de vorsten
het bezit ontzeggen aan de kandidaten, die door de bisschoppen waren voorzien. 297
Dat de terminologie van het beneficiewezen voor veel verwarring zorgde, kan men ook goed aflezen uit het feit dat verschillende auteurs zelf hun
lezers waarschuwden voor het juiste onderscheid tussen de termen. Meestal
werden verschillende termen bij elkaar genomen om aldus te wijzen op gelijkenissen en verschillen, maar de uitleg voldeed niet altijd. 298 Iets soortgelijks
deed ook Wamesius, maar zorgvuldiger, wanneer hij ‘collatio, praesentatio
en institutio’ van elkaar onderscheidde. 299
III.3.6

Beneficies, ius patronatus en buitenlanders

Hoezeer de H. Paulus had gezegd dat er voor de leer van Christus geen verschil meer was tussen een Jood en een Griek, toch bleef het probleem van de
buitenlanders door gans Europa een structureel probleem. Hoezeer men van
overheidswege probeerde om een maatschappij uit te bouwen, waarin de
295 Een groot probleem blijft de vraag hoe het mogelijk was dat de kapelaan van Maria
van Hongarije een ketter bleek te zijn: Ch. Rahlenbeck, Alexandre (Pierre), in: BN, 1
(1866) 217-219.
296 ROPB, II, 5, 114-115: 18 december 1544.
297 CT, V, 842-844. Zie ook L. von Pastor, Geschichte der Päpste, Freiburg im Breisgau 1928,
VIII, 260 en 330, die het beleid van Filips II ‘Staatskirchentum’ noemt.
298 We nemen het woordenboek van een auditor van de Rota ter hand: Repertorium aureum
D. Nicolai de Milis opus singularium dictorum, Francofurti ad Moenum 1572, fol. 77 ro:
Collatio, provisio, dispensatio, praesentatio, institutio & electio differunt in materia beneficiali, in lit. c. num. 41. Fol. 77. Ook met de verwijzing naar VI.3.4.16 Cum in illis
komt men er niet uit.
299 J. Wamesius, Responsorum, I, 452 en 449-450.
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studieweg volgens strikte regelgeving werd geleid, 300 des te meer slaagde de
standenvertegenwoordiging erin om te eisen dat vreemdelingen niet de weg
zouden afsnijden voor de lokale kandidaten, d.w.z. geboren in de Nederlanden, c.q. in de desbetreffende landsheerlijkheid. Deze eisen van de standen
waren vooral heftig bij een regeringswissel, wanneer bij de Blijde Intrede
respect werd gevraagd voor de privileges. Deze vragen hadden zowel betrekking op de officies als op de beneficies. Dat betekende dat de verlening
van de wereldlijke en kerkelijke bestuursfuncties op de agenda kon staan bij
besprekingen over de belastingen of dat de vorst soms tegen zijn zin moest
beloven zich aan de afspraken met de standen te houden. 301
Toen de keizer na zijn keizerkroning terugkeerde in de Nederlanden en
zijn zus, Maria van Hongarije, al landvoogdes was, werd een conceptordonnantie opgesteld, die nooit geldend recht werd. Daarin wilde de centrale regering de kerkelijke misbruiken uit de wereld helpen. Uiteindelijk heeft deze
tekst alleen een signaalfunctie: wat ging er fout en hoe de fouten verhelpen.
De commende en het probleem van de vreemdelingen en de personen, die
niet geboren waren in de Nederlanden, noch er onderdanen waren, kwamen
er in verschillende gedaanten terug. 302
Van kerkelijke zijde moest het probleem relatief klein zijn, omdat de leer
van Christus universeel is. Alle volkeren moesten uiteindelijk in de ene
schaapstal terechtkomen. Vanwege Karel V werd in een periode van hoogconjunctuur minder grondig overwogen of het nationaliteitsprobleem een
hinderpaal vormde voor de uitbreiding van zijn territorium. Bij de abdicatie
van Karel V vroeg bijna elke landsheerlijkheid in de Nederlanden respect
voor de oude gewoonten. Het relatieve probleem van de Kerk bleek precies
in deze periode een structureel probleem te worden. Met de groeiende staatsvorming moest ook de Kerk steeds meer rekening houden met de afzonderlijke Staten en hun nationaal gekleurde kerken. De uitbouw van de nuntiaturen zou deze trend bevestigen. De Staat wilde in deze tijd nog door een algemene placetbrief de controle op de faculteitsbrief van de legaat garanderen. 303
300 De authentica ‘Habita’ van Frederik II werd door Rebuffus nog grondig bestudeerd in
de zestiende eeuw. Zie Tractatus varii, Lugduni 1600, 625-661: De interpretatione Authenticae Constitutionis, Habita, C. ne filius pro patre, incipit. Van zijn kant bestudeerde de Friese jurist Epo Boëthius, docerend aan de universiteit van Douai, het laatste kapittel van ‘Super specula’, in zijn Heroicarum et ecclesiasticarum quaestionum libri VI, Duaci
1588, 124-133.
301 In de bijlage V, punt 17 zal men de tekst vinden, waarbij Clemens VII gevraagd werd
om de toenmalige aartshertog Karel te ontslaan van die eed.
302 ROPB, II, 3, 72-77, vooral 72-73 (commende) en 73 en 75 (vreemden).
303 ROPB, II, 3, 73, waarbij uitdrukkelijk werd gesteld dat het de bedoeling was na te gaan
welke opdracht de paus had meegegeven ‘pour exercer leur legation’. Hoewel deze ordonnantie een concept was, toch verwees ze naar actuele problemen: J. Houssiau, Contrôleurs ou contrôlés? Les rapports des ecclésiastiques avec le pouvoir au XVIe siècle

→

Kerk en Staat aan het begin van de zestiende eeuw

181
―――

Strategische redenen lagen voor de staat soms aan de basis. Paulus III
weigerde om in te gaan op het verzoek van de centrale regering om vreemde
visitatoren een kans te geven de Nederlanden te bezoeken. 304 Maria van Hongarije had toen de abten op de hoogte gesteld en hen gevraagd om haar te
verwittigen, indien een dergelijk buitenlands bezoek zich voordeed. 305 Toen
Lodewijk van Schore op 24 juni 1547 aan Maria van Hongarije meldde dat de
48ste abt van Citeaux, Jean XI Loisier, de kloosters van zijn orde in de Nederlanden zou bezoeken, suggereerde de hoofd-voorzitter van de Geheime Raad
zijn twijfel over deze visitatie. Maria van Hongarije, die toen in Binche verbleef, gaf hem in het schriftelijk antwoord volledig gelijk en liet op de brief
tweemaal ‘cito’ aanbrengen. De landvoogdes wilde dat Van Schore haar adviseerde hoe men voor dit probleem een oplossing kon vinden. Stel het antwoord op dat je nodig acht en stuur het mij op, zodat ik het zo snel mogelijk
kan tekenen. Van Schore had bovendien in zijn brief de ‘benoeming’ van een
nieuwe abt in Le Jardinet nabij Walcourt aangestipt. 306 Maria van Hongarije
wilde ook weten of Van Schore vooruitgang had geboekt bij zijn onderzoek
naar die ‘benoeming’. De abt van Citeaux was van plan om iemand aan te
stellen zonder rekening te houden met het vorstelijk ‘benoemingrecht’. Maria
van Hongarije vond het ongehoord, niet te dulden en vroeg Van Schore een
antwoord op te stellen. In de volgende jaren kwam er weer oorlog en werd
dit probleem van de visitatie heftiger, want de buur werd vijand nummer
één en de visitatoren waren mogelijke spionnen. Kerk en Staat maanden tot
waakzaamheid. 307

304

305
306

307

dans les Pays-Bas, in: Publication du Centre Européen d’Études Bourguignonnes (XIVe –
XVIe s.) 38 (1998) 258.
ROPB, II, 3, 75. Buitenlandse visitatoren werden er in de jaren dertig al van verdacht
om het geld uit de Nederlanden naar den vreemde te sluizen. Voor de staatsveiligheid
was het nog erger dat ze zich als spionnen lieten gebruiken. Hoewel deze tekst in tegenstelling tot deze collectie van geldende wetten bij uitzondering een concept-ordonnantie vormde, toch bleef het wantrouwen tegen hen groot.
ARAB AUD 16273, ongefolieerd en zonder datum, maar ondergebracht rond het jaar
1540: apostilles bij: ‘Sur les lettres de monsr de Grantvelle du XXIII de novembre’.
U. Berlière, Abbaye du Jardinet, in: MB, Abbaye de Maredsous 1890-1897, I, 79. Jacques
Raveschot was abt van 1526 tot 1554, volgens anderen tot 1530. Hij zou opgevolgd zijn
door Jacques Rosette uit Dijon, volgens anderen door Jean Rosa. Gezien het belang van
de buitenlandse visitaties, die op alle Generale Kapittels ter sprake kwamen, is dit onderwerp met het oog op staatsvorming voor verder onderzoek vatbaar. Voor het overige lijken de gegevens van Van Schore betrouwbaarder dan die uit het Monasticon
belge: ARAB AUD 1642/2.
J. Houssiau, Contrôleurs ou contrôlés? Les rapports des ecclésiastiques avec le pouvoir
au XVIe siècle dans les Pays-Bas, in: Publication du Centre Européen d’Études Bourguignonnes (XIVe – XVIe s.) 38 (1998) 258.
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In Spanje vroeg men respect voor de ‘fueros’, dacht men aan de ‘limpieza
de sangre’ 308 en had men het niet begrepen op de graaizucht van de ‘Vlamingen’: ‘codicia de los Flamencos’. Toch is ook daar Willem de Croy tot kardinaal van Toledo aangesteld, de enige buitenlander, die het in de zestiende
eeuw tot primaat van Spanje heeft gebracht. Indien er geen ‘naturales’ beschikbaar waren, moest een vreemdeling een ‘carta de naturaleza’ laten zien.
Met het oog op het Heilige Roomse Rijk werd door de kardinalen in een antwoord op de ‘Gravamina Nationis Germanicae’ hetzelfde probleem naar voren geschoven. Beneficies moesten in ‘Germania’ alleen aan ‘Germanen’ worden toegekend en die moesten bovendien op hun post blijven. 309 In Frankrijk
werden de ‘regnicoli’ op de eerste plaats gesteld: eigen volk eerst. Zonder een
koninklijke oorkonde van ‘naturalité’ kon een vreemdeling geen beneficie
krijgen. Dit document moest door de Rekenkamer geregistreerd worden. Dit
was een politieke rem op de verlening van beneficies, niet een canoniekrechtelijke. Zo nodig werden de onderdanen van Karel V door Franse wetgeving
aangespoord om hun rechten als Franstaligen te doen gelden. 310 Deze politieke rem was in vele koninklijke ordonnanties vastgelegd. Door de auteurs, die
werken schreven over de ‘regalia’ werd deze maatregel onder de privileges
van het Franse koninkrijk gerekend en in de inleiding van de Pragmatieke
Sanctie van 1438 stond dit gegeven prominent vermeld.
Naast deze politieke factor speelden ook persoonlijke factoren mee. Zo is
het bekend dat kardinaal Albert von Brandenburg nog vóór het overlijden
van kardinaal Willem van Enckevoirt al dacht aan de grote prebenden, die
deze Nederlandse kerkvorst zou nalaten. Keurvorst Von Brandenburg zou
vanwege Habsburg een pensioen krijgen en er volgden voorstellen. Weliswaar was deze tekst gegeven onder voorbehoud, maar de suggesties om de
aartsbisschop van Mainz te bevoordelen en verrijken waren onmiskenbaar. 311
In Vlaanderen werd gedacht aan de abdijen van Sint-Pieter en Sint-Bavo
te Gent en aan Sint-Bertijn in Artesië; in Holland aan de abdij van Egmond.
Zonder uitzondering waren dat consistoriale abdijen. Men dacht aan Philibert Naturelli, de Domproost van Utrecht, die jaarlijks tienduizend florijnen
inkomsten haalde uit zijn beneficies, aan kardinaal Willem van Enckevoirt en
308 R. González, Limpieza de sangre, in: DHEE, 2 (1972) 1297-1298, waar ‘El estatuto de
Silíceo (1546-1557)’ verbood dat beneficies zouden gaan naar Joden, Moslims en personen, die door de Inquisitie waren veroordeeld.
309 CT, XIII,1, 63, XVII: Beneficia in Germania solis Germanis conferantur et residentibus.
310 ROPB, II, 5, 63-65, Paris, le ixe jour de juin 1544. Midden in de oorlog tegen Karel V en
drie maanden vóór het verdrag van Crépy hitste Frans I de bevolking op om in het
Parlement van Parijs verhaal te zoeken. Die mensen waren al bij de verdragen van Madrid en Cambrai gehouden aan de soevereiniteit van Karel V.
311 J. Kühn, Deutsche RTA, Jüngere Reihe, Göttingen 1935, VII. Halbband, II. Bd., nr. 173,
1394-1395.
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zijn beneficies in Brabant, aan kardinaal Érard de La Marck, ‘althans na zijn
dood’. Bovendien dacht men ook aan gelden uit Spanje en aan de zeer rijke
abdij van Affligem in Brabant, waar kardinaal Willem de Croy destijds voorzien was. Vanuit het buitenland was men dus haarfijn op de hoogte van de
grootste bedragen, die op het gebied van beneficies in een ander land te verdienen waren. Kardinalen vergeleken zich met hun buitenlandse collegae en
het liefst met de toppers. Als het even kon, stonden ze klaar om een graantje
mee te pikken. Deze gedachten over pensioenen op religieuze instellingen en
op kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders waren pervers en verwezen, zoals
blijkt uit de termen ‘expectatieven’ en ‘coadjutors’, naar de wens op een naderende dood van de betrokkenen (‘votum captandae mortis alienae’ 312). Zowel toen als nu was deze gedachte in het canonieke recht verwerpelijk, ‘odiosus’, en zelfs ‘detestabilis’. 313 In het Concilie van Trente werd er dan ook tegen opgetreden. 314
Om politieke redenen was Érard de La Marck bisschop van Chartres geworden en om dezelfde reden later aartsbisschop van Valencia. In Cordoba
werd zelfs een bastaardzoon van Maximiliaan I tot bisschop aangesteld. In
Tortosa waren in opeenvolging twee uit de Nederlanden afkomstige bisschoppen aangesteld: Adriaan van Utrecht en Willem van Enckevoirt. Het is
wel opvallend dat soortgelijke ingrepen vooral in het begin van de regering
van Karel plaats vonden. Wellicht heeft de opstand van de Castiliaanse steden ‘1520-21’ effect gesorteerd.
Het probleem van de buitenlanders in het kader van Kerk en Staat werkte dubbel. Personen uit de Nederlanden werden op hoge posten ingezet in
het buitenland, waar ze zich de jaloersheid van de autochtonen op de hals
haalden. Anderzijds gingen buitenlanders soms met de vetste prebenden uit
de Nederlanden aan de haal. Met dit probleem is ook het probleem van de
commenden verbonden, want buitenlanders resideerden niet en streken alleen de winsten op. Voor de hier bestudeerde periode is de studie van de benedictijn Dom Ursmer Berlière jammer genoeg nog niet verder gezet. 315 Toch
zou dat echt de moeite lonen, want er zijn voldoende voorbeelden beschikbaar om aan te geven dat deze gesel, die in Frankrijk nog erger en meer algemeen verspreid was, ook in de Nederlanden niet was uitgeroeid ondanks de
312 Zie daarover ook Kanselarijregel XXVIII en X.3.8.2 Nulla ecclesiastica. Dergelijke praktijken waren ook aangeklaagd in het ‘Consilium de emendanda ecclesia’, namelijk
‘abusus tertius’: de pensioenen.
313 VI.3.7.3 Ne captandae.
314 COGD, III, 166-167: Sessio XXV, de reformatione, c. VII. Er werd ook gesuggereerd dat
het ‘odium’ en de ‘detestatio’ het begin konden zijn van het berouw en konden leiden
naar ‘iustitia’, ibidem, 26: Sessio VI, de iustificatione, c. 6 Modus praeparationis.
315 U. Berlière, La commende aux Pays-Bas, in: Mélanges Godefroid Kurth, Liège-Paris 1908,
185-201.
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herhaalde eisen van de standenvertegenwoordiging. Uiteindelijk zou het
Concilie van Trente nog eens de grens trekken. 316 Filips II was zelfs bereid om
zich te verzetten tegen commenden. 317
In het archief van de Grote Raad van Mechelen vindt men enkele voorbeelden van buitenlandse commandataire abten. Op 24 augustus 1484 had
kardinaal Jean Balue aan Charles VIII de eed gezworen voor de temporaliteit
van de abdij van Saint-Thierry nabij Reims. Deze abdij had ook bezittingen in
het graafschap Vlaanderen. Op 5 oktober 1491 overleed de kardinaal. Op 27
juni 1516 werden de abdij Saint-Thierry en Jehan le Cocq als eisers in het
gelijk gesteld voor de volgende zaak. Na het overlijden van de kardinaal trok
de abdij, die bezittingen voor vijftig jaar verpacht had aan Jehan le Flameng,
de pachtovereenkomst in. De abdij verpachtte de bezittingen aan Jehan le
Cocq, maar deze werd gestoord in zijn bezit door de verweerders. 318 Ondanks de vorstelijke verordeningen in de vijftiende en zestiende eeuw tegen
de commende gingen commenden gewoon door.
Met een bul van 13 mei 1521 gaf paus Leo X aan Egidius van der Blockerien en aan allen, die het aanging, het bevel om Balthasar Turini da Pescia 319
toe te laten bezit te nemen van de proosdij van de kerk van Onze-LieveVrouw te Tongeren. De paus had deze waardigheid voor zich gereserveerd,
omdat deze waardigheid tot de eerste waardigheden van de kapittelkerken
in het bisdom Luik behoorde. Daar kon de bisschop van Luik niets aan veranderen. In de Nederlanden behoorde deze bevoegdheid sinds het indult
van 5 juli 1515 aan Karel V. 320
Ook het voorbeeld van commandatair abt kardinaal Giovanni de Salviati
mag hier verhelderend werken. In de Sint-Maartensabdij te Doornik duikt
zijn naam regelmatig op. Ook in Bretagne heeft hij een waardigheid bezet. 321
316 Sessio VII, Super reformatione, c. 2 en 4. Zie ook Sessio XXI, De reformatione, c. 8 en
Sessio XXIV, c. 17, 18 en 20 en Sessio XXV, De reformatione, c. 8, in: COGD, III, 43, 97
en 143-147 en 166-167.
317 J. Houssiau, Contrôleurs ou contrôlés? Les rapports des ecclésiastiques avec le pouvoir
au XVIe siècle dans les Pays-Bas, in: Publication du Centre Européen d’Études Bourguignonnes (XIVe – XVIe s.) 38 (1998) 257.
318 J. de Smidt e.a., Chronologische Lijsten van de Geëxtendeerde Sententiën berustende in het
archief van de Grote Raad van Mechelen, Nijvel 1971, II, 175.
319 P. Partner, The pope’s men, Oxford 1990, 212: Baldassare Turini was de datarius van Leo
X en was de secretaris van Lorenzo de Medici geweest.
320 A. Cauchie en A. van Hove, Documents sur la Principauté de Liège 1230-1532, Brussel
1908, II, nr. 113, 168-176.
321 Het gaat om de abdij van Saint-Sauveur te Redon, waar de commende in deze periode
grote schade aanrichtte. Zie: D. Andrejewski e.a., Les abbayes bretonnes, [Paris] 1983, 157
en 537. Zie ook: Roman d’Amat, Champion, Clément, in: DBF, 8 (1959) 331-332. Champion had een complot van Marguerite d’Angoulême, koningin van Navarra, om haar
broer, Frans I, in Madrid uit de gevangenis te bevrijden, aan de keizer verklikt en was
vóór de verklikking door de paus voorzien van het bezit van Redon.
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Hij werd in het consistorie van 1 juli 1517 tot kardinaal aangesteld, want zijn
moeder was de tante van Leo X en onder Clemens VII mocht hij zich weer
neef van de paus noemen. Uiteraard heeft hij nooit gewoond in de Nederlanden of in Bretagne. Wel voerde hij processen, die we deels terugvinden in
de archieven van de Grote Raad van Mechelen. Zo betwistten Herman Chevalet, 322 gekozen, maar niet erkende abt van Sint-Maartensabdij te Doornik en
kardinaal de Salviati 323 elkaars ‘benoemingsbevoegdheid’ voor de Raad van
Vlaanderen en ging de ‘abt’ in beroep. Deze zaak werd vervolgd door Benedetto Galterotti. De ‘abt’ vocht de aan de Salviati verleende bullen aan, maar
bij het beroep tegen het tussenvonnis van de Raad van Vlaanderen werd
eiser, Galterotti, in het gelijk gesteld. 324 In het jaar 1529 probeerden de Staten
van Vlaanderen tevergeefs om Giovanni de Salviati van de commende van
de Sint-Martinusabdij in Doornik te weerhouden. Een andere zaak betrof op
27 juli 1549 De Salviati, commandatair abt van Sint-Maartensabdij, als eiser
tegen de stad Doornik. Eiser verzocht dat het vonnis van de Grote Raad van
28 april 1537 uitvoerbaar werd verklaard. Daar waren de verweerders veroordeeld een door hen als koopsom van een (nooit betaalde) rente afgedwongen bedrag van 900 ponden Vlaams terug te betalen. Het betrof het aandeel
van de abdij in de schatting van 50.000 écus, betaald aan Hendrik VIII in
1513, om plundering van de stad Doornik te voorkomen. Het vonnis werd
uitvoerbaar verklaard. 325 Hiermee belanden we weer in het begin van het
pontificaat van Leo X. Wanneer we de voorgeschiedenis van De Salviati onderzoeken, dan zien we dat zijn voorganger als commandatair abt Giulio de
Medici was. Vanaf 1519 tot en met 1523 was Giulio niet aanwezig in Doornik,
want hij was vice-kanselier in Rome van 1517 tot 1523, 326 tot hij verkozen
werd als paus Clemens VII, waarna hij zijn neef De Salviati tot opvolger in
Doornik aanstelde. Dit voorbeeld wordt nog schrijnender, wanneer we weten
dat Luigi de Rossi als commandatair abt van de Sint-Maartensabdij in Doornik de voorganger van Giulio de Medici was. 327 De nauwe familiebanden tussen Leo X, Clemens VII en kardinaal de Rossi zijn zo bekend, dat ze samen
MB, I, 287.
MB, I, 288. Onder de periode van zijn commende (1524-1553) ging de abdij ten onder.
J. de Smidt e.a., Chronologische Lijsten, II, 424: 1527 september 14. Zie ook 434 en 447.
J. de Smidt e.a., Chronologische Lijsten, IV, 383, nr. 1276. Zie ook III, 284, 1537, april 28.
In dit laatste proces had de stad Doornik naar X.3.49.2 Pervenit verwezen om aan te geven dat de abdij moest betalen, wanneer het ‘bonum commune’ op het spel stond.
326 De plaats van vice-kanselier was in Rome de plaats bij uitstek om een lijst van vette beneficies op te bouwen. Alessandro Farnese, die vice-kanselier was na het overlijden
van Hippolytus de’ Medici († 10 augustus 1535) tot zijn overlijden in 1589, spant hier
de kroon in de zestiende eeuw. Zie: C. Robertson, Farnese, Alessandro, in: DBI, 45
(1995) 52-70, vooral 52, 63 en 65.
327 U. Berlière, Abbaye de Saint-Martin de Tournai, in: Monasticon belge, Abbaye de Maredsous 1890-1897, I, 287-288.
322
323
324
325
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op een prachtig schilderij van Raffaello Sanzio in de Galleria degli Uffizi te
Firenze te bewonderen zijn. 328 Het kan ons nu niet meer verwonderen dat
Viglius als hoofd-voorzitter van de Geheime Raad bij een volgende vacature
geen hoge pet op had van de plaatselijke kandidaten. Kandidaten hadden
zichzelf al naar voren geschoven, maar Filips II wilde starten met een informatieronde. Aan Maria van Hongarije schreef hij: ‘je crains qu’il y aura bien
peu d’estoffe en ladite maison, ayant esté si longuement desriglée à cause de
la commende précédente’. 329
Vanuit een andere optiek wordt het hier geschetste probleem met een
voorbeeld van partijdigheid uitgebreid. Om de gang van de justitie te versnellen werd Margareta van Parma volgend verzoekschrift toegestuurd.
‘Twintig dagen geleden hebt U er bij Jean de Glimes, hoofd-voorzitter van de
Grote Raad, op aangedrongen om een klein proces tot een eindvonnis af te
ronden. Enerzijds was er me Hostilius de Valentibus, uw secretaris en huisgenoot, als geïntimeerde samen met me Jeroom de Boodt betrokken en anderzijds Nicolaas Muenick als appellant.’ Een vonnis van de Raad van Vlaanderen (23 juni 1562) over de maintenue en het bezit van een prebende in de kerk
van Sint-Donaas te Brugge lag aan de basis van dit verzoekschrift. Indien
deze zaak niet werd afgehandeld voor het midden van de vasten, zou Hostilius grote schade lijden, ten eerste omdat hij vruchten van de prebende zou
missen en ten tweede met betrekking tot andere redelijke omstandigheden,
‘waarover Uwe Hoogheid op de hoogte was’. 330 Uit het vonnis van de Grote
Raad te Mechelen leren we dat de zaak op 3 april 1563 werd uitgesproken.
Hostilius de Valentibus was een geestelijke uit het bisdom Spoleto en aan
hem werd het bezit van de kanunniksprebende toegewezen. 331 Ongetwijfeld
zullen in de archieven van de justitieraden nog meer voorbeelden opduiken,
maar ook in de hoogste bestuursinstanties vinden we voorbeelden van misbruiken met buitenlandse beneficies. De bestuurlijke en de rechterlijke machten speelden onder één hoedje.
In dit verband gaf de hogere geestelijkheid niet steeds het goede voorbeeld. Jean Carondelet, hoofd-voorzitter van de Geheime Raad, maar ook
aartsbisschop van Palermo, werd er in de negentiende eeuw door Alexandre
Henne van verdacht door zijn ‘cupidité’ zijn ontslag in de hand te hebben ge328 N. Minnich, Raphael’s Portrait Leo X with Cardinals Giulio de’ Medici and Luigi de’
Rossi: a religious interpretation, in: Renaissance Quarterly 54 (2003) 1005-52. Zie ook:
http://www.thefreelibrary.com/Raphael’s+Portrait.
329 ARAB AUD 127, fo 15 ro, 10 december 1556.
330 ARAB AUD 1678/1, ongefolieerd. Dit verzoek was niet gedateerd. De datum van 1562,
die er recent op aangebracht is, moet naar de Paasstijl gelezen worden: 1563 n.s.
331 J. de Smidt e.a., Chronologische Lijsten, V, 463, nr. 3112. In 1563 viel Pasen op 11 april en
was halfvasten of de zondag van Laetare op 21 maart. Beide verzoekschriften hebben
de vruchten van de prebende dus niet uit de brand gesleept.
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werkt. Beschuldigingen alleen volstaan niet; onbetwistbare bewijzen zijn nodig. Uiteraard was het feit, dat iemand een aartsbisdom in commende hield
al een zware inbreuk. 332 Waarom bovendien commenden verbieden in de
Blijde Inkomst en ze zelf bezetten in het buitenland? 333 Toch was de opmerking van Henne niet volledig ten onrechte, maar voor tijdgenoten als de paus
en Karel V waren de normen en waarden verschillend, want toen Carondelet
al 72 jaar oud was, stuurde hij een verzoek naar Paulus III om te voorzien in
het coadjutoraat voor François de Poitiers, neef van Jean Carondelet, bij de
proosdij van het kapittel van Saint-Piat de Seclin. François was toen al kanunnik met prebende in Besançon. Karel V ondersteunde dit verzoek met een
eigen schrijven. De paus, die ervoor gezorgd had dat Carondelet deze proosdij (dignitas principalis) verkreeg door apostolische dispensatie, zorgde door
een bul van 1 december 1540 voor dit coadjutoraat. 334 Naast deze beneficies
was Carondelet ook kanunnik geweest in Saint-Pierre te Rijsel, maar dit beneficie had hij geresigneerd in 1520, wellicht bij de aanvaarding van zijn
aartsbisdom in Palermo. Verder was hij commendatair abt van Monbenoît in
het Vrijgraafschap en proost van Sint-Donaas te Brugge, waar hij ook begraven werd. Toen hij in het kapittel van Saint-Piat te Seclin nog voor 60 ponden
van 40 groten werd aangeslagen voor het kerkelijk subsidie van 1542, werd
hij met speciale gratie vrijgesteld. 335 Een voor de hand liggende vraag bestaat
erin om te achterhalen waarom de hoofd-voorzitter van de Geheime Raad,
Jean Carondelet, aartsbisschop van Palermo is geworden. Wat had een Bourgondiër ruim twintig jaar van doen op het eiland Sicilië, terwijl hij daar nooit
geweest is? Een Bourgondiër op de zetel van Nicolaas de Tudeschis, ‘abbas
Panormitanus’ en later aartsbisschop van Palermo. Bij de eerste onderhandelingen van aartshertog Karel met Leo X stond de vraag al op de agenda of
men de deken van Besançon tot aartsbisschop van Palermo zou aanstellen. 336
Toen Karel ondertussen van Spanje naar het Heilige Roomse Rijk was vertrokken, was tussentijds beslist dat Jean Carondelet die plaats inderdaad zou
332 A. Henne, Histoire du règne de Charles-Quint en Belgique, Brussel 1859, VII, 128.
333 Niet minder schrijnend is het geval van de bisschop van Utrecht, Joris van Egmond, en
van kardinaal Granvelle, die de abdij van Saint-Amand-les-Eaux in ‘commenda perpetua’ hielden: E. Boëthius, Heroicarum et ecclesiasticarum quaestionum libri VI, Duaci 1588,
I, 16-18, nr. 36.
334 In hetzelfde jaar nam Lodewijk van Schore zijn functie als hoofd-voorzitter van de Geheime Raad over.
335 Th. Leuridan, La collégiale de Saint-Piat de Seclin. Addition à la Gallia Christiana, in:
Revue d’histoire de l’église de France 2 (1911) 197-216, vooral 199-200 en 212.
336 L. Serrano, Primeras negociaciones, o.c., doc. XX, 86-87: 11 augustus 1518. Voor deze
benoeming was Thomas de Vio, beter bekend als Cajetanus, verkozen, maar toen bleek
dat het patronaatsrecht aan de koning toebehoorde, moest hij de plaats van aartsbisschop afstaan en ‘ad supplicationem’, d.i. op verzoek van Karel, werd zijn raadsheer
uit de Nederlanden aartsbisschop van Palermo.
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bekleden. 337 Men kan zich moeilijk voorstellen dat de paus dan nog een veto
uitsprak.
In werkelijkheid was meester Gerard Thol uit Aarlanderveen in de jaren
dertig naar Palermo getrokken, waar hij opgeklommen was tot vicaris-generaal. Hij behield deze waardigheid tot na het overlijden van de aartsbisschop
(7 februari 1545 n.s.). Uit de voorgeschiedenis van Thol is bekend dat hij te
Brugge in de kerk van Sint-Donatiaan een voorbeeldig curriculum doorliep.
Welnu, daar was Jean Carondelet ook proost. 338
Brugge werd op deze wijze een kweekvijver voor drukke contacten tussen geestelijken en leken op het niveau van de centrale regering. Men kan
zich de carrière van Filips Nigri niet voorstellen zonder zijn tussenstation
Brugge. Hetzelfde geldt voor Lodewijk van Vlaanderen, heer van Praat en
voor Joost de Damhouder en Adolf van Pamele om twee civiele juristen te
noemen, die hun carrière uitbouwden tot in de Collaterale Raden. 339 Het
voorbeeld van Jean Carondelet is ook daarom nog zeer merkwaardig, omdat
de heersers in Sicilië zich er vanaf het begin van de zestiende eeuw op beriepen om in hun land ook in kerkelijk opzicht de baas te zijn (Monarchia Siciliae). 340 Toen de bisschoppen van Agrigente, Petrus Tagliava de Aragonia, en
van Malta, Thomas Bosius, hun metropoliet niet erkenden, beval Karel V
vanuit Gent op 10 mei 1540 dat zij aan het gezag van de aartsbisschop niet
mochten tornen. 341
Het zal niemand verwonderen dat men ook tijdens het Concilie van
Trente bij de besprekingen over de vraag hoe men de toestand van de kerk
kon hervormen ook over deze problematiek heeft gesproken. ‘Een beneficium in Spanje of in Engeland moet dus niet verleend worden aan een Italiaan
of omgekeerd’. De uitgever van deze tekst voegde er in voetnoot volgend
voorbeeld bij: Adriaan VI gaf aan de Italiaan Girolamo Aleandro een proosdij
337 A. Wrede, Deutsche RTA unter Kaiser Karl V., Jüngere Reihe, II, Göttingen 19622, 769,
waar op basis van een brief van Girolamo Aleandro gemeld wordt dat hij op zondag 17
december 1520 gewijd werd. Zie ook R. Pirro, Sicilia sacra disquisitionibus et notitiis illustrata, Panormi 1733, I, 188-196, nr. XLV.
338 Zo werd in 1543 het graf van zijn broer, Ferry († 1528), vijftien jaar na zijn overlijden te
Brugge afgewerkt, vooraleer het zijn definitieve rustplaats kreeg in het Vrijgraafschap.
‘Messire Gerard Thol’ werd later proost van de Onze-Lieve-Vrouwkerk van Brugge:
ARAB, Geheime Raad, Oostenrijkse tijd 670, fo 186 vo – 187 ro (1553). Wanneer Karel V zijn
hofhouding ontsloeg, behoorde hij tot de groep kapelanen: L. Gachard, Retraite et mort,
II, 72.
339 M. Baelde, De Collaterale Raden onder Karel V en Filips II (1531-1578). Bijdrage tot de geschiedenis van de centrale instellingen in de zestiende eeuw, Brussel 1965, 245-246 (Jean Carondelet); 290-291 (Filips Nigri); 327-328 (Lodewijk van Vlaanderen); 254-255 (Joost de
Damhouder); 293-294 (Adolf van Pamele).
340 Lexikon für Theologie und Kirche, 1962, VII, 534-535.
341 R. Pirro, Sicilia sacra, Panormi 1733, I, 193-195.
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in Valencia 342, maar hij vergat te vermelden dat Adriaan VI zelf ook bisschop
van Tortosa was geweest.
Zo zagen we in de voorafgaande voorbeelden dat de commende vaak
aan een buitenlander werd verleend met medeweten van de hoogste kringen:
de omgeving van de paus en de medewerkers van de keizer. Zonder de instemming van één van beiden was het zelfs niet mogelijk dat deze transactie
werd doorgevoerd. In de rechtbank genoot een buitenlander zelfs van de
tussenkomst van de landvoogdes. In soortgelijke gevallen bleven de plaatselijke overheden protesteren zonder recht te halen. De Staten konden wel
wensen ventileren, maar de wil van de vorst bepaalde toen in laatste instantie in een andere zin.
III.3.7

De diplomatieke betrekkingen tussen de H. Stoel en de Nederlanden

In dit hoofdstuk zal duidelijk worden hoe de internationale aspecten van kapitaal belang waren voor de verkrijging van indulten. Het feit dat de Nederlanden op relatief grote afstand van Rome gelegen waren, bemoeilijkte ook
de diplomatieke betrekkingen. Het feit dat Noord-Europa gemakkelijker aansloot bij de protestantse bewegingen vereiste bijzondere inspanningen om
het katholieke geloof in de Nederlanden overeind te houden.
III.3.7.1 Diplomatie voor de Nederlanden en het Vrijgraafschap Bourgondië
Om dit onderwerp aan te vatten is een duidelijk voorbeeld de beste inleiding.
Maria van Hongarije schreef op 21 januari 1541 vanuit Binche aan de markies
van Aguilar, de Spaanse ambassadeur bij de H. Stoel. Cornelis van Bergen,
de ziekelijke bisschop van Luik, zou vervangen worden door de aartsbisschop van Valencia. Deze laatste was Joris van Oostenrijk, een bastaardzoon
van Maximiliaan I. De markies moest ervoor zorgen dat de datarius mild zou
zijn. Wellicht moesten de annaten dan niet betaald worden. Verdere stappen
zouden volgen. 343 Op 29 augustus 1541 schreef Maria van Hongarije aan
Andreas de Castillo, apostolisch schrijver te Rome, dat Filips Nigri haar op
de hoogte had gesteld dat de verzending der stukken voor het coadjutorschap van Luik vertraging opliep. Deze documenten waren bestemd voor de
aartsbisschop van Valencia, Joris van Oostenrijk, die op doorreis was in
Frankrijk en die werd gevangen gehouden. De landvoogdes wilde de verzending van de bul bespoedigen. 344

342 CT, XII, 136, l. 23 en voetnoot 3.
343 E. de Marneffe, La principauté de Liège et les Pays-Bas au XVIe siècle. Correspondance et documents politiques, Luik 1888, II, 113-118. Zie ook 122-123.
344 ARAB AUD 129, fo 34 ro – vo.
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Op 15 oktober 1541 schreef Maria van Hongarije uit Brugge aan Nicolas
Perrenot. Daarin beantwoordde ze de brieven, die ze onlangs gekregen had
van de keizer. Ze verzocht Perrenot bij Paulus III aan te dringen op de vrijlating van de aartsbisschop van Valencia. Indien de aartsbisschop niet zou komen, dan zou het coadjutorschap van de bisschop van Luik niet doorgaan.
De aanstelling van deze coadjutor was zo belangrijk, omdat rekening moest
worden gehouden met de buren en met hun streken. Tevens werd er ook
aangedrongen op de dispensatie voor de bisschop van Luik (Cornelis van
Bergen) en de verzending van de brief voor het coadjutorschap ‘wanneer u
bij Zijne Heiligheid bent’. 345
Het was bijna onmogelijk om een meer rechtstreekse relatie te onderhouden met de paus. De nood was hoog, want op de korte termijn stond de
verovering van het hertogdom Gelderland en het graafschap Zutphen op het
programma, maar de veldtocht van Maarten van Rossem door de Nederlanden zou daar nog aan voorafgaan. Het bisdom Luik zat ingesloten tussen
Frankrijk en Gelderland. Kerk en Staat waren in gevaar. Het probleem van
het coadjutorschap bestond erin dat men in Luik de aanstelling van Joris van
Oostenrijk, de bastaardzoon van Maximiliaan I, als opvolger van de zittende
bisschop wilde garanderen. Ondertussen had men ook geld nodig voor de
oorlog. Dit financieel probleem escaleerde zo schrijnend wegens tegenvallende beden. Maria van Hongarije schreef haar broer ‘que la seule source de
la préservation de ses pays soit la venue de Sa Majesté’. 346 Dit bijzondere
voorbeeld geeft aan hoe direct de communicatie tussen de Nederlanden en
de H. Stoel kon zijn, maar er waren ook andere en minder doeltreffende kanalen. Eén dag vóór Maria haar brief schreef, redigeerden de Spaanse ambassadeur in Rome en Nikolaas Perrenot op 14 oktober 1541 een brief voor Karel
V. Daarin hadden ze het over kerkelijke aangelegenheden van Spanje en de
Nederlanden, waarover Zijne Heiligheid nog geen beslissing heeft genomen.
‘Ik, Nikolaas, blijf hier nog vijf of zes dagen en volg de zaak op, maar daarna
zal de Spaanse ambassadeur zich ervoor inzetten.’ 347
De communicatie liep vanuit de Nederlanden langs de kanalen van de
diplomatie. De vooruitgang van de diplomatieke betrekkingen is precies een
kenmerk van de beginnende staatsvorming. Ten gevolge van deze ontwikkelingen spreekt Adriano Prosperi in Italië al geruime tijd over de ‘diplomatiz-

345 ARAB AUD 124, fo 6 vo. Het klad van deze brief werd geschreven door Lodewijk van
Schore, hoofd-voorzitter van de Geheime Raad.
346 ARAB AUD 124, fo 78 ro – 84 vo. Karel V kwám ook in tegenstelling tot Filips II, die bij
een soortgelijke oproep jaren later in Spanje bleef. Toegegeven moet worden, dat de
toestand in de Nederlanden toen niet meer te redden was.
347 Calendar of Letters VI, 1, 391.
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zazione della provista beneficiaria’. 348 Slechts enkele kenmerken en kanalen
van de diplomatieke dienst komen hier aan bod. De commissiebrief voor de
Spaanse ambassadeur bij de H. Stoel is hierbij van het grootste gewicht en
maakt duidelijk dat een elitisering van de betrekkingen tussen de Nederlanden en Rome plaats vond en dat de internationalisering van de verlening van
beneficies niet te stuiten was.
Kijken we er een formulierboek uit de Nederlanden op na, dan stellen we
vast dat er geen informatie bestond over de ambassadeur van de Nederlanden te Rome. In Brussel bestond alleen een model van een commissiebrief
voor een agent of resident: ‘commission de procureur et solliciteur en Court
de Rome’. 349 Dit betekende dat de agent uit de Nederlanden als een tussenpersoon in dienst stond van de centrale regering te Brussel, maar dat de
Spaanse ambassadeur vaak de opdracht kreeg om belangrijke taken uit de
Nederlanden rechtstreeks met de paus af te werken. 350
De wegen van deze communicatie en diplomatie bleken tot dusver vaak
niet te doorgronden. De aandacht ging vooral naar de Nederlandse netwerken rond Adriaan VI en zijn medewerkers, maar deze netwerken hadden een
andere doelstelling. Om op lange termijn voor de Nederlanden in de pauselijke Kanselarij belangrijke breven en bullen te verwerven van de paus verliep de onderhandeling, zo mogelijk, tussen de paus en de keizer of tussen
hun belangrijkste diplomaten. Ook de zeer belangrijke en uitzonderlijke getuigenissen van Cornelis de Fine, uit Bergen op Zoom afkomstig, waren niet
bedoeld om de diplomaten te volgen. Wellicht was hij de enige Nederlander,
die onder Karel V in Rome en omgeving zo lang verbleef (1511-1548). Vanaf
het einde van de negentiende eeuw zijn we ons bewust dat deze man de lage
landen bij de zee zeer genegen was, maar hij bewoog zich in andere kringen. 351 Zelfs indien we de schijnwerpers richten op de enige datarius uit de
Nederlanden van de zestiende eeuw, Willem van Enckevoirt, dan nog achter-

348 A. Prosperi, “Dominus beneficiorum”: il conferimento dei benefici ecclesiastici tra
prassi curiale e ragioni politiche negli stati italiani tra ‘400 e ‘500, in: P. Prodi en P. Johanek, Strutture ecclesiastiche in Italia e in Germania prima della Riforma, Bologna 1984, 83.
349 ARAB AUD 1200, fo 88 vo – 89 vo. Hij werd ook ‘apostolisch schrijver’, ‘resident’ of ‘sollicitator causarum in Curia Romana’ genoemd. Zie ook: R. Vaughan, Philip the Good.
The Apogee of Burgundy, Londen 1970, 217, waar meester Pieter Bogaert procureur is
van Filips aan het pauselijke Hof.
350 ARAB AUD 1668, ongefolieerd bevat een afschrift van de commissiebrief van J.-B. Naturelli, Barcelona, 31 januari 1538, die op 22 mei 1538 werd geverifieerd. Zie ook de
commissiebrief in ARAB AUD 1199, fo 70 vo – 72 vo op basis van de brief van Nicolas
d’Yve of Dyve.
351 M. Laureys, Cornelius de Fine. Diarium historicum 1511-1531, in: Hochrenaissance im
Vatican. Kunst und Kultur im Rom der Päpste, Bonn 2005, 110, nr. 92 en 459.
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halen we de weg niet van de diplomatie tussen de Nederlanden en Rome. 352
Uiteindelijk was de datarius wel een belangrijke medewerker van de paus,
maar het was de paus zelf, die de toestemming gaf voor de indulten en onder
welke voorwaarden. 353 Ook als kardinaal kon Van Enckevoirt wel iets doen
voor de Nederlanden, als hij daartoe de opdracht kreeg en hij in overleg handelde met het Spaanse netwerk. 354
Hieruit blijkt dat de Nederlanden in het grote concert van de toenmalige
wereldpolitiek en wereldkerk slechts een bescheiden plaats innamen. Voor
de buitenlandse betrekkingen met de Heilige Stoel had de Spaanse vorst in
de eerste plaats zijn ambassadeur in Rome. 355 Vanuit de Nederlanden werden
de belangrijkste aangelegenheden langs deze ambassadeur met de pauselijke
instanties besproken. Ter ondersteuning van de Spaanse ambassadeur in Rome werd de residerende hulpkracht uit de Nederlanden ook wel ‘apostolisch
schrijver’ genoemd.
Elke Spaanse ambassadeur in Rome kreeg verschillende credentiebrieven, maar vooral een instructie, waarin hij een omschrijving van zijn taak
vond. Het spreekt vanzelf dat deze instructies ook van kapitaal belang waren
voor de Nederlanden en voor het Vrijgraafschap van Bourgondië. 356 In elke
periode werden andere accenten gelegd. In die zin trachten we de overgang
van ambassadeur Don Juan Fernandez Manrique, markies van Aguilar naar
don Juan de Vega te duiden. Over de indulten vindt men er geen woord, 357
maar hier voelt men zich vlak bij de behandeling van de meest wezenlijke
(aan)vragen tussen de Nederlanden, het Vrijgraafschap en de H. Stoel. Karel
V was toen op weg naar de Nederlanden om het hertogdom Gelderland en
het graafschap Zutphen aan zijn patrimoniale gewesten toe te voegen, toen
352 J. Touber, Willem van Enckenvoirt and the Dutch Network in Rome in the First Quarter of the Sixteenth Century, in: H. Cools e.a., Adrian VI: A Dutch Pope in a Roman
context, in: Fragmenta. Journal of the Royal Netherlands Institute in Rome 4 (2010), 121-143.
353 P. Corradus, Praxis dispensationum apostolicarum, Venetiis 1669, liber 2, capitulus 1, numerus 33, p. 13.
354 Don Juan Manuel, de Spaanse ambassadeur, die het pontificaat van Adriaan VI meemaakte, vroeg aan de vice-koning van Napels, Charles de Lannoy, en aan de hertog
van Sessa om de plechtigheid van de ‘oboedientia’ van hem over te nemen, omdat hij
met beide clerici uit de Nederlanden niet door één deur kon: Calendar of Letters, II, 486.
355 Dat Karel V hier niet als keizer werd behandeld, maar in de eerste plaats als koning
van Spanje, verwijst naar het verschil tussen Maximiliaan I en Ferdinand van Aragon.
356 Noodgedwongen komt hier slechts één specimen aan bod. Voor de hier bestudeerde
periode moet dit een nieuw proefschrift worden. In 1536 werd nadrukkelijk gezegd dat
de deken van Antwerpen, Baptiste Naturelli, de zaken van de Nederlanden en het Vrijgraafschap behartigde en dat de nieuwe ambassadeur hem daarin moest helpen: Calendar of Letters V, 2, 293.
357 In de instructie van 15 november 1536 wordt er bij de nieuwe ambassadeur op aangedrongen dat een indult voor Spanje, Bourgondië en de Nederlanden moet aangevraagd
worden: Calendar of Letters, V, 2, 293.

Kerk en Staat aan het begin van de zestiende eeuw

193
―――

hij vernam dat de markies zijn werkzaamheden in Rome wilde beëindigen.
Vanuit Trente werd op 4 juli 1543 de commissiebrief van de volgende ambassadeur gedateerd. Tussen de lijnen door verscheen daar het volledige netwerk van relaties en diplomatieke betrekkingen, dat de verhouding tussen de
Nederlanden en de H. Stoel regelde.
Juan de Vega moest de briefwisseling met de landvoogdes Maria van
Hongarije onderhouden. Zij moest snel en zoveel als mogelijk op de hoogte
gehouden worden van wat er in Rome gebeurde en speciaal van wat er in
Frankrijk op het spel stond om de politiek van de Nederlanden te dwarsbomen. Wanneer zij in Rome hulp nodig had in kerkelijke aangelegenheden
voor zichzelf of voor haar onderdanen, dan moest hij zijn best doen om haar
wensen te vervullen. Er was een speciale paragraaf voorzien voor de advocaten en solliciteurs van de Spaanse dienst in Rome. Op deze juridische dienst
kon doorgaans ook één geestelijke uit de Nederlanden beroep doen. Jaren
lang waren zij ondersteund in juridische en kerkelijke zaken door Alonso de
Cuevas, die zeer waardevol was geweest. 358 Ondertussen kon de opstapeling
van zaken in Rome wel meer handen gebruiken. Daarom moest de ambassadeur onder de Spaanse gemeenschap in Rome vertrouwenspersonen vinden,
die voldoende juridische ervaring hadden om hem op te volgen, zo hij stierf,
en om hem in zijn werk te steunen, zolang hij leefde.
Met betrekking tot de problemen van de landsheerlijkheden van de Nederlanden en het Vrijgraafschap moest Juan de Vega zoveel mogelijk de clericus ondersteunen, die door Maria van Hongarije zou gestuurd worden om
de deken van Antwerpen te vervangen. 359 Hij moest ervoor zorgen dat alle
zaken van de Nederlanden en van het Vrijgraafschap snel en zorgvuldig
werden afgehandeld door zijn agentschap. Heel bijzonder was de aanbeveling om goed te zorgen voor de zaken van de hertogin van Camerino, 360 die
op 27 augustus 1545 in Rome het leven zou schenken aan Alessandro Farnese. 361 Zij was de bastaarddochter van Karel V, de latere landvoogdes Margareta van Parma, die hierna nog vaak aan bod zal komen en die op eigen
kracht van paus Pius IV een indult kreeg voor Filips II. De Vega moest verder
voor haar zaken zorgen, als waren het de zaken van de keizer zelf. ‘Zorg

358 Dezelfde Cuevas werd ook in 1536 vermeld samen met twee andere personen uit de juridische dienst: Micer Luigi Aragonia en Dr. Anguino: Calendar of Letters, V, 2, 293.
359 Baptiste Naturelli werd vervangen door Nicolas d’Yve.
360 Zij werd ook ‘Madama’ genoemd. Het ‘Palazzo Madama’, genoemd naar Margherita
d’Austria, is nu de zetel van de Italiaanse Senaat.
361 De latere landvoogd Alessandro Farnese had een oom Alessandro Farnese, die vicekanselier was en ‘Il Gran Cardinale’, en een overgrootvader Alessandro Farnese: Paulus III.
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ervoor dat ze bij de paus op een goed blaadje staat en ook bij zijn familie. 362
Wees wijs in woord en daad en ga rechtvaardig en logisch te werk. Let erop
dat mijn dochter niets doet wat haar in discrediet zou kunnen brengen. Zorg
dat haar chef van de huishoudelijke dienst, Lope de Guzman, haar op alle
punten bijstaat. Doe dit alles met voorzichtigheid en discretie.’
‘De bescherming van de kerken van Castilië hebben we toevertrouwd
aan kardinaal Farnese. 363 De bescherming van de kerken van Aragón aan de
kardinaal van Mantua 364 en kardinaal Cibo 365 moet zorgen voor de kerken
van het Heilige Roomse Rijk.’ De Vega kon op elk van hen beroep doen,
wanneer het nodig was of paste om hulp of bijstand te vragen. 366 Het is
slechts na de periode van kardinaal Cibo, dat de taak van de kardinaalprotector zal opgesplitst worden in één kardinaal-protector voor het Heilige
Roomse Rijk (Germania superior) en een andere voor de Nederlanden (Germania inferior). 367
Verder geven we nog één punt mee uit deze zeer lange commissiebrief.
Karel V vertelde daar dat hij voor de verzending van de bullen en breven, die
betrekking hadden op zijn eigen persoon, geen leges verschuldigd was.
Wanneer De Vega echter geld nodig zou hebben voor transacties waar Spanje
bij betrokken was, dan moest hij zich richten tot de keizerlijke financiële
diensten, zoals het gebruikelijk was en zoals Conchano hem zou meedelen.
Hieruit kan men afleiden dat soortgelijke betalingen voor de Nederlanden bij
de Raad van Financiën moesten gedeclareerd worden. 368
Naast de ambassadeurs uit Spanje en de residenten uit de Nederlanden
verbleven er in Rome vaste vertegenwoordigers uit het Vrijgraafschap Bourgondië, maar ook uit het bisdom Luik. In principe was het bisdom Luik bui362 Paulus III was de grootvader van haar man, want haar echtgenoot was toen Ottavio
Farnese.
363 Het betreft het kardinaal-protectorschap (besproken in hoofdstuk VIII). Zie ook: S.
Andretta, Farnese, Alessandro, in: DBI, 45 (1995) 52-65. Zie ook C. Robertson, ibidem,
65-70.
364 Opnieuw de functie van kardinaal-protector. G. Brunelli, Gonzaga, Ercole, in: DBI, 57
(2001) 711-722. Sinds 1536 beschermer in Rome van de Spaanse kerken.
365 Opnieuw de functie van kardinaal-protector. F. Petrucci, Cibo, Innocenzo, in: DBI, 25
(1981) 249-255. Sinds april 1542 kardinaal-protector.
366 P. de Gayangos, Calendar of Letters, Despatches, and State Papers, relating to the Negotiations between England and Spain preserved in the Archives at Simancas, Vienna, Brussels, and
Elsewhere, London 1895, VI, part ii, 558-575. Men merke op dat het om een Engelse vertaling gaat van een oorspronkelijk Spaanse tekst.
367 Over de kardinalen en over de kardinaal-protectoren van de Nederlanden zie men
vooral hoofdstuk VIII, 2.
368 Hier wordt het zeer problematische betalingsverkeer tussen de H. Stoel en de Nederlanden aangeraakt. In Rome was het bankiershuis Peters uit Mechelen van groot belang. Een volledig proefschrift ware nodig om deze materie grondig te behandelen. De
brand van het hertogelijke paleis te Brussel in 1731 vernietigde vele documenten.
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tenland, maar grote delen van het hertogdom Brabant en van het graafschap
Namen ressorteerden onder de bisschop van Luik. 369 Bovendien leren we
precies in de Luikse documenten soms vertegenwoordigers uit de Nederlanden kennen, die we anders bijna niet op het spoor komen: Thomas Courouble, ‘procurator et nuncius ad hoc a predicto rege Hispaniarum et commissarius ipsarum indulgentiarum deputatus’. 370
Niet zelden vertrok er uit Brussel een speciale gezant naar Rome. In de
rekeningen van de algemene ontvangers van Financiën zijn hun taken soms
te cryptisch omschreven. Het is alweer Gachard, die het belang van deze
oefening de moeite waard vond. Nog steeds is een vervolg op zijn arbeid na
meer dan een eeuw zeer noodzakelijk. Zo noteerde hij dat Philibert Naturelli
in 1505 als diplomaat naar Frankrijk vertrok, maar dat hij doorreisde naar
Rome ‘pour obédience et pour d’autres affaires’. In 1508 reisden Lucas de
Renaldis, protonotarius van de H. Stoel, en Jean de Chastellain, aartsdiaken
van Kempenland, raadsheer en rekestmeester van het vorstelijk hotel, naar
de paus en het college van de kardinalen voor de obediëntie, voor andere
grote materies en voor geheime aangelegenheden. 371 Wanneer Don Jeronimo
de Vich, baron de Llaurí, Spaans ambassadeur te Rome aan Ferdinand van
Aragon in 1508 de vraag stelde: ‘Ik smeek Uwe Hoogheid me duidelijk te
maken hoe ik me moet gedragen tegenover de ambassadeurs uit de Nederlanden in alle zaken en speciaal in het geval zij in hun rede of anderszins iets
voorstellen wat in het nadeel is van Uwe Majesteit of van Uw bestuur in deze
koninkrijken’, dan is het verband met het voorafgaande helder en wordt deze
zoektocht bijzonder spannend. 372 Wanneer de schildknaap Lope Hurtado op
25 januari 1522 vanuit Brussel naar de kardinaal van Tortosa werd gestuurd,
was deze laatste al tot Adriaan VI verkozen. Lope Hurtado zou naar Spanje
reizen om belangrijke mededelingen te doen vanwege Karel V. Ondertussen
weten we al dat de obediëntie een specifieke reis veronderstelde, maar onder
de reis van Lope Hurtado kon ook een voorstel tot ampliatie van het indult
verborgen zijn. 373

369 M. Vaes, Les curialistes belges à Rome au XVIe et XVIIe siècles, I Lieggesi, in: Mélanges
Charles Moeller, Leuven 1914, I, 100-121.
370 A. Cauchie en A. van Hove, Documents sur la principauté de Liège (1230-1532) spécialement au début du XVIe siècle, Brussel 1908, I, 403.
371 L. Gachard, Le chapitre des ambassades dans les comptes des receveurs généraux des
Finances de 1507-1524, in: HKCG, 4e reeks, 6 (1879) 217-268, resp. 225 en 223.
372 J. baron de Terrateig, Politica en Italia del Rey Católico 1507-1516. Correspondencia inedita
con el embajador Vich, Madrid 1963, II, 63-65. Wel zij eraan toegevoegd dat de gezanten
uit de Nederlanden niet als permanente ambassadeurs werden gestuurd.
373 L. Gachard, Le chapitre, o.c., 258. Ook de reis van Rafael de Medici in 1520 verbergt
nog ongekende besprekingen, 251.
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In het grote concert van de centrale regering specialiseerden zich zowel
raadsheren als secretarissen en ander personeel in de zaken met betrekking
tot de H. Stoel. Zeker in de tijd van Antoine Perrenot, de bisschop van Atrecht en later kardinaal Granvelle, was een goede relatie met deze geestelijke
een voordeel. Jean Richebé, kanunnik te Atrecht, die resident werd, en Jean
Froissard, 374 in de Geheime Raad bevoegd om de correspondentie met Rome
af te werken, behoorden tot zijn netwerk. In sommige perioden was de residentie te Rome een sluitpost van de centrale regering. Doorgaans leverde de
resident in Rome nuttig werk als bemiddelaar tussen de Spaanse ambassadeur bij de H. Stoel en de centrale regering in de Nederlanden. Vaak was er
in Italië onder Karel V een andere belangrijke vertegenwoordiger van de
Nederlanden: meer dan één vice-koning van Napels, de bastaarddochter van
de keizer en wellicht nog anderen, die een bemiddelende rol vervulden met
het oog op indulten.
III.3.7.2 Diplomatieke betrekkingen bekeken vanuit het buitenland
Diplomatie veronderstelde wederzijdse internationale relaties. Vanuit Rome 375 was men ondertussen evenzeer bezig met een netwerk van diplomatieke diensten. 376 De relatie met de nieuwe Staten van het vroegmoderne tijdperk moest ook door de H. Stoel aangehaald worden. Hiervoor werden al
enkele diplomatieke missies naar de Nederlanden vermeld. Het is onmiskenbaar dat pauselijke gezanten nooit voorheen de Nederlanden zo vaak bezochten als in de periode van Karel V. 377 Omgekeerd was er in Rome een vertegenwoordiging uit de Nederlanden nodig. In de eerste geheime instructie
(Barcelona, 1 juli 1519) van Karel voor zijn tante, Margareta van Oostenrijk,
maande hij haar om in Rome een geschikte persoon aan te stellen, die de zaken van de Nederlanden zou opvolgen. Hij zou een instructie krijgen ‘mesmement sur le faict des indultz et autres choses’. Voorheen waren trouwens
al concepten van een soortgelijke instructie opgesteld en doorgestuurd naar

374 H. de Schepper, J. Froissard, in: NBW, 3 (1974) 305-308.
375 In 2009 werd in het Laboratoire de Médiévistique Occidentale de Paris (LAMOP) onder leiding van H. Millet en P. Montauban het eerste colloquium gehouden over ‘Les
légats pontificaux. Paix et unité de l’Eglise, de la restructuration grégorienne à l’aube
du Concile de Trente (mi XIe – mi XVIe siècle).
376 W. Untergehrer, Die päpstlichen nuntii und legati im Reich (1447-1484). Zu Personal und
Organisation des kurialen Gesandtenwesens, München 2012: edoc.ub.uni-muenchen.de/
15862.
377 P. van Peteghem, Girolamo Dandini als kardinaal-legaat in de Nederlanden en in het
Heilige Roomse Rijk? Wijzigingen in de relatie tussen Kerk en Staat, tussen Karel V en
de paus? Beschouwingen naar aanleiding van een pas ontdekte ‘Bulla facultatum’, in:
E.C. Coppens, uitg., Secundum Ius. Opstellen aangeboden aan prof. Mr. P.L. Nève, Nijmegen 2005, 183-217.
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procureur Van Enckevoirt, toen paus Leo X nog leefde. 378 Hoe zwaar de inspanningen ook waren om vanuit de Nederlanden de zaak van de temporaliteit van het bisdom Utrecht in Rome in goede banen te leiden, toch werd de
keizerlijke delegatie op het verkeerde been gezet. Toen Clemens VII het onderwerp in het consistorie besprak, vertrouwde hij de zaak toe aan de kardinalen Antonio Pucci, Pietro de Accolto en Alessandro de Cesarini. Jan Slacheck en Miguel Mai stonden stom van verbazing, want ze hadden een andere samenstelling verwacht. 379
Omgekeerd moeten de faculteitsbrieven* van de legati de latere en nuntii
bestudeerd worden. In die pauselijke instructies werden ook indulten besproken, maar ook andere dan de in dit werk bestudeerde. Bovendien kregen
de pauselijk gedelegeerden naast die indulten soms de bevoegdheid om
beneficies te verlenen. 380 Bij wijze van voorbeeld signaleren we nog twee
pauselijke gezanten, door deze studie in de schijnwerpers geplaatst. Ook zij
verbleven in de Nederlanden. Soms kregen zij op het vlak van de beneficies
speciale bevoegdheden van de paus. Tot dusver is over hen weinig anders
bekend, dan dat ze in de Nederlanden geweest zijn. In de eerste plaats maakte Antonio de Beatis, secretaris van kardinaal Luigi d’Aragona, een verslag
op van een reis door de Nederlanden. Over Karel, toen al koning van Spanje,
vernemen we dat hij dagelijks een gelezen en een gezongen H. Mis bijwoonde. In de abdij van Middelburg werd aan Willem de Croy de rode hoed aangeboden. 381 Nauwelijks meer is bekend over de tweede nuntius: Girolamo
Verallo, aartsbisschop van Rossano en later ook kardinaal. Paulus III gaf op 9
september 1545 te Viterbo een uitbreiding van zijn opdracht als legatus de latere, waardoor hij niet alleen in het Heilige Roomse Rijk mocht optreden,
maar ook in Brabant, Vlaanderen, Henegouwen, Holland, Friesland, Gelderland, Artesië en Kamerijk en om het even welke andere provincies, steden,
landen en plaatsen, die aan de keizer waren onderworpen op basis van zijn

378 K. Lanz, Aktenstücke und Briefe, Wien 1853 (Monumenta Habsburgica, II, 1, 100). ‘du vivant du pape Leo’ schijnt rekening te houden met zijn overlijden (1 december 1521).
379 W. Munier, Correspondentie van Jan Slacheck uit de jaren 1529-1530, in: Mededelingen
van het Nederlands Historisch Instituut te Rome 32 (1965) aflevering 11, 23.
380 J. Joosting, De begrenzing van de rechtspraken der kerkelijke rechters onderling, ’s-Gravenhage 1912 (Werken OVR, 2, 14) IV, 7: driemaal ‘indultis’.
381 L. von Pastor, Die Reise des Kardinals Luigi d’Aragona durch Deutschland, die Niederlande,
Frankreich und Oberitalien 1517-1518, Freiburg-im-Breisgau 1905, 61-62 en 113 (H. Mis)
en 60 en 113 l.2 (rode hoed). We weten dat de vorst zijn capilla meenam naar Spanje.

Hoofdstuk III

198
―――

patrimonium. 382 Onder meer Utrecht, Overijssel, Groningen, Drenthe, maar
ook Luxemburg en Namen werden niet met naam vermeld. 383
Gezien het grote belang van de Spaanse ambassade voor de Nederlanden
wijzen we erop dat er in Spanje voor de periode van Karel V al een residerende nuntius 384 bestond. In Brussel zou de eerste vaste nuntius, Ottavio Frangipani, in 1596 aankomen. Ondertussen waren in Spanje ettelijke nuntii aan het
werk geweest. 385 In dezelfde zin had Spanje een streepje voor, toen in 1529
het ‘Tribunal de la Nunciatura’ met een auditor en zes Spaanse protonotarii
werd opgericht. Zo moesten Spaanse appelzaken niet meer naar Rome. 386
Ondanks klachten uit Spanje over de grote afstand naar Rome waren de
lijnen van Spanje met Rome veel korter dan die van de Nederlanden met
Rome. Op de lange termijn was de invloed van dit verschil van groot belang.
Er waren echter ook nog andere lijnen. Zo riep Filips II Bartolomé Carranza
naar de Nederlanden, nadat Carranza van 1554 tot 1557 meewerkte aan de
rekatholisering van Engeland. Hij verbleef hier gedurende één jaar. Tijdens
deze periode was hij niet alleen predikant, maar hij ontdekte hoe vanuit de
Nederlanden een netwerk van protestanten infiltreerde in Spanje. Op nadrukkelijk aandringen van Filips II aanvaardde hij de functie van aartsbisschop van Toledo. De bisschop van Atrecht, Antoine Perrenot, wijdde hem te
Brussel op 27 februari 1558. 387 Het opsporen van ketters kwam toen op de
eerste plaats. Van indulten, die toch een vorm van ‘gratia’ bleven, was er
geen sprake, want de Napolitaan Paulus IV leefde in onmin met de Spaanse
vorst.
III.4

BESLUIT

Drie generaties Habsburgers werden in de Nederlanden en het Vrijgraafschap geconfronteerd met een lappendeken van landsheerlijkheden, die niet
382 J. Joosting, De begrenzing van de rechtspraken der kerkelijke rechters onderling, ’s-Gravenhage 1912 (Werken OVR, 2, 14) IV, 13. Vier documenten werden afgedrukt over dit gezantschap. Ze zijn zeer instructief, omdat ze dateren uit de periode vóór het Concilie
van Trente.
383 In deze passage werd geen onderscheid gemaakt tussen de patrimoniale en de andere
gewesten. Zelden is de cataloog van de landsheerlijkheden zo uitgebreid in de briefwisseling vanuit Rome.
384 M. De la Puente Brunke, Rota de la nunciatura española, in: DGDC, VII 60-64.
385 J. Fernández Alonso, Nunciatura, in: DHEE, Madrid 1973, III, 1784-1787, met: Lista de
los nuncios: 1786-1787.
386 J. Fernández Alonso, Nuncio, Antiguo Tribunal del, in: ibidem, 1787-1789.
387 I. Tellechea, Carranza, Bartolomé, OP, in: DHEE, Madrid 1972, I, 358-361. Zie ook: idem,
El clima religioso en los Países Bajos (1557-1558), in: E. Iserloh, Reformata reformanda.
Festgabe für H. Jedin zum 17. Juni 1965, Münster 1964, II, 317-343.
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goed aansloten bij de structuur van de bisdommen. Telkens een gelovige in
contact moest komen met een aartsbisschop, was hij verplicht naar het buitenland te trekken. Het druiste in tegen de autonomie van de Staat, dat onderdanen buiten het land gedagvaard werden. Een voorlopige beleidsmaatregel bestond erin dat de vorst het heft in eigen handen nam. Staatsvorming
vereiste een aaneengesloten territorium met aangepaste kerkelijke hiërarchie.
Om daaraan te beantwoorden moest de Habsburgse vorst zich schrap zetten
tegen de Franse koning. Daartoe hebben de Habsburgers het bisdom Luik,
het hertogdom Lotharingen, het hertogdom Gelderland en het graafschap
Zutphen onder druk gezet en aan zich gebonden of ze probeerden dat te
doen.
Bij de verlening van de beneficies trachtte de vorst de verschillende systemen van collatie te vereenvoudigen. Het feit dat de vorstelijke ‘benoeming’
een geprivilegieerde methode werd, riep grote weerstand op in de abdijen en
kloosters. Voor apostolische provisies was de vorst aangewezen op een goede Kerk-Staat verhouding. Wanneer een afzonderlijke onderdaan rechtstreeks in Rome onderhandelde over beneficies, kwam het vorstelijk placetrecht om de hoek kijken. De annexatie van de niet-patrimoniale gewesten
bracht nog meer chaos in de al moeilijke regelingen omtrent het beneficiewezen. Omgekeerd werd er na elk internationaal verdrag een conferentie gehouden om te onderhandelen over grensgeschillen. Na het verdrag van Crépy-Meudon vergaderden Charles de Lalaing, Filips Nigri en Guillaume Hangouard te Kamerijk op 16 januari 1545. Daar bleek dat geschillen over abdijen
en proosdijen te Saint-Jean-au-Mont in Artesië, Corbie, Meerssen en SintVaast in Atrecht ter discussie stonden.

IV

Het Concilie van Lateranen V en de
opkomst van de Reformatie

In dit hoofdstuk zal helder worden wat de Kerk in het Concilie van Lateranen V en wat de hervormers Luther en Calvijn en de Staat in de Nederlanden
op het oog hadden met indulten, met het beneficiewezen en met het patronaatsrecht. Er waren misbruiken en er was kritiek, maar hoe gingen verschillende instanties om met het positieve recht van de Kerk om aanstellingen te
doen voor de dienst van God? Indien we begrijpen waarom en hoe de kernpunten van het beneficiewezen werden benaderd, zal het gemakkelijker worden om in te zien hoe de vorst als leek gebruik maakte van de vele mogelijkheden om ‘benoemingen’ te doen in het spirituele domein. Krijgen we hier
niet een verkapte herhaling van de investituurstrijd? Was de vorst dan niet
voor een groot deel zelf verantwoordelijk voor de slechte gang van zaken op
het vlak van religie?
Vooreerst worden de bezwaren tegen de Kerk in het Heilige Roomse Rijk
gedeeltelijk onderzocht, want wat daar gebeurde vertoonde vele parallellen
met wat in de Nederlanden plaats vond. De kritiek werd grotendeels gedeeld
door Luther, maar bij hem stond de aflaat centraal. We moeten ons echter de
vraag stellen of ook voor Luther het patronaatsrecht niet veel belangrijker
was dan de aflaat en de andere misbruiken. Ondertussen had Paulus III de
Kerk opgeroepen voor het Concilie van Mantua (1537), dat niet doorging.
Hervormingsgezinde kardinalen bereidden een plan voor om de Kerk te
verbeteren. In hun rapport werd het beneficiewezen zwaar bekritiseerd, zodat Calvijn het in 1540 niet moeilijk had om deze kritiek in zijn ‘Institutio’
over te nemen.
In datzelfde jaar 1540 werd de orde van de Jezuïeten opgericht. Zij nam
afstand van het indult, van het patronaatsrecht en van het beneficiewezen.
Haar hervorming was ingegeven door een spirituele herbronning. Ondertussen betekenden de jaren veertig voor de Staat in de Nederlanden een versterking van de repressie. Buiten de Kerk was er geen heil: meer onderzoeken
naar rechtgelovigheid, strengere plakkaten en meer terechtstellingen van
ketters. De intrinsieke gaven van de aangestelde, nieuwe priesters voldeden
niet.
Het Concilie van Lateranen V (1512-1517) is de laatste oecumenische
kerkvergadering vóór de scheuring van de christenheid. Het Concilie startte
nog onder Julius II, maar werd beëindigd onder Leo X. Het indult zelf kwam
daar niet aan de orde, maar de context, waarin over het ambt in de kerk en
over de randvoorwaarden voor de verlening van beneficies werd gediscussieerd, zal ons helpen om de indulten beter te plaatsen in de rechts- en kerkge-
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schiedenis der Nederlanden. Over deelnemers uit de Nederlanden aan dit
Concilie kunnen we kort zijn: Paul van Middelburg, bisschop van Fossombrone nabij Urbino en vriend van Erasmus. 1 Onder de decreten ging de aandacht naar de hervorming in hoofd en leden. Wat onder Leo X werd besproken, reikte verder dan wat onder Julius II aan bod kwam. Bovendien is het
van belang hier al te signaleren dat tijdens dit Concilie het Concordaat van
Bologna tot stand kwam met onder de centrale hoofdstukken de verlening
van de beneficies.
In de bul ‘Supernae dispositionis arbitrio’ van 5 mei 1514 werd vastgesteld
dat het met de discipline in de kerk slecht gesteld was. Het was nodig om terug te keren naar de manier, waarop vroeger de heilige canones werden onderhouden. Een betere omschrijving van ‘reformatie’ was er niet te geven.
Men heeft deze tekst wel omschreven als de bul voor de hervorming van de
Curie, maar niet alleen het hoofd moest hervormd worden, ook de leden. 2
Leo X verwees er in de eerste plaats naar zijn voorganger Alexander III en
naar het derde Concilie van Lateranen. Bisschoppen en abten mochten
slechts verkozen worden, indien ze de gepaste leeftijd hadden, voldoende
ernstig waren en intellectueel en geestelijk onderlegd. Leo X ging verder in
de geest van het derde Concilie van Lateranen en concentreerde zich in deze
Concilietekst vooral op kardinalen en op de hervorming van de Curie. In
navolging van Bonifacius VIII, waarbij de paus ‘Felicis’ 3 citeerde en van Clemens V, waarbij hij speciaal verwees naar ‘Si quis suadente’, 4 en met de voor
vorsten vervelende tekst ‘In Coena Domini’ deed Leo X ook een beroep op het
respect voor de kerkelijke vrijheid, waarbij met kerkelijke straffen werd gedreigd tegen personen, die kerkelijke leiders geweld aandeden. 5
De hervorming in hoofd en leden stond ook al bij vorige Concilies op het
programma. Wat verstond een jurist onder ‘reformatie’? Lodovico Pontano,
ook wel genoemd Lodovico Romano (ca. 1409-1439) is de gids. 6 In de eerste
plaats dacht hij bij het woord ‘reformatie’ aan ‘afschaffing’, zoals in l. Interpositas, waarin de tekst voorkwam: ‘een andere reden heft de afspraak op:
1
2
3
4
5

6

C. Leyenhorst, Paul of Middelburg, in: Contemporaries of Erasmus, Toronto 1987, III, 5758.
J. Mansi, Sacrorum conciliorum, 32, 874. Zie nu: COGD, II, 2, 1376-1391.
VI.5.9.5, waar gebrek aan respect voor de persoonlijke integriteit van kardinalen werd
aangeklaagd.
Clem.5.8.1, waar straffen werden gesteld op crimineel gedrag tegen bisschoppen.
Zie IV.3.2, punt 6. COGD, II, 2, 1389, l. 1995-2002. Tot in de zeventiende eeuw bleef ‘In
Coena Domini’ een moeilijk vraagstuk: G. Signorotto, The squadrone volante: ‘independent’ cardinals and European Politics in the second Half of the seventeenth Century,
in: G. Signorotto en M.A. Visceglia, eds., Court and Politics in Papal Rome, 1492-1700,
Cambridge 2002, 206-207.
Th. Woelki, Lodovico Pontano (ca. 1409-1439). Eine Juristenkarriere an Universität, Fürstenhof, Kurie und Konzil, Leiden-Boston 2011, 366-367 en 616-617.
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alia ratio pactum reformat’. 7 In de tweede plaats greep hij terug naar het Romeinse recht: verbeteren of terugbrengen tot een goede situatie, zoals in l.
Interlocutio, waar we lezen: ‘in die zin dat hij zich moet hernemen tot een
betere levenswandel: ut ad melioris vitae frugem se reformet’. Hier gaf Pontano ook een voorbeeld uit het Liber Extra: ‘vooral om de levenswijze van de
gelovigen, in het bijzonder van de clerici te verbeteren: ad [subditorum,
maxime clericorum] reformandos mores’. 8 In het derde en laatste voorbeeld
gaf hij volgende uitleg: ‘niet volledig, maar deels corrigeren’, zoals in het
Liber Sextus. Bij de uitvaardiging van een bijzondere regelgeving over verzoekschriften (rescripta) was schade vastgesteld. ‘Door de huidige sanctie
hebben we gemeend deze fout te moeten herstellen: sanctione praesenti…in
melius duximus reformandum’. 9
Passen we deze zienswijze toe op het indult ‘Fervor pure devotionis’ van 5
juli 1515, dan merken we dat Leo X zich heeft opgesteld in de lijn van Nicolaas V. Ongeacht de invulling van het woord ‘reformatie’ heeft hij zijn ‘ius
commune’ erkend, zoals de voorganger het in het begin der jaren vijftig van
de vijftiende eeuw toepaste. 10 Om een vorst aan zich te binden heeft Leo X
toegestaan dat een wereldlijk heer zich al te zeer inliet met spirituele aanstellingen. Er waren alternatieven. De paus kon teruggrijpen op het evangelie en
het indult afwijzen, zoals de meeste hervormers de nadruk legden op het
evangelie. Indien de paus teruggreep naar het positieve recht van de kerk,
dan kwam hij in moeilijkheden, want zowel het beneficiewezen als het indult
was behept met een te grote graad aan wereldlijke elementen in de buurt van
simonie.
Ten tijde van de bul ‘Supernae dispositionis arbitrio’ van 1514 was het Concilie van Lateranen V nog niet afgesloten. Erasmus was toen nog bezig met
de tot dan beste vertaling van het Nieuwe Testament. In het Concilie werd
gefocust op de ergste vijand van het geloof. Daartoe moest een expeditie
worden opgezet, ‘totdat de secte van Mohammed was uitgeroeid’. 11 Van
Luther was nog geen sprake. Op 5 juli 1515 had Leo X zich nog kunnen
schikken naar de echte reformatie, zoals hij die een jaar daarvoor geformuleerd had, zonder de Reformatie van 1517 een kans te geven.

7
8
9
10
11

C.2.4.13.2.
X.1.31.13 Irrefragabili.
VI.1.3.11 Statutum.
Zie hierboven II.4.
R. Bäumer e.a., hg., Synodus, 569.
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IV.1

DE GRAVAMINA VAN DE GERMAANSE NATIE

Sinds paus Clemens IV in het kapittel ‘Licet ecclesiarum’ verklaarde dat de totale verlening van kerken, personaten, waardigheden en andere kerkelijke
beneficies aan de Romeinse bisschop behoorde, zowel in het geval van openstaande beneficies als van diegene, die nog moesten vacant worden, reserveerde hij in 1265 voor zich de collatie van beneficia, die in de Curie vacant
werden. Bonifacius VIII nam dit kapittel op in zijn Liber Sextus. 12 Vanaf die
tijd werd de paus de heer van de beneficies genoemd. In de periode van de
Reformatie werd dit artikel ‘ain lauter tyrannei’ genoemd. 13
In het kader van de opstelling van de ‘Centum gravamina’ werd in 53 artikelen uiteengezet, hoe de paus de druk op de bisschoppen had opgevoerd
en hoe hij daardoor het geld meer in de richting van Rome stuurde. Deze
operatie begon al onder Alexander III, wanneer in het Concilie van Lateranen
III over het devolutierecht werd gesproken. Daarin werd bepaald dat een
procedure, die niet tijdig door een eerdere rechter was beëindigd, automatisch naar de hogere rechter zou worden overgeheveld. Aan het einde van
deze instanties stond de paus. 14
De ‘Gravamina Nationis Germanicae’ vormen een onderdeel van de inspanningen om de kerk en het Heilige Roomse Rijk te hervormen vanaf het
midden van de vijftiende eeuw. Vanaf 1447 regelden de vorstenconcordaten
het aandeel van de paus bij de verlening van de prebenden en bij de aanstelling van de kerkelijke ambten. Tegen de wil van de hogere clerus werd toen
het Concordaat van Wenen (1448) gesloten.
In de zestiende eeuw werden de klachten van het Heilige Roomse Rijk
opgenomen in het beleid van buitenlandse zaken. De paus en de Curie waren
kop van Jut. Met de komst van Luther werd de lijst van de klachten ook vermengd met de reformatorische beweging. Het kerkelijk bestuur, de kerkelijke
belasting en het kerkelijk proces lagen onder vuur, omdat men in elk Europees land vond dat er te veel geld naar Rome werd gesluisd. 15
In het Heilige Roomse Rijk bestonden vele overzichten van misbruiken,
die in het kader van het beneficiewezen niet door de beugel konden. In de
12
13
14

15

VI.3.4.2 Licet ecclesiarum.
Deutsche RTA, Jüngere Reihe, II, Göttingen 19622, 707, lijn 32.
Deutsche RTA, Jüngere Reihe, II, Göttingen 19622, Document 97, 704-718, vooral 706, lijn
9. Wij verschillen van mening met de uitgever, die denkt aan het Concilie van Lateranen V (1512-1517) met betrekking tot de ‘statuta des Lateranischen concilii’. Zie daarom J. Mansi, Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio, Graz 19612, 22, col. 212 en
222, nr. 8, maar vooral X.3.8.2 Nulla ecclesiastica. Zie nu: COGD, II, 1, 133, l. 145-159.
E. Wolgast, Gravamina nationis germanicae, in: TRE 14 (1985) 131-134. Zie ook: A.
Wrede, Deutsche RTA unter Karl V., Jüngere Reihe, III, Göttingen 19632, 645-688: Die Beschwerden deutscher Nation.
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Nederlanden waren er varianten van een soortgelijke optekening. Ter vergelijking zal in een volgend hoofdstuk (IV.3.2) voor het eerst een document met
zeventien bezwaren van de centrale regering te Brussel voorgesteld worden:
‘Sequuntur articuli’. In 1523-1524 hoopte Margareta van Oostenrijk dat de
paus de Nederlanden nog te hulp kon snellen met een aantal oplossingen. 16
Eén lijst in het Heilige Roomse Rijk sprak over ‘centum gravamina’. 17 Beperking is dus de boodschap. Hieronder komt alleen aan bod, wat betrekking
heeft op het beneficiewezen, op de meest hatelijke verschijningsvormen ervan en op de jurisdictiepraktijken, die het ergst onder de loep werden genomen. Ziehier de registratie van februari 1523 te Nürnberg. 18 In één artikel
werd gevraagd om het patronaatsrecht van leken of van geestelijken te respecteren. Wanneer een prebende of geestelijke bediening door overlijden van
een kanunnik vrij kwam, gebeurde het dat de paus of zijn legaten dit recht
derogeerden en de prebenden aan ‘curtisani’ of andere bevriende personen
doorspeelden. Zo verloren de geestelijke en wereldlijke patronen hun presentatierecht en kwam het preventierecht in de plaats. De Standen van het Heilige Roomse Rijk vroegen dit misbruik ongedaan te maken. 19
Er was ook een bezwaar tegen de geestelijke gebeneficieerden en tegen
de prebenden zelf. Het voordeel van het hierna volgende uit het Latijn vertaalde citaat bestaat erin dat een reeks technische termen aan bod komt, die
de waaier van problemen en schadeposten in andere sectoren van het beneficiewezen uitbreidt en die duidelijk maakt dat het probleem ruimer was dan
in enkele paragrafen is aan te geven. ‘Er zijn ook tot dusver niet alleen te
Rome veel graties gegeven. Opgesomd werden reservaties in het hart, in de
geest, algemene en speciale, regressus, 20 accessus, incorporaties, uniones en
concordaten of hoe ze ook genoemd waren. Om geld en om tijdelijk gewin
werden deze voordelen in de Duitse landen gegeven aan prelaten, pastoors
en prebendarii.’ 21
Bij de ‘reservationes* pectorales et mentales’ werd gesuggereerd dat de
paus zonder verantwoording te geven en naar eigen genoegen beneficies ver16
17
18
19
20
21

Voor de Nederlanden: IV.3.2. Voor het Heilige Roomse Rijk: B. Gebhardt, Die Gravamina der deutschen Nation gegen den römischen Hof. Ein Beitrag zur Vorgeschichte der Reformation, Breslau 1884, 70-72.
Zie voor het bisdom Luik: J. Paquier, Jérôme Aléandre de sa naissance à la fin de son séjour
à Brindes (1480-1529), Paris 1900, 246-250, chapitre XV: Les Centum Gravamina (19 février-21 mai 1521).
Voor de verhouding van de ‘centum gravamina’ van Worms tot die van Nürnberg, zie:
B. Gebhardt, ibidem, 114-119. Zie ook 108.
A. Wrede, Deutsche RTA unter Kaiser Karl V., Jüngere Reihe, III, Göttingen 19632, 653-654,
nr. 9.
CT, IX, 768, l. 8 regressus ‘veluti haereditaria successio sacris constitutionibus odiosa et
patrum decisis contraria’.
A. Wrede, Deutsche RTA, Jüngere Reihe, III, 656-658, nr. 14.
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leende. Deze vorm van reservatie was volgens Luis Gomez een recente uitbreiding van de paus om inbreuk te plegen op het beneficiewezen. In het
canonieke recht was daarover geen regelgeving. In het Heilige Roomse Rijk
wilde men een halt toeroepen tegenover de hebzucht van de Curie, zoals bij
de ‘reservatio mentalis’. 22 Vanuit het hart en de geest kon de paus, zoals iedere mens, ook simonie bedrijven. Op dit terrein werd het onderscheid gemaakt tussen echte of conventionele simonie. In dit laatste geval verloor de
zondaar rechtens al zijn beneficies. Indien men mentale simonie bedreef, kon
de zondaar zich vrijmaken met een penitentie, maar het was God, die de
gesteldheid van de zondaar echt evalueerde. In elk geval kon de paus zich op
glad ijs bevinden.
Met de regressus, accessus en ingressus werd naar een ander misbruik
verwezen. In een tijd, waarin het tijdelijk belang meer op het voorplan kwam
bij het beneficiewezen en waar de paus geneigd was om daaraan toe te geven, probeerde de geestelijke bij de afstand van zijn beneficie (renuntiatio)
toch nog een graantje mee te pikken, zonder dat hij zich verder om het zielenheil moest bekommeren. Een geestelijke kon afstand doen van zijn beneficie, maar op termijn wilde hij datzelfde beneficie weer terugkrijgen onder
bepaalde (geldelijke) voorwaarden (reservatio regressus*). Vooraleer een
clericus, aan wie een beneficie bijna was verleend, dat beneficie in bezit nam,
deed hij afstand van dat recht, onder voorwaarde het toch in bezit te krijgen
na het vervullen van bepaalde omstandigheden (reservatio ingressus). Een
geestelijke met een recht op een bepaald beneficie, dat nog niet was overgedragen, deed afstand van dat recht, maar hij reserveerde voor zich de mogelijkheid om het later te ontvangen in bepaalde gevallen (reservatio accessus). 23 Hier werd de schijn van erfelijke opvolging nauwelijks verborgen.
Omwille van ouderdom of om de wisseling van een beneficie met een
collega werden bij de renuntiatio soms de vruchten van het beneficie gereserveerd. Dat gebeurde vooral onder Leo X, zoals dat nog na te gaan is in de
registers van deze paus. Het is een periode van grote uiterlijke praal en ook
een tijd van laksheid, die aanleunde bij misbruik en simonie. De graaizucht
(‘cupiditas’ en ‘ambitio’) bleef een ongeoorloofd motief. Kon je een pensioen
reserveren, wanneer men afstand deed van het kerkelijk beneficie? 24
Overigens kwamen onder de ‘Gravamina’ alle misbruiken aan bod, die
ook in de Nederlanden de kop opstaken. Gezien het accute gevaar was het
probleem van de Turken meer prominent aanwezig in het Heilige Roomse

22
23
24

A. Wrede, Deutsche RTA, Jüngere Reihe, II, 710, lijn 18.
P. Caron, La rinuncia all’ufficio ecclesiastico nella storia del diritto canonico dalla età apostolica alla riforma cattolica, Milano 1946, 340.
P. Caron, La rinuncia, 353-354.
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Rijk. 25 Verder waren er problemen van jurisdictie, tienden, huwelijksrecht,
woeker, het aantal feestdagen, gerechtskosten en problemen in verband met
de armoede en ziekte, zeker indien van de armen geld werd gevraagd voor
spirituele zaken (simonie). In het laatste bezwaar zag men af van een verdere
opsomming om de lijst niet te rekken. 26
Aangezien het bisdom Utrecht een suffragaanbisdom van het aartsbisdom Keulen was, kan het nauwelijks verwondering wekken dat kerkelijke
instanties zich van hun kant kritisch opstelden tegenover wereldlijke vorsten.
Een ongedateerde lijst bevatte niet minder dan 111 klachten, die uit zeer diverse hoeken kwamen. Kerkelijke rechtspraak, immuniteit, vervreemde inkomsten en echte misbruiken maakten er deel van uit, maar het indult was er
niet bij. Onder de schending van de kerkelijke rechtspraak klaagde men over
het feit dat de wereldlijke macht zelfs de kerkelijke rechtbank niet erkende
over het recht op een kerkelijke titel. Er waren schendingen van de immuniteit, waarbij de verstoring van de vrije verkiezing van prelaten en de keuze
van onbekwame kandidaten aan de orde kwamen. Uiteindelijk kwamen regelrechte misbruiken, waaruit we bij wijze van voorbeeld de uitoefening van
regalia door kleine vorsten lichten. Hierna volgt inderdaad een voorbeeld
van Karel van Egmond, die Joannes Arnoldi (Gross, 2351) aanstelde op basis
van het ‘ius Precum Primariarum’. Toch hoeft dit voorbeeld niet het misbruik
zijn, waarop men doelde, omdat het een tiental jaar later gebeurde. 27
Met het oog op de hervorming van de kerk in de staat bleek één van de
meest geciteerde kwalen de hebzucht te zijn. ‘Ambitio’, ‘cupiditas’ en ‘avaritia’ benaderden de kern van de problemen, die aan de basis lagen van de
scheiding van de christenheid. 28 De hervorming in hoofd en leden verwees
steeds weer naar Rome als de plaats, waar men verwachtte dat de heropstanding zou komen. Maar onder de renaissancepausen was het nog te vroeg
om soortgelijke initiatieven te verwachten. De uitdrukking ‘Te Rome is alles
te koop voor geld’ bleek toen slechts een deel van de waarheid te dekken.
Om hun Pauselijke Staten te laten beschermen hadden de pausen de hulp
van de wereldlijke arm nodig. In die zin hadden de pausen het geld én de
arm van de krachtigste wereldlijke vorst nodig, terwijl de katholieke vorst op
zijn beurt van de paus geldelijke steun vroeg voor zijn militaire tussenkomsten. Pausen hadden voor het wereldlijke doel te veel over, zodat het Woord
van God in de praktijk slechts gedeeltelijk tot zijn recht kwam.

25
26
27
28

A. Wrede, Deutsche RTA unter Kaiser Karl V., Jüngere Reihe, Göttingen 19632, III, 661-662,
nr. 20.
A. Wrede, ibidem, 687-688, nr. 74.
J. Joosting, De begrenzing der wereldlijke en kerkelijke rechtspraken tegenover elkander, ’sGravenhage 1910, Werken OVR, reeks 2, 11, III, 523-530.
1 Tim. 6.10. In ROPB, II, 3, 73 zijn ‘ambition’ en ‘avarice’ verenigd.
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IV.2

MAARTEN LUTHER EN HET ‘IUS PATRONATUS’

Luther is vooral bekend om zijn vijfennegentig stellingen, waarin de aflaten
op de korrel werden genomen. Slaat men er het evangelie op na, dan komen
aflaten daar niet voor. Hetzelfde doet zich voor met het ‘ius patronatus’, zij
het dat het patronaatsrecht ook niet voorkwam in de vijfennegentig stellingen, noch in de bullen ‘Exsurge Domine’ (15-6-1520) en ‘Decet Romanum Pontificem’ (3-1-1521), waarmee Leo X Luther als ketter veroordeelde. 29
Zonder Albrecht van Brandenburg, aartsbisschop-keurvorst van Mainz,
maar ook aartsbisschop van Maagdenburg en administrator van Halberstadt,
kan men de schrijnende problemen van Luther niet goed begrijpen. Soortgelijke problemen vond men deels ongetwijfeld ook op andere plaatsen in de
christenheid, maar daar was geen persoonlijkheid als Luther. Albrecht van
Brandenburg was de aartsbisschop, onder wie Luther in Saksen leefde en
werkte. Als kerkleider liet de piepjonge aartsbisschop op het gebied van aflaten openlijk nogal wat misbruiken zien, die men zich bij een geestelijke liever niet voorstelde. 30
De pluraliteit, d.i. het cumuleren van verschillende kerkelijke ambten,31
vereiste een betaling aan de pauselijke Kanselarij. Daartoe was op 18 augustus 1514 een overeenkomst getroffen met de H. Stoel: Albrecht moest 30.000
dukaten betalen. 32 Zodoende liet de aartsbisschop leden van de orde van de
Dominicanen in zijn bisdom preken om de benodigde gelden op te halen en
om de penningen van de verleende aflaten te incasseren. In januari 1517
werd deze handel in aflaten in gang gezet. In hetzelfde jaar liet Luther in
oktober de vijfennegentig stellingen op de kerkdeuren aanplakken. Hierboven zagen we dat het woord ‘indulgentia’ vijf bepalingen kende in de Middeleeuwen. Wanneer we over aflaten spreken, dan dacht Luther vooral aan
de kwijtschelding van zonden door betaling van geld. Het is opmerkelijk dat
noch in de ‘Centum Gravamina Nationis Germanicae’, noch in het werk van
Luther nadrukkelijk werd uitgevaren tegen de indulten. Het Concordaat van

29
30
31
32

Beide documenten vindt men afgedrukt in: L. Becchetti e.a., De geheime archieven van het
Vaticaan, Brussel 2009, 120-121, nrs. 46a en 46b. Op 122-123 vindt men ook de veroordeling van Worms: 8 mei 1521.
Vóór het dertigste levensjaar mocht je niet tot bisschop aangesteld worden, laat staan
tot aartsbisschop.
X.3.5.5 Quia in tantum, waarbij de bisschop niet mocht toelaten dat iemand meer dan
één beneficie zou verwerven. Uiteraard moest de bisschop zelf het voorbeeld geven,
omdat zijn waardigheid nog meer eisen stelde.
Drie maanden na de bul ‘Supernae dispositionis arbitrio’, waarin bij het Concilie van Lateranen V beterschap werd beloofd, verviel de H. Stoel al in de oude fouten.
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Wenen had indulten in het Heilige Roomse Rijk van ondergeschikt belang
gemaakt. 33
In de hierboven vermelde overeenkomst van Leo X met Albrecht berustte
een groot deel van de verantwoordelijkheid bij de paus. Alleen de paus kon
als opvolger van Petrus en als plaatsvervanger van Christus de toelating geven voor de bevestiging en consecratie van één bisschop, niet van een veelvoud van bisdommen in één persoon. 34 De paus kon nog één belangrijke
regel uit het canonieke recht ter verdediging oproepen. In het Concilie van
Lateranen IV was bepaald dat met betrekking tot uitstekende krachten en
geletterde personen (circa sublimes), die met de hoogste beneficies moesten
geëerd worden, de Apostolische Stoel een dispensatie kon verlenen ten aanzien van prebenden en waardigheden volgens de titel uit de Decretalen. 35
Maar was dit hier het geval? Op geen enkele manier. Als grondregel werd
daar aangenomen dat wie een tweede beneficie kreeg, onmiddellijk rechtens
moest afzien van het eerste beneficie. Er was immers al in het Concilie van
Lateranen III beslist dat het tegen de instelling van de heilige ‘canones’ indruiste dat men meer dan één kerkelijke waardigheid bezat. Indien het beneficie verbonden was met zielzorg, was de bedreven fout des te erger. Bovendien willen we hier ook al wijzen op de kritiek, die later tegen soortgelijke
pauselijke dispensaties uit ‘De multa’ werd geformuleerd, toen kerkelijke
hoogwaardigheidsbekleders bij de besprekingen tijdens het Concilie van
Trente zich bewust waren dat genoemde regelgeving aanleiding had gegeven
tot vele misbruiken. 36 Verder moet men zich ook vragen stellen over de
plaats van de aflaten in de vijfennegentig stellingen van 1517. Welk misbruik
was het belangrijkste? Het incidentele misbruik, waarbij de gewone man in
de straat zijn geld neertelde om aflaten te kopen en om de 30.000 dukaten
voor de Romeinse administratie betaald te krijgen? Of het structurele misbruik, waardoor binnen het instituut van het ‘ius patronatus’ de handel in
geestelijke benoemingen voor juist de machtigste kerkelijke leiders het meeste gewin meebracht? 37
Ongetwijfeld stonden de klachten tegen de aflaten dichter bij het ongenoegen van het volk, dat weldra in de ‘Boerenopstand’ zou tonen waar de
33
34
35
36
37

Zo zijn er indulten bekend voor de universiteit van Keulen: J.B. Rigantius, Commentaria
in regulas, constitutiones & ordinationes Cancellariae Apostolicae opus posthumum, Romae
1746, III, 19-20, nrs. 68-69.
X.1.7.4 Licet in tantum.
X.3.5.28 De multa.
CT, III, 1, 640, l. 13: ‘ex qua tot mala profecta sunt’ (31 mei 1563). Niettegenstaande deze bezwaren cumuleerden de aartsbisschoppen van Keulen na het Concilie van Trente
regelmatig meer dan één bisdom.
Th. Schauerte, hg., Der Kardinal Albrecht von Brandenburg. Renaissancefürst und Mäzen,
Regensburg 2006, 2 dln. Zie ook: http://www.kardinal-albrecht-2006.de.
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problemen lagen. Het volk zag ook dat de kanunniken te rijk waren en dat ze
veel te veel hadden. Hun allergrootste misbruik bestond erin, dat de stichters
van kapittelkerken hun laatste wil niet geëerbiedigd zagen. Dit alles gebeurde tot ergernis van de naaste en met het gevolg dat het oude, katholieke geloof gesloopt werd. 38 Ongetwijfeld ware het voor Luther pure zelfmoord geweest om de echte problemen toen bij de horens te vatten. Daar was de tijd
nog niet rijp voor. Luther zelf had het nooit overleefd. Om de verstrengeling
van de pauselijke met de wereldlijke misbruiken te lijf te gaan moest de ramp
nog erger worden. Uiteindelijk keerde de kerk langs de catharsis van het
Concilie van Trente op het juiste tijdstip terug van haar misstappen naar een
betere vorm van ‘ius commune in beneficialibus’.
Het bezit van meer dan één beneficie was dus volgens de regels van het
‘ius patronatus’ verboden. 39 Deze regels waren zo opgesteld, omdat de titularis van de beneficies nooit op verschillende plaatsen tegelijk kon zijn. Voor
de zielzorg was het noodzakelijk om residentie en pluraliteit te scheiden.
Voor de waardigheid van het bisschopsambt, maar ook voor de waardigheid
van de andere ambten in de kerk moesten ambitie en graaizucht uitgebannen
worden. Ongetwijfeld mochten katholieken over deze misbruiken niet licht
heengaan, want volgens het canonieke recht was de bisschop met zijn kerk
getrouwd. 40 Dit geestelijke huwelijk werd hier duidelijk niet gerespecteerd.
Ook de paus deed dat niet altijd, terwijl sommigen niet aarzelden om deze
geestelijke band boven de huwelijksband te plaatsen. Later zouden de protestanten bij soortgelijke gevallen over ‘veelwijverij’ spreken en meende men
dat ook clerici zich in spirituele zin monogaam moesten gedragen. 41 Daar
kwam nog bij dat Leo X naast de aflatenhandel, die (aarts)bisschoppen uit de
nood moest helpen, voor de bouw van de Sint-Pieter te Rome een soortgelijke
aflatenhandel opzette. Aflaten konden verdiend worden door te betalen voor
de bouw van de nieuwe megakerk. Al in de veertiende eeuw had Geert
Groote zich bij de bouw van de Dom te Utrecht schrap gezet om zijn tijdgenoten erop attent te maken dat soortgelijke bouwwerken door Christus nooit
bedoeld konden zijn. 42 Met de Moderne Devotie werd in de Nederlandse
gewesten al een voorzichtigheid ingebouwd, die men later wel eens calvinistisch heeft genoemd. Uiteraard waren aan deze misbruiken nog andere ongemakken verbonden, want Joachim van Brandenburg, de broer van Al38
39
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K. Barack, Die Zimmerische Chronik, Tübingen 1869, 208.
X.3.4.3 Quia nonnulli.
X.1.7.3 Quanto personam. Deze regel werd trouwens nog veel duidelijker herhaald in
X.1.7.4 Licet in tantum (‘spirituale foedus conjugii, quod est inter episcopum et ecclesiam’).
M. Lenz, Briefwechsel, I, 398.
R. Hofman, Gerardi Magni. Contra turrim Traiectensem, in: R. van Dijk, Prolegomena ad
Gerardi Magni Opera Omnia, Turnhout 2003, pars I, 777- 806.
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brecht, was keurvorst. Doordat Albrecht als aartsbisschop van Mainz ook
geestelijk keurvorst was geworden, behoorden twee van de zeven stemmen
voor een eventuele keizersverkiezing binnen één familie. Hier werd een precedent geschapen.
Aangezien Luther steeds meer stootte op regels van het canonieke recht,
die ook regels van positief recht waren, werd hij voortdurend geconfronteerd
met pauselijke invloeden, die indruisten tegen het evangelie van Christus.
Toen de paus uiteindelijk Luther met de bul ‘Decet Romanum Pontificem’ buiten de kerk plaatste, bleef er niets anders over voor Luther dan om de paus
als antichrist te beschouwen. In zijn afkeer tegen de paus als antichrist nam
het canonieke recht voor Luther een zeer belangrijke plaats in. Sinds het Decretum en de Decretalen (Liber Extra), het Liber Sextus, de Clementinen en
de Extravaganten waren de ‘canones’ in het centrum van het kerkelijk leven
gebracht. Hervorming betekende dat men in de wildgroei van deze ‘canones’
sterk moest snoeien. 43 Luther maakte er korte metten mee en verbrandde alle
boeken van het canonieke recht. Een uitzondering in deze collectie gold het
Decretum, omdat dit een particuliere verzameling was van Gratianus. 44 Deze
verbranding verwees naar de vernietiging van de al te zakelijke en materiële
benadering van de goddelijke boodschap van het evangelie. Sinds de juristen-pausen in de volle Middeleeuwen was het positivisme in het kerkelijk
recht buiten proportie gegroeid. 45
Theologen hadden het niet zo begrepen op de jurisprudentie van hun
tijd, waarin de wetenschap van het recht al vóór de Reformatie onder zware
kritiek lag. De spreuk ‘Juristen, böse Christen’ vertolkte deze kritiek toen al.
Luther zelf gebruikte de spreuk ook, maar voegde er steeds ‘zoals men zegt’
aan toe. Zowel het Romeinse als het canonieke recht deelden in dit onbehagen voor het beroep van jurist, zonder dat er een specifiek aandeel is vast te
stellen voor het patronaatsrecht of het indult. Wat echter in het algemeen
gold voor gans Europa: de commercialisering en de juridisering van het beneficiewezen en de klemtoon op de titels. 46
43
44
45
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Het werk van M. Luther aan de Duitse adel herbergt vele parallellen met de kritiek, die
men vindt in de ‘Gravamina’. A. Wrede, Deutsche RTA unter Kaiser Karl V., Jüngere Reihe, Göttingen 19622, II, 705.
M. Brecht, Martin Luther, Stuttgart 1981, I, 292 en 403- 406. Men ziet in de zestiende
eeuw vaak een verwijzing naar canoniekrechtelijke teksten van ‘vóór vierhonderd
jaar’; dan nam men afstand van de pauselijke Decretalen: CT XII, 236, l. 15.
A. Wrede, Deutsche RTA, Jüngere Reihe, II, 474, lijn 28 en 38, waar ook blijkt dat Luther
vooral de Decretalen op de korrel nam.
R. Lieberwirth, Juristen, böse Christen, in: HRG, Berlin 20092, Sp. 1426-1429. Ook de
Friese jurist Viglius stond erom bekend deze uitdrukking vaak te citeren. Volgens Petrus Suffridius had hij ze zelfs uitgevonden: C. Hoynck van Papendrecht, Analecta Belgica, ’s-Gravenhage 1743, I, 1, **** verso Prosopographia Viglii: ‘proverbum fecit … Juristam bonum esse, Christianum malum’.
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Indien men nagaat hoe men op het einde van de zestiende eeuw in het
Liber Septimus tegen het canonieke recht aankeek, dan blijkt dat een hele
opschoning mogelijk was in de katholieke kerk. Voor het ‘ius patronatus’
restte toen niet veel plaats meer en het indult stond er buitenspel. Deze opschoning benaderde in grote mate de bedoelingen van Luther. Deze vereenvoudiging groeide echter niet uit tot geldend recht. In die zin blijkt in het
canonieke recht dezelfde operatie nodig te zijn geweest om ‘canones’ eruit te
gooien, die in onbruik waren geraakt of die dogmatisch onmogelijk waren
geworden, zoals in het Romeinse recht met de ‘leges abrogatae’ gebeurde. 47
IV.3

KAREL V VRAAGT GEESTELIJKE VOORDELEN AAN DE NIEUWE PAUSEN (15221524)

In hoofdstuk III schetsten we enkele problemen bij het begin van de regering
van aartshertog Karel. Ondertussen was Leo X overleden en was het te korte
pontificaat van Adriaan VI voorbijgegaan. Toch bestaat er een interessante
‘status quaestionis’ uit de periode vóór de aankomst van Adriaan VI in Rome. Met Luther was nu een bres geslagen in het christendom. Vanuit Brussel
kon men de problemen rond de Reformatie vanuit verschillende oogpunten
benaderen. Met twee rapporten of vorstelijke verzoekschriften uit het begin
van twee pontificaten sluiten we aan bij de opmerkingen over de ‘oboedientia’. Sinds aartshertog Karel van Oostenrijk was geëmancipeerd, trad eerst
zijn leermeester, Adriaan VI, als nieuwe paus aan, vervolgens Clemens VII.
De vorst was toen gewoon zijn gelukwensen aan te bieden en zijn onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan de paus te beloven. In het eerste, Spaanse
rapport blijkt, dat de paus aan de vorsten gewoonlijk een indult gaf. 48 Of de
vorst ook kreeg, wat hij in het verzoekschrift vroeg aan de nieuwe paus,
moest de toekomst uitwijzen.
In tegenstelling tot wat gebruikelijk is, wordt hier aandacht gevraagd
voor de zeventien punten, die volgens de keizer en zijn adviseurs te Brussel
van kapitaal belang waren om de katholieke godsdienst in de Nederlanden te
versterken. Het eerste rapport ontstond na de kroning te Aken en vóór de
intronisatie van Adriaan VI. Of daardoor de staatsgedachte ook zou groeien,
bleef dan de volgende vraag. Alleen de paus kon helpen bij de opgestelde
punten van het eerste en het tweede rapport, maar Clemens VII zou weldra
47

48

E. Dickerhof-Borello, Ein Liber Septimus für das corpus iuris canonici; der Versuch einer
nachtridentinischen Kompilation, Köln 2002. Nu is de Katholieke Kerk van mening, dat
Luther de verkondiging van het Woord van God vooropstelde en dat hij de liturgie
van het volk van God benadrukte.
BAV, Lat. Vat. 3924, fo 187 ro.
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toetreden tot een coalitie tegen de koning van Spanje: de Liga van Cognac,
ook wel de Clementijnse liga genoemd (1526). Twee rapporten vanuit de
Nederlanden met een verschillende invalshoek. Niet de nieuwe leer en de
vooruitgang en bestrijding van de Hervorming stonden in het middelpunt,
maar de problematiek, waarmee de vorst in zijn Nederlanden en daarbuiten
kampte op het ogenblik dat de meest prangende vragen over de indulten
naar voren kwamen.
IV.3.1

Het Spaanse rapport uit Brussel, 26 april 1522 49

Karel V was al koning van Spanje en in Aken was hij tot Rooms-Koning gekroond. Vooraleer hij naar Engeland zou overvaren om naar Spanje terug te
keren, werd in Brussel een instructie opgesteld, die aan drie raadgevers samen of aan elk van hen in wisselend verband werd toevertrouwd: Don Carlos de la Moy, heer van Sancelles en vice-koning in Napels, Don Juan Manrique, ambassadeur bij de H. Stoel, en Micer Bartholomé de Gattinaria, doctor
in beide rechten, regent en kanselier van het koninkrijk Aragón. Het rapport
begon met de dagelijkse klachten uit het Heilige Roomse Rijk over de overeenkomsten met het oog op de beneficies. Deze overeenkomsten waren een
ietwat omslachtige omschrijving van het Concordaat van Wenen. In het Hof
te Rome pleegde men op verschillende wijzen inbreuk. Deels waren de vergissingen van de Lutheranen en andere ongemakken daaruit ontstaan. Aan
de Duitse agent 50 in Rome zou daarover bericht worden. 51
Het overgrote deel van het rapport had betrekking op Spaanse aangelegenheden. Juan de Loyasa, bisschop van Alghero (Sardinië), was in Rome en
hij zou zich over deze Spaanse zaken ontfermen. 52 Zoals Adriaan VI wist, had
Juan het keizerlijk standpunt al goed ondersteund. Karel V vond dat Juan
voor de nieuwe paus een goede schatbewaarder zou zijn. Deze wens ging
niet in vervulling. Onder de Spaanse vragen was er één, die Adriaan als bestuurder in Spanje uit ervaring kende. Karel wilde dat de milities van Santiago, Calatrava en Alcantara, ingesteld om de Islam in het koninkrijk Granada

49
50

51
52

Wij bedanken Prof. em. Dr. B.H. Stolte, destijds directeur van het Nederlands Instituut
te Rome, voor zijn hulp en bemiddeling bij de verkrijging van deze tekst.
Over de ‘solicitador de las cosas de Alemaña’, zie de bezwaren tegen de ‘curtisani’ in:
A. Wrede, Deutsche RTA unter Kaiser Karl V., Göttingen 19632, III, 899-900, nr. 229. Het
feit dat er vanwege het Heilige Roomse Rijk niet een ambassadeur, maar een agent
aanwezig was, verwijst naar de grotere diplomatieke invloed van Spanje.
BAV, Vat. Lat. 3924, fo 180 ro. Secretaris Alonso de Soria ondertekende het verzoekschrift en begeleidde Karel V op zijn reis naar Spanje.
BAV, Vat. Lat. 3924, fo 180 ro en 185 ro. In het tweede rapport zullen we nog verwijzen
naar de Spaanse zaken, die ook in het Nederlandse rapport voorkomen.
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te bestrijden, werden genationaliseerd. 53 Zoniet, bestond er vrees voor overlast. 54 Op 4 mei 1523 heeft Adriaan VI met de bul ‘Dum intra nostrae mentis
arcana’ aan dit verzoek een positief gevolg gegeven. Daarbij verwees hij naar
het goede voorbeeld van de voorouders van Karel. Hij ging verder: ‘Zoals wij
als herder tot de hoogste top van het apostolaat zijn opgenomen, zo is hij zelf
door uitverkiezing geroepen tot keizer van het Heilige Roomse Rijk. Van
kindsbeen had de jonge Karel onder onze leiding gestaan. Wij hopen dat de
ganse wereld bij de gratie Gods christelijk zal worden.’ De bul bewees dat de
vrede, de rust en het algemeen welzijn in de Spaanse koninkrijken gediend
waren bij deze maatregel. 55
De protonotaris Willem van Enckevoirt, zo ging het rapport verder, is
een goede bekende van Uwe Heiligheid. Dat hoeft geen betoog. Het ambt
van datarius is een functie, gebouwd op het vertrouwen. Van Enckevoirt is
degelijk en hij heeft veel ervaring. Volgde een verzoek om Van Enckevoirt in
de functie van datarius aan te stellen, wat ook gebeurde. 56 In dit rapport was
ook sprake van een Spaans indult, dat de paus gewoonlijk gaf, wanneer de
vorst hem feliciteerde bij zijn ambtsaanvaarding. Het zou een indult zijn met
het oog op de eerste waardigheden en kerkelijke beneficies. Deze werden
vacant en waren door de H. Stoel te verlenen. Dit indult had betrekking op
alle koninkrijken en heerlijkheden om daarmee de clerici van zijn kapel en
andere verdienstelijke kerkelijke personen te bedanken. 57 Uit deze passage
blijkt ook dat Filips de Schone en Johanna van Castilië, de ouders van Karel,
een indult kregen voor de Spaanse koninkrijken. In het verleden was het wel
gebeurd dat indulten niet goed waren uitgevoerd. De vraag bestond erin om
genoemde bullen en de volmachten van de commissarissen geschikt te maken en te vermeerderen. Geen enkele procedure mocht in eerste instantie
naar Rome geëvoceerd worden. Het vonnis, door de rechter van het indult
uitgesproken, moest ten uitvoer gelegd worden. Wie door ons benoemd was,
moest eerst in het bezit gesteld worden. Als rechters-commissarissen zouden
Alonso Manrique en Pedro Ruiz de la Mota, beiden geestelijke raadsheren
van Karel, aangesteld worden.
De hiervoor besproken aanbeveling met het oog op Van Enckevoirt was
slechts een opstap naar meer vragen aan de pas verkozen paus. Een paar
pagina’s verder in het rapport komen de Nederlanden (estados nuestros de
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‘unir perpetuamente los dichos maestradgos a la Corona de Castilla por manera que en
ningun tempo puedan apartar ni desunir se della’.
BAV, Vat. Lat. 3924, fo 184 ro – vo.
F. Gaude, Bullarum, diplomatum et privilegiorum sanctorum Romanorum pontificum … editio, Augustae Taurinorum 1860, VI, 13-17.
BAV, Vat. Lat. 3924, fo 185 ro.
BAV, Vat. Lat. 3924, fo 187 ro – vo.

Het Concilie van Lateranen V

215
―――

Flandes y Baxa Alemaña) aan de beurt. 58 Verzoek één: kan de bul en het indult, dat we hebben over de nominatie van de waardigheden, bevestigd,
hernieuwd en vermeerderd worden? Kan dat op basis van de minuten, die
daarover gemaakt zijn? Kan hetzelfde gebeuren met betrekking tot het indult
van mijn tante Margareta voor het Vrijgraafschap en voor de andere gebieden van haar weduwegoed? Verzoek twee: jullie (drie raadsheren of in welke
samenstelling ook) zullen Zijne Heiligheid vragen dat hij de bullen voor de
oprichting van de bisdommen van genoemde landen opstuurt conform de
minuten, die daarvoor bestaan. Voor het overige zal de protonotaris Van
Enckevoirt, de agent van deze landen in het Hof van Rome, jullie inlichten. 59
Het venijn zat in de staart. Bij de opvolging van de pausen was het de gewoonte om nieuwe hoeden te geven op verzoek van de vorsten. Karel had
graag gehad dat Pedro Ruiz de la Mota, bisschop van Badajoz, later van Palencia, raadsheer van Karel, de kardinaalshoed kreeg. Ten behoeve van Margareta van Oostenrijk voegde hij daar nog Louis de Gorrevod, bisschop van
Saint-Jean de Maurienne, aan toe, maar Adriaan VI gaf toen geen kardinaalshoeden. 60
Dit verzoekschrift opent onze ogen, omdat hier zeer duidelijk wordt dat
de aangelegenheden van de Nederlanden in Rome behandeld werden tussen
of onder de meer belangrijke Spaanse en andere zaken. Er waren verschillende mogelijkheden om te communiceren over de Nederlandse aangelegenheden. In elk geval komt dit document uit een onverwachte hoek en bleef het
tot dusver onbekend. De enige, die vanuit het standpunt van de Nederlanden de materies van de Nederlanden moest bespoedigen, bevond zich in Rome als ambassadeur bij de H. Stoel, was nog niet volledig op de hoogte en
zou later ingelicht worden. Een eigen ambassadeur voor de Nederlanden
was er niet, alleen een agent. Karel ondertekende met ‘Yo El Rey’, maar hij
had meer petten op. De Spaanse taal verwees naar het grootste belangenpakket in dit rapport.
IV.3.2

Het Latijnse verzoek uit de Nederlanden (1523-1524)

Zelden gebeurde het dat de invloed van de indulten in de briefwisseling met
Rome zo sterk was. Op de eerste plaats kwamen in het tweede verzoekschrift
58
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Deze omschrijving van het territorium van de staat en in het volgende rapport ‘dominia citeriora’: de heerlijkheden aan deze kant van de Alpen’ genoemd, gekoppeld aan
het feit dat er nog gebieden moesten veroverd worden, geven voldoende aan dat staat
en staatsvorming nog begrippen in ontwikkeling waren.
BAV, Vat. Lat. 3924, fo 186 vo – 187 ro.
BAV, Vat. Lat. 3924, fo 188 vo – 189 ro. Later is dit verzoek herhaald onder Clemens VII,
maar eerst verworpen (1526). Na de vrede van Barcelona ging Clemens VII toch in op
dit verzoek.
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de vier indulten aan bod bij de zeventien punten, omdat de vorst uitbreiding
van de indulten wilde. 61 De vorst wilde zoveel mogelijk personen inzetten
voor zijn goede zaak. Dit verzoek aan Clemens VII met prioriteit voor de behandeling van indulten geeft aan dat Adriaan VI niet bereid was geweest om
zich op het gladde ijs van de expectatieven te begeven. Wat Adriaan niet kon
geven, kreeg bij Clemens VII misschien een kans? Clemens VII wilde niet
meteen concessies doen aan Karel V. In tegenstelling tot het Spaanse rapport
stond hier niets aangegeven over de opsteller noch over de behandelende
raadsheer. Zoals vaker het geval is, loont het de moeite om bij Erasmus te rade te gaan. Op twee plaatsen verwijst hij naar Joris van Themseke, proost van
Cassel, die in 1523 op doorreis was naar Rome. 62 Deze geestelijke was al onder Maximiliaan met diplomatieke zendingen belast en was bovendien lid
geweest van de Grote Raad van Mechelen. In deze periode was hij lid van de
Geheime Raad.
Vergelijken we de positie van de vier indulten met punt veertien, dan begonnen de bestrijding van de ketterij in de Nederlanden en de oprichting van
de nieuwe bisdommen eerder langzaam een topprioriteit te worden. 63 Wel
waren hier ondertussen de eerste ketters op de brandstapel omgebracht, wat
in het gebied van Luther zelf nog niet was gebeurd. Bovendien verliepen de
onderhandelingen over de inquisitie wellicht langs een ander diplomatiek
kanaal. In vergelijking met het Heilige Roomse Rijk kan men dit rapport beschouwen als een soort ‘gravamina’, waarmee de vorst de relatie van de Nederlanden tot de H. Stoel wilde verbeteren. Deze vorstelijke wens bleef wel
afhankelijk van de pauselijke instemming. Aangezien de vorst toen in Spanje
verbleef, werd er op vele punten noch in de Nederlanden, noch in het Heilige
Roomse Rijk vooruitgang geboekt.
In die zin is de keizerlijke constitutie van 19 november 1530, te Augsburg
gegeven, het resultaat van de besprekingen, die zich na de Gravamina van
Worms hebben ontwikkeld. Na de Rijksdag van Worms (1521) met keizerlijke aanwezigheid volgden de Rijksdagen, waarbij de vorst niet aanwezig was:
Nürnberg (1523) en Spiers (1526). Op de Rijksdag van Augsburg was de keizer er en volgde zijn reactie. 64 De parallel met de Nederlanden is treffend,
61
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Bij de bespreking van de vier indulten van 1515 komen deze gegevens in de bijlagen
aan bod na de uitgave van deze teksten op basis van de Vaticaanse registers.
P.S. Allen, Opus epistolarum, V, Ep. 1353, 261, lijn 242 en Ep. 1358, 277, lijn 40. Zie ook:
L. Gachard, uitg., Itinéraire de Charles-Quint de 1506 à 1531, en J. de Vandenesse, Itinéraire de Charles-Quint, de 1514 à 1551, Brussel 1874, 493 en 509.
Ondertussen was de instelling van de inquisitie onder de raadsheer van de Raad van
Brabant, Frans van der Hulst, al geregeld en was deze door paus Adriaan VI al goedgekeurd: A. Goosens, Les inquisitions dans les Pays-Bas méridionaux, Brussel 1997-1998, I,
204 en II, 175.
G. Pfeilschifter, ARC, III, nr. 165, 514-548.
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omdat de oplossing van een aantal punten uit de Nederlanden nog langer
aansleepte.
Het anoniem document, voor Clemens VII opgesteld en getiteld ‘Sequuntur articuli’, omvatte zeventien punten. Deze werden van kanttekeningen
voorzien en belandden in Spanje, omdat de vorst ondertussen daarheen was
gevaren. In Rome werden verschillende punten besproken en zelfs opgelost.
Het rapport had de bedoeling om vrede en eenheid te bevorderen: het welbehagen (commodum) en het publieke nut (utilitas) van de gewesten in de
Nederlanden (dominia citeriora). 65 Alle punten hadden betrekking op de relatie van Kerk en Staat, zodat ze bijna een regeringsprogramma vormden. De
symbiose van de geestelijke en de wereldlijke overheid stond centraal en de
indulten viel een voorkeursbehandeling ten deel. De context druiste op vele
punten in tegen de verstrenging van decreten uit het Concilie van Lateranen
V, maar de concessie van vier indulten midden in deze periode wees er dan
weer op dat de toepassing van die decreten te wensen overliet. Vanuit zijn
standpunt bleek dan weer dat de vorst liever nog meer en ruimere concessies
toegewezen kreeg. Het was de spanning tussen de paus, die toegeeft, en de
vorst, die de ‘libertas ecclesiastica’ nog meer onder druk zet.
Onder de afzonderlijke maatregelen valt de regeling van de appellen bijzonder op. Ongemerkt is er een verwijzing naar het Concordaat van Bologna,
want één kapittel ging over appellen. 66 In de vraag aan de paus werd in feite
het verzoek gedaan: ‘Geef de Nederlanden dezelfde faciliteiten als de Fransen.’ Eenzelfde boodschap lag verborgen in de hierna te behandelen regeling,
voorzien voor de interdicten. Ook daar stond het Concordaat van Bologna
model. Daarom kan dit verzoekschrift ook gelden als de beste inleiding in het
bestaande klimaat voor de ‘indultarii’ of de personen, die op basis van het
verkregen indult werkzaam zouden zijn in de Nederlanden. Aan de vorst
aangename personen moesten zich voortaan schrap zetten tegenover de wantoestanden, die aan de paus werden gesignaleerd.
In het vijfde van de zeventien punten werd het vorstelijk placet aan een
onderzoek onderworpen. 67 Het placet was door de voorgangers van Karel V
65
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67

Filips van Leiden gebruikt dezelfde termen om aan te geven dat het private nut het publieke belang (c.q. de positie van de graaf van Holland) niet in de weg moest staan:
‘nam singulare commodum publico et communi non derogat’, in: R. Fruin en P. Molhuijsen, Philippus de Leyden. De cura reipublicae et sorte principantis, ’s-Gravenhage
1900, XVI, 4, p.67 en XX, 3, p.77. Zie ook 53, casus IX, 27 en 369 (1) naar Feudorum libri,
II, 55: Imperialem decet sollertiam. Vossius en Barlaeus zullen onder dezelfde termen
‘nut en valorisatie, geld en wetenschap’ bedoelen.
A. Mercati, Raccolta di Concordati su materie ecclesiastiche tra la Santa Sede e le Autorità civili, Città del Vaticano 1954, I, 242.
De nummering van de punten is in de war geraakt. ‘Punt vier’ van ‘Sequuntur articuli’
is in werkelijkheid ‘punt vijf’. Hoewel het document over vijftien punten spreekt, zijn
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ingevoerd. Het betrof een vorstelijke goedkeuring om in te stemmen met documenten, die de H. Stoel naar de Nederlanden stuurde. Met het oog op het
goede begrip is er een onderscheid tussen het algemene placet en het bijzondere, maar de behandelende instantie was bij delegatie de Geheime Raad. 68
Wanneer de paus een document doorstuurde, dat betrekking had op de Nederlanden, 69 dan was het algemeen. Wanneer een onderdaan een apostolische provisie had gekregen, dan was deze provisie bijzonder. Het gebeurde
vaak dat kandidaten verklaarden dat ze door de Apostolische Stoel voorzien
waren van beneficies, gelegen in de Nederlanden, maar dat op basis van
valse bullen. Zo werkten ze zich met geweld (intrusi) in kerkelijke posten en
verdreven ze de wetmatige of vreedzame bezitters. 70 Zo kwamen bijna volslagen analfabeten, vreemdelingen of verdachte personen tot hun promotie
zonder wettige en canonieke institutie. Daardoor ontstonden ontelbare processen en men vreesde dat er nog meer zouden komen, tenzij erin werd
voorzien. In dit verband blijkt ook dat er op 6 april 1529 een algemene verordening was uitgevaardigd, waarin nog eens op de verplichting werd gewezen dat voor alle pauselijke brieven een keizerlijk placet nodig was. Bij die
gelegenheid werd ook een ander tarief opgesteld voor het verkrijgen van het
placet. 71 Met het oog op de inzet van betere priesters volgde op 20 oktober
1541 een ordonnantie met een verbod op de verlening van het placet. Deze
maatregel had betrekking op dispensatie bij gebrek aan taalvaardigheid ‘super dispensatione imperitiae idiomatis’. Zo een kandidaat niet voldoende de
taal van zijn parochianen machtig was, dan mocht hij het placet niet krijgen. 72
In punt zes volgde de vraag aan Clemens VII om de bul van Adriaan VI
‘In Coena Domini’ af te schaffen. 73 Zowel de keizer als zijn officieren mochten

68
69
70
71
72
73

er in werkelijkheid zeventien. De bespreking van de indulten komt aan bod in bijlage
V.
ROPB, II, 3, 73. Hier wordt ook gesproken over ‘lettres de consentement et de placet en
forme due’. Meestal waren dit open brieven.
De faculteitsbrief van een pauselijk gezant, waarin zijn door de paus gedelegeerde bevoegdheden opgesomd stonden, moest een placet krijgen: ROPB, II, 7, 263-264.
In het Heilige Roomse Rijk zijn er geen klachten over het placet, maar ziet men wel dat
er ‘vill ungelerter ungeschickter priester geweihet worden sein’: G. Pfeilschifter, ARC,
III, 523, l. 4-5.
W. Munier, Correspondentie van Jan Slacheck uit de jaren 1529-1530, in: Mededelingen
uit het Nederlands Historisch Instituut te Rome 32 (1965) aflevering 11, 28-30, noot 7: ‘quia
nunc venderentur placeta pro octo florenis et 14 stuveris’.
G. de Ghewiet, Institutions du droit belgique, Lille 1736, 119, nr. 14.
Bulla in Cena Domini, s.l. 1523 IIII Nonas Aprilis (2-4-1523). F. Claeys Boüaert, Bulle in
Coena Domini, in: DDC, Paris 1937, II, 1132-1136 neemt de bul van Adriaan VI niet
mee in zijn bespreking. Volgens dezelfde auteur, die Van Espen tot getuige neemt, zou
nuntius Guido Bentivoglio (1607-1615) tevergeefs geprobeerd hebben om deze bul te
laten publiceren in de Zuidelijke Nederlanden. Het hier genoemde artikel, aan Clemens VII voor te leggen, laat zien dat deze bul ook in de Nederlanden werd afgekon-
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door de paus niet bedreigd worden met excommunicaties, die daar gewoonlijk in voorkwamen. Men mocht soortgelijke bullen noch aanvaarden, noch
ze gebruiken voor het gerecht of erbuiten, tenzij ze gezien waren door de
keizerlijke raad, zoals het tot dusver gebeurd was, 74 en tenzij er open brieven
van placet waren verkregen. Op deze wijze probeerde de Staat zich te verdedigen tegen deze open pauselijke uitdaging. Verschillen van mening en jurisdictieproblemen moesten opgelost worden na onderhandeling op het politieke vlak. 75 Bij de voorstellen om de kerk te hervormen bij het Concilie van
Lateranen V was in tegenstelling tot dit artikel de hernieuwing van de bul ‘In
Coena Domini’ voorgesteld. In het hervormingsvoorstel uit 1513 van Stefano
Taleazzi, bisschop van Torcello (1485-1514), waren alle koningen, vorsten en
volkeren geviseerd, die de kerkelijke vrijheid zouden hebben verstoord en
die dus de excommunicatie niet aanvaardden. 76 In een brief van Karel V naar
Margareta van Oostenrijk, geschreven in Valladolid op 18 augustus 1523,
kwam de vorst op de bul ’In Coena Domini’ terug: 77 ‘Het schijnt dat de paus
gewoon is in een soortgelijke bul benoemingen, interdict, placetbrieven en
soortgelijke graties, die ik rechtens in de Nederlanden mag gebruiken, te herroepen. Ik hoor dat de heilige vaderen gewoon zijn bij hun eerste aantreden
soortgelijke bullen te publiceren. Toch gaan koningen en vorsten door om
hun rechten, graties en indulten, van de Heilige Apostolische Stoel gekregen,
waar te nemen, tenzij een pauselijke breve het verbiedt. Daarom moet u gewoon doorgaan die graties en indulten te gebruiken. Anderzijds komt het me
voor dat u mijn rechten, graties en indulten moet verbeteren, ze verruimen
en vermeerderen. 78 Onmiddellijk moet u inlichtingen inwinnen en de instructies nagaan, die vroeger zijn gegeven aan wie naar Rome zijn afgevaardigd,
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digd. Leo X had in zijn bul ‘Supernae dispositionis arbitrio’ van 1514 gevraagd rekening te houden met ‘In Coena Domini’ om de kerkelijke vrijheid te beschermen.
Hier is de Geheime Raad bedoeld. Opgemerkt zij dat Karel V in Spanje was en dat hij
toen Rooms-Koning was, maar dat hij de titel van keizer al mocht voeren vóór zijn kroning in 1530.
Er is een voorbeeld, waar Adriaan VI uit eigen beweging afzag van de naleving van de
bul ‘In Coena Domini’: J. Foppens, Diplomatum Belgicorum nova collectio sive Supplementum ad Opera Diplomatica Auberti Miraei, Bruxellis 1748, IV, 651, waar Adriaan VI vanuit
Saragoza op 10 mei 1522 toestond dat Minderbroeders uit de Nederlanden werden ingezet bij de bekering van de ongelovigen (in Mexico), niettegenstaande Extrav. Com.
5.9.3 en 5 Etsi dominici gregis (in beide werd de bul In Coena Domini genoemd) en de
bul In Coena Domini.
N. Minnich, The Reform Proposals (1513) of Stefano Taleazzi for the Fifth Lateran
Council (1512-1517), in: R. Bäumer e.a., hg., Synodus. Beiträge zur Konzilien- und allgemeinen Kirchengeschichte. Festschrift Walter Brandmüller, Paderborn 1997, 543-570.
P. Frédéricq, Corpus documentorum inquisitionis haereticae pravitatis neerlandicae, Gent-’sGravenhage 1900, IV, nr. 154, 219-220. Adriaan VI kon slechts één bul van Witte Donderdag publiceren, want in 1522 was hij nog onderweg van Spanje naar Rome.
Vraag om verruiming: ampliatie: ‘méliorer et amplier et augmenter’.
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toen men in naam van mijn landen gehoorzaamheid betuigde aan genoemde
heilige vaderen. Sindsdien zijn er ook de memories, die vroeger onder doctor
Joost Laurens, nu hoofd-voorzitter van de Grote Raad, rustten, met het oog
op de uitbreiding van de indulten. Kijk ook naar de memories, destijds onder
de bevoegdheid van wijlen mijn biechtvader, broeder Jehan Glapion, met het
oog op de oprichting van de nieuwe bisdommen in de Nederlanden. Van al
deze materies moet een nieuwe en goede instructie opgesteld worden. Een
competent persoon, die goed thuis is in deze zaken, hetzij Frans van der
Hulst of iemand anders, moet naar Rome gestuurd worden. Hij moet degelijk
en uitgebreid al mijn rechten, privileges, graties en indulten uit mijn Nederlanden onderbouwen en in een verzoek bij de paus bepleiten. Tevens moet
hij de paus op de hoogte stellen van de bezwaren, mij aangedaan door de bul
‘In Coena Domini’ en anderszins. Mijn brieven moeten bevestigd worden, zo
nodig, en verruimd en verbeterd op alle punten, waar u het noodzakelijk en
mogelijk vindt’.
Karel V twijfelde er niet aan dat Adriaan VI het daarmee eens zou zijn.
Hij zal geneigd zijn ‘à me faire et concéder quelques nouvelles et plus
grandes graces et indultes, que je n’ay eu par le passé èsdits pays’. Tot slot
voegde Karel V er nog aan toe dat hij op de hoogte gehouden wilde worden
van de uitgewerkte instructie en van de persoon, die naar de paus werd gestuurd. Zelf zou hij onmiddellijk Zijne Heiligheid aanbevelingsbrieven
schrijven. Hij zou aan zijn ambassadeur bij de H. Stoel (Don Luis Fernández
de Cordoba, hertog van Sessa) vragen om de gezant uit de Nederlanden bij te
staan en hem te helpen bij de uitvoering van zijn taak. Groot zal de ontgoocheling van Karel V zijn geweest, toen hij nog geen maand later vernam dat
Adriaan VI overleden was. Bovendien blijkt uit dit schrijven, dat Karel V niet
goed op de hoogte was van de inhoud van de Kanselarijregels van Adriaan
VI, want daar stond tegen de gang van de toenmalige gewoonte in, dat de
paus het niet begrepen had op indulten. 79 De geschiedenis van de bul ‘In
Coena Domini’ was daarmee zeker niet ten einde. Zo stelde de procureurgeneraal bij het Parlement van het Vrijgraafschap Bourgondië nog in 1568
een bezwaarschrift op tegen de publicatie van een soortgelijke bul van Pius
V. 80
In het zevende punt van het rapport stond de kwaliteit van de kandidaten voor beneficia centraal. Op de eerste plaats stond het taalgebruik van de
kandidaten (idioma). Parochianen moesten hun pastoor goed kunnen begrijpen, want de pastoor moest aan God verantwoording afleggen voor hun
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G. Bava, Le “Regulae Cancellariae Apostolicae” di Papa Adriano VI, Roma 2010.
A. Castan, Catalogue général, 2, 1, 417: Ms. Chiflet 4, fol. 44.
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zielenheil. 81 Het moest ook niet kunnen, dat geheimen van de provincies aan
vreemdelingen en vijanden werden verklikt. De residentieplicht van de gebeneficieerden was erbij gebaat en de vaderlandsliefde -voor iedereen zeer
aangenaam- 82 werd erdoor aangewakkerd. Niettemin droeg de Apostolische
Stoel de verantwoordelijkheid om aan onbekenden, vreemden en taalzwakken de beneficies van deze vaderlanden toe te wijzen. De zielezaligheid van
de bevolking leed schade en dat was een zware ramp voor de ganse Staat. 83
De paus moest voor eeuwig bepalen, dat hij zelf en de bisschoppen beneficies
zouden verlenen aan kandidaten, die uit de provincies van de Nederlanden
afkomstig waren. Collaties, die anders waren gemaakt, bestonden niet en aan
de keizer en zijn opvolgers moest de macht toegestaan worden om onbekenden en vreemdelingen te verdrijven, tenzij zij eerst van zijn majesteit en zijn
opvolgers brieven van ‘naturalitas’, d.i. een bewijs van gelijkberechtiging met
de ingeborene, hadden gekregen. De Fransen en Engelsen en vele andere
katholieke vorsten onderhielden dit punt trouwens al lange tijd. 84
In het achtste punt kwamen de interdicten aan bod. 85 Vaak gebeurde het
dat onschuldigen werden gestraft voor de misdaden van een kleine bende,
want daders moesten gestraft worden. 86 De straf moest echter niet bovenmate gerekt worden. Toch spraken de bisschoppen de straf van het interdict uit
voor een misdaad van een privaat persoon tegen een gemeenschap of dorp,
terwijl deze gemeenschap niet naliet over een verweerder recht te spreken of
helemaal niet schuldig was. Deze klacht kwam volledig overeen met een be-
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In de katholieke Kerk moest deze dienst op de eerste plaats komen: ‘Regimen animarum, quod est ars artium’: X.1.14.14 Cum sit ars. Het was beter weinig goede priesters te hebben dan vele slechte. Deze laatste gedachten dateerden echter uit de tijd van
het vierde Concilie van Lateranen (1215). Toch werd de pastoor ook in de zestiende
eeuw gezien als een zieleherder en werden parochies in kerkelijke zin beoordeeld naar
het aantal zielen. Met het oog op het Concilie van Trente moest men deze stelregel herwaarderen: CT, XII, 1, 250, l. 6.
Dulce et decorum pro patria mori, Horatius, Carmina, 3. 2. 13.
ROPB, II, 3, 72-77, vooral 73 werd de nadruk gelegd op de kennis van de taal. Tevens
werden vreemdelingen streng gecontroleerd, 73 en 75. Uiteindelijk bleef deze tekst uit
de jaren dertig een concept, dat wel eigentijdse misbruiken aan de kaak stelde.
Men herinnere zich dat Isabella van Castilië evenzeer aandacht vroeg voor dit punt en
dat daar al ‘cartas de naturaleza’ bestonden. De Siete Partidas gaven al een bepaling
van het begrip en somden tien wegen op om ‘naturaleza’ te bereiken: T. Herzog, Defining nations. Immigrants and Citizens in early modern Spain and Spanish America, New Haven 2003, 64-69.
De sententia excommunicationis, suspensionis et interdicti: VI.5.11; Clem.5.10; Extrav.
Io. XXII.13.
In het Heilige Roomse Rijk werd op 19 november 1530 bij de Rijksdag van Augsburg in
een keizerlijke constitutie voorzien dat deze ‘participantes’ eenzelfde maatregel ten
deel viel: G. Pfeilschifter, ARC, III, 533, l. 19.
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zwaar van de Duitse Natie. 87 Sterker was dat in gelijke woorden in het Concordaat van Bologna werd gesproken, omdat ‘Sequuntur articuli’ ook al bij het
appelrecht gedachten bij hetzelfde document geleend had. 88 Daardoor ontstonden klaarblijkelijk vele ongemakken, want priesters, die zagen dat ze een
leek ongestraft konden aanvallen, werden daardoor des te slechter en driester. Wanneer de leek zich verzette en de priester, die aanviel, een wond
toebracht, werd de straf van het interdict vervolgens op de ganse gemeenschap overgedragen, terwijl de gemeenschap daarvoor niet moest boeten.
Het interdict kon verder alleen goedgemaakt worden door aan de officieren
van de bisschop voor hun – zoals zij zeggen – rechten een grote som geld te
geven. Zo werd de gemeenschap tegen recht en billijkheid de vrucht van de
kerkelijke sacramenten ontzegd (cessatio a divinis) en hield men geen rekening met de wensen van doden. 89 Jonge mensen, die maar zelden de goddelijke sacramenten ontvingen, verloren hun geloof. De vroomheid van de gelovigen daalde; ketterijen breidden zich uit en de gevaren voor de zielen werden groter. Dit was ondraaglijk. De paus moest voor eeuwig vastleggen, dat
voortaan een algemeen interdict voor een vergrijp van een privaat persoon
niet zou uitgesproken worden. Noch de paus zelf, noch de bisschoppen zouden dat doen. 90 Alleen voor een delict van een heer van een plaats of gemeenschap was het interdict toegestaan. Vooraf moest er naar canoniek recht
een waarschuwing komen. Anders betekende het interdict niets, tenzij men
in beroep ging. Niemand was verplicht zulk een interdict te onderhouden.
Wel moesten in voornoemde plaats desondanks de goddelijke diensten gevierd worden, de kerkelijke sacramenten bediend worden en kon het volk ze
op een vrije en toegelaten wijze ontvangen. Al in de twaalfde eeuw was bepaald dat een kanunnik geen interdict kon uitroepen over een kerk en dat de
bisschop en het kapittel dat samen moesten doen. 91 Ondertussen waren er
glossen op deze tekst verschenen, die bepaalden dat een gemeenschap niet
moest boeten voor een enkeling. Uiteindelijk werd onder Clemens VII in 1530
verordend dat provincies, steden of burchten niet zouden onderworpen
worden aan het kerkelijk interdict. 92
87
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A. Wrede, Deutsche RTA unter Kaiser Karl V., Jüngere Reihe, III, Göttingen 19632, 665,
nr. 24.
A. Mercati, Raccolta di Concordati su materie ecclesiastiche tra la Santa Sede e le Autorità
civili, Città del Vaticano 1954, I, 245.
Vergelijk ook hier met de keizerlijke constitutie van Augsburg: G. Pfeilschifter, ARC,
III, 520, l. 1 en 521, l. 5.
Volgens ‘Si quis suadente’: Clem. 5.8.1 moesten de stad en de overheid gestraft worden, indien de bisschop ter plaatse werd vermoord.
X.3.11.2 Quaesivit.
Petri Matthaei, Summa constitutionum summorum pontificum et rerum in ecclesia Romana
gestarum: a Gregorio IX usque ad Sixtum V, Lugduni 1588, nr. V, 264-265: Romae, Nono
Cal. Junii 1530. Het is niet onwaarschijnlijk dat dit punt in het topoverleg van Bologna
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In het negende punt werden de geestelijke straffen (censurae) behandeld
en werd meegedeeld hoe men zich eraan kon onttrekken. Terecht schitterde
de keizerlijke majesteit door een aantal wereldlijke waardigheden. Hij moest
zowel in zijn persoon, die zeer geheiligd werd genoemd, als in zijn belangrijkste gerechtsofficieren genieten van een bijzonder voorrecht. Excommunicatie moest uitgesloten worden, wanneer hij de wereldlijke rechtspraak uitoefende of als zijn officieren ze uitoefenden. Zo gebeurde het ook bij de koning van de Fransen, zoals men ziet in de glosse bij Helie 93 en in de Extravagante Meruit, 94 waardoor zij niet meer aan de Romeinse kerk onderworpen
waren dan vroeger. Deze ongehoorde toestand moest door de Apostolische
Stoel uitgeroeid worden door een privilege. Het moest niet kunnen dat de
keizer of zijn opvolgers in de Nederlanden en zijn officieren en gerechtsdienaren, die wereldlijke jurisdictie uitoefenden voor hun daden in het ambt excommunicatie of interdict opliepen. Vonnissen of censuren, 95 door gewone of
gedelegeerde rechters gewezen, zouden rechtens van geen tel zijn, tenzij men
in beroep ging. Zo konden misdadigers vrijer berecht worden en zouden
clerici minder vijandig staan tegenover leken. Want als clerici dachten, dat ze
zich belast voelden bij daging voor wereldlijke en keizerlijke rechters, zouden ze hun toevlucht kunnen nemen tot het appel of tot daging voor een hogere rechtbank.
In het tiende punt werd de geestelijke jurisdictie besproken. Er was verwarring, wanneer niemand zich hield aan zijn jurisdictie. Zeker moesten bisschoppen en andere geestelijke rechters binnen hun rechtsgebied tevreden
zijn met hun jurisdictie en hun boekje niet te buiten gaan. De Kerk wist immers dat ze niet moest oordelen over bezit 96 of over profane zaken, althans
tussen leken. Het was de taak van de priester om te bidden, om de zonden te
vergeven en om de zielen te binden en te bevrijden, 97 maar het was de taak
van de vorst om te heersen, om fouten te herstellen, lichamen te straffen en
om te doden voor begane misdaden, zorg te dragen en bescherming te bieden voor tijdelijke zaken. Bijgevolg moesten de jurisdicties tussen de Kerk en
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tussen Clemens VII en Karel V vóór de keizerkroning nog eens ter sprake kwam en zowel voor de Nederlanden als voor het Heilige Roomse Rijk een oplossing bracht.
De ‘glosse bij Helie’ heeft betrekking op X.5.3.32 Ad tuas, die geldt als de uitleg bij de
decretale X.5.3.31 Licet Heli.
Extrav. Com. 5.7.2. Deze laatste tekst kwam van Clemens V, Bertrand de Got, paus in
Avignon (1305-1314). De Franse koningen beschouwden onder Frans I de Clementine
als één van hun topprivileges, waardoor ze in niets afhankelijk waren van de keizer: T.
Schuurs-Janssen, éd., Jean Thenaud, Le Triumphe des vertuz. Troisième traité. Le Triumphe
de la Justice, Genève 2007, III, 106.
X.5.40.20 Quaerenti quid per censuram ecclesiasticam debeat intelligi. Het antwoord
luidt: interdictum, suspensio et excommunicatio.
Zie Clem.2.3.1 Causa beneficiali en X.4.17.7 Causam, quae.
Zie A nobis (X.5.39.28) naar aanleiding van De sententia excommunicationis.
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de keizer gescheiden zijn en ieder moest deze scheiding zorgvuldig en
nauwkeurig bewaren. Toch bleef oplettendheid geboden. Wie zijn verdrag of
belofte niet hield, die beging een doodzonde. Dan verhuisde de jurisdictie op
basis van de zonde naar de Kerk. Bisschoppen en andere gewone rechters
zonder onderscheid spanden zich in om kennis te nemen van temporele jurisdictie over civiele, reële en profane zaken tussen leken. Ondertussen deden
zij met dergelijke middelen integraal afstand van profane zaken. Hun discours had betrekking op de hemel en duldde geen vreemde bezigheden,
waardoor dagelijks de haat werd opgedreven tussen de clerus, de wereldlijke
(zoals werd vooropgezet) 98 getroffenen en de personen, die zich wilden verzetten tegen zulk onrecht. Zo ontstonden geschillen en groeide vijandschap.
De paus moest bepalen en vermijden, dat bisschoppen of andere gewone
geestelijke rechters kennis namen over een civiele of profane zaak tussen leken. Kwam het toch voor, dan zouden de wereldlijke rechters hun competente rechters zijn. Processen en het eventuele vonnis, dat door diezelfde geestelijke rechters gewezen was, zou rechtens ongeldig zijn, tenzij er een hogere
rechter of een appel volgde. Indien ze zich daaraan niet hielden, zou een
zekere geldstraf van de bisschoppen en de geestelijke rechters worden geëist
en aan de keizerlijke majesteit afgedragen. Zo zou de rechter aan ieder het
zijne kunnen geven en moest men helemaal niet naar het buitenland. 99
In het elfde punt werd onder de aandacht gebracht dat er te veel mensen
priester werden gewijd door de bisschop. 100 Welk vergelijkingspunt boden
hier de bezwaren van de Duitse Natie? Te veel of ongeschikte en niet onderlegde personen werden er tot priester gewijd. 101 In het verzoekschrift uit de
Nederlanden aan Clemens VII werd bij voorbaat in de kantlijn genoteerd dat
het bijzonder moeilijk zou zijn om in Rome een gunstige reactie te krijgen
voor dit punt. Was het niet beter dit agendapunt niet te bespreken met de
paus? Voor ons blijft het de moeite waard om te achterhalen in welke zin de
regering toen dacht de Kerk-Staat verhouding met pauselijke hulp op een hoger plan te brengen. Werd door het indult niet genoeg weg vrijgemaakt voor
nieuwe geestelijken of voor personen in de goddelijke dienst? Bisschoppen
verwachtten winst te halen uit de toekomstige priesters in plaats van te denken aan geschikte kandidaten. Misschien dachten ze dat het grote aantal en
niet zozeer het voorbeeld van eerbare priesters morele zuiverheid zou meebrengen. Of dachten ze dat hun grote aantal hen verachtelijk zou maken? In
elk geval was het grootste deel van de priesters arm, niet competent en onge98 X.3.50 en VI.3.24 Ne clerici vel monachi saecularibus negotiis se immisceant.
99 Hetzij naar de metropolitaan of naar Rome.
100 VI.3.4.16 Cum in illis. Daardoor werd het publiekrecht bedreigd volgens Philippus
Probus (detractio sacerdotum ledit ius publicum): J. Monachus, Glossa aurea, Parisiis
1535, 656, nrs. 35-36.
101 A. Wrede, Deutsche RTA unter Kaiser Karl V., Jüngere Reihe, III, 670, nr. 34.
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letterd. Ofwel werden ze gedwongen de leken te dienen, zelfs in sommige
zeer vuile diensten ofwel om te bedelen tot schande van de priesterlijke
waardigheid ofwel om hun habijt te verlaten en zich te keren naar de wapens
of naar de gruwelijkste roofpartijen. Er was nu geen enkele samenzwering,
geen enkel conflict en er werden geen slachtpartijen bedreven, die niet een
priester als hun belangrijkste aanvoerder hadden. Het respect van het volk
ten overstaan van priesters verminderde. De vroomheid daalde en de kerk
van God werd te schande gemaakt. Om de gelegenheid tot soortgelijke
schandalen weg te nemen moest de paus bepalen, dat voortaan sommigen tot
de gewijde orden zouden worden gepromoveerd. Of zij moesten minstens
met een voldoende beneficie worden voorzien om eerbaar en gepast in hun
priesterambt door het leven te gaan of om in moreel opzicht te schitteren. Zij
zouden niet tot het priesterschap worden toegelaten, indien ze niet de leeftijd
van zesendertig jaren hadden bereikt. 102 In om het even welke kathedrale,
collegiale kerk of in een kerk met een pastoor moest een zeker aantal priesters zijn. Buiten dit aantal konden de bisschoppen niemand tot priester aanstellen onder het voorwendsel van enige dispensatie of voorrecht. Er zou een
straf voorzien worden om de uitoefening van de bisschoppelijke taken voor
twee jaar op te schorten en een geldboete, deels aan de Apostolische Stoel,
deels aan de keizerlijke majesteit te betalen. De priesters zouden ontheven
worden van de uitvoering van hun taken tot ze de leeftijd van zesendertig
jaar bereikt hadden of tot zij een voldoende gewaardeerd beneficium hadden
verkregen.
Het twaalfde punt bracht de annaten onder de aandacht. 103 Ook dit punt
vormde een bezwaar van de Duitse Natie. 104 Beneficies moesten vrij en zonder prijs worden verleend, want de apostel had gezegd: ‘Wat jullie gratis
hebt ontvangen, geeft dat ook gratis.’ 105 Het is tegen alle zowel goddelijke als
menselijke rechten iets te ontvangen voor de collatie van de beneficies. Toch
was de praktijk anders. Telkens er door de Apostolische Stoel een beneficie
werd verleend, waarvan de vruchten vierentwintig gouden dukaten van de
Camera Apostolica bedroegen volgens de gewone schatting van de jaarlijkse
waarde, moest men aan de Apostolische Stoel de volledige waarde betalen of
het halve deel van het tarief van één jaar voor gewone beneficies (medii fructus). In kathedrale beneficies echter en in kloosters moest de integrale belasting (die ze annaat noemden) betaald worden. Zoniet, dan kwam er geen be102 In de keizerlijke constitutie van Augsburg was de leeftijdsgrens voor een subdiaken,
diaken en priester respectievelijk niet onder 18, 20 en 25 jaar: G. Pfeilschifter, ARC, III,
523, l. 18-19. Zie daar ook een brede betekenis van een bisschoppelijk indult: 521, l. 8
‘erlaubnis oder indult’.
103 Extrav. Io. XXII.1, 2 Suscepti regiminis.
104 A. Wrede, Deutsche RTA unter Kaiser Karl V., Jüngere Reihe, III, 660, nr. 19.
105 Mt. 10,8 wordt herhaald in de Actus Apostolorum 19,2.
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neficium. Geschikte kandidaten en juist de beste slaagden er niet in om het
beneficie te verkrijgen en op hun stappen terug te keren, omdat zij arm waren en de annaat niet konden betalen. Volgens deze mening konden alleen zij
prelaat worden, die geholpen werden door de hoeveelheid zilverpenningen,
maar niet door hun verdienste om goed te doen. Vaak werden vacante beneficies uitgeknepen. Zo vaak ze vrijkwamen, werd telkens de annaat afgetroggeld, ook wanneer het beneficium tweemaal per jaar vrijkwam. Voorzeker
druiste dit tegen alle redelijkheid in en tegen de geest van de personen, die
de annaten hadden ingesteld. In het begin waren ze niet anders opgelegd
dan om het geloof te verdedigen en om de ketters en de vijanden van de
christenheid te verslaan. Bonifacius IX (1389-1404) had bij vergissing verordend dat deze last van de annaten zonder onderscheid voor alle vacante
kerken zou gelden. 106 Dit was zeer kostbaar en nadelig voor het christendom
en voor alle kerken. De paus moest geen annaten meer vragen voor vacante
beneficies uit de Nederlanden. Hij zou de beneficies, die in zijn maanden nog
zouden vrij komen of die ter beschikking van de Apostolische Stoel stonden,
zuiver en zonder prijs of annaat geven aan geschikte en geletterde personen.
Kon dat niet, dan moest er gevraagd worden de annaat te betalen zoals ‘ex
patria reducta’. 107 Want hoewel het vaderland – zoals is vooropgesteld – herleid was tot gehoorzaamheid, toch wilden de officieren van de Romeinse Curie, die naar goud en buit snakten, de afgewerkte bullen niet versturen, indien de annaat niet volledig betaald was.
Het dertiende punt richtte alle aandacht op de leeftijd van de priester. 108
Wie niet waardig was, hoefde niet in het kerkbestuur opgenomen te worden.
Een zekere leeftijd zowel voor opname in de gewijde orden als om beneficies
te verkrijgen was door juridische sancties vooropgesteld. Beneden deze leeftijd was opname om beneficies te aanvaarden of te behouden onmogelijk,
tenzij men eerst dispensatie 109 had gekregen van de Apostolische Stoel. Toch
heeft de Apostolische Stoel tot dusver her en der dispensaties verleend aan
een aantal ongeschikte mensen. 110 Het was voldoende dat ze een zekere som
106 M. Jansen, Papst Bonifaz IX (1389-1404) und seine Beziehungen zur deutschen Kirche, Freiburg im Breisgau 1904, 126 en 204-206 (9 november 1389): annaten zouden aan de
Apostolische Kamer betaald worden voor alle langs de paus gereserveerde prebenden
met een belastingaanslag boven 24 goudgulden.
107 Naar gelang van ‘patria reducta vel non reducta’ verschilden de prijzen van de annaten volgens de tabellen van de Cancellaria Apostolica: ARAB AUD 437, fo 398.
108 Clem. 1.6.3. Generalem. Zie ook: Sess. 24, de reform., c. 12.
109 I.F. Picus Mirandula, De reformandis moribus oratio ad Leonem X, P.M., et Concilium Lateranum, Hagenoae 1520, Bb iii vo: voer uit tegen het te grote aantal priesters, die dispensatie kregen en die nog geen diakonaat waard waren, en hij verwees naar de H.
Bernardus, die van ‘dissipatio’ sprak in plaats van ‘dispensatio’.
110 Ook Ruardus Tapper vermeldde dat Rome dispensaties gaf op punten, waarin Christus zelf niet kon dispenseren: Opera, Keulen 1582, II, 373 b.
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aanboden. De datarius 111 stelde deze som naar eigen goeddunken vast naar
de leeftijd van de knaap, voor wie de dispensatie werd overeengekomen, en
naar zijn mogelijkheden. Wie uit een ruim bezit een ontzaglijke som goud in
de beurzen van de officieren van de Romeinse Curie kon bijeenbrengen, was
voor de paus geschikt om beneficies te verwerven. Daardoor werd de kerk
aan het wankelen gebracht: beneficies werden ontzegd aan geschikte en goede prelaten en de haat van de leken ontvlamde tegen de kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders. De paus moest voortaan alleen letten op de verdienste van de kandidaat, voor wie hij een dispensatie zou aangaan. Commissarissen met kennis van de persoon moesten ter plaatse afgevaardigd worden.
Indien de paus wist dat een kandidaat door de adel van zijn geslacht, door de
uitzonderlijke kennis van de letteren of door enige andere uitmuntende
deugd schitterde, zou hij hem zonder enige geldelijke bijdrage of aanvaarding van geldstukken vrijuit dispensatie verlenen. Geschikte pastores, die het
verdienden, moesten aangesteld worden. Dan zou het imago van de clerus
netter en vriendelijker zijn.
Het veertiende punt kwam terug op de herschikking van de bisdommen
in de Nederlanden. 112 Het veertiende punt was zonder meer ook het belangrijkste, maar dit was al vaker aan de orde geweest. Over deze materie was en
blijft de beste monografie die van Michel Dierickx. 113 In zijn bronnenwerk
kan het hier bestudeerde rapport ‘Sequuntur articuli’ ingelast worden tussen
15 augustus 1521 en 25 augustus 1524. 114 Waren deze nieuwe bisdommen
hier bedoeld als steunpilaar voor een nieuw staatsverband? In het kader van
de bestrijding van de ketterij? Of met het oog op een religieuze herbronning?
Wat was verder het verband tussen indulten en nieuwe bisdommen? Nieuwe
bisdommen hadden betrekking op de structuur en de organisatie van de
katholieke kerk in de Nederlanden. Met de indulten dacht de keizer verzekerd te zijn van een hem aangename en loyale hiërarchie in de kerk als instel111 In deze periode was een correspondent van Erasmus, Gian Matteo Giberti vanaf november 1523 datarius en in 1524 bisschop van Verona: T.B. Deutscher, in: CE, II, 94-96
en A. Turchini, in: DBI 54 (2000) 623-629. Het is niet onwaarschijnlijk dat de vorige datarius, Willem van Enckevoirt, bedoeld was. De datarie was een pauselijke instelling,
onderhevig aan hervorming.
112 Extrav. Com. 3.2.5. Salvator noster. Omwille van de ketterij werden bisdommen gesplitst, maar in de Nederlanden speelde het taalprobleem een grotere rol. Zie ook: A.
Jansen, Het advies der commissie van zeven kardinalen omtrent het voorstel van Philips II ter regeling van de bisschoppelijke hiërarchie in de Nederlanden, in: Archief voor
de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht 9 (1881) 3.
113 M. Dierickx, De oprichting der nieuwe bisdommen in de Nederlanden onder Filips II 15591570, Antwerpen 1950.
114 M. Dierickx, Documents inédits sur l’Érection des nouveaux Diocèses aux Pays-Bas (15211570), Bruxelles 1960, I, 1-2. ‘Sequuntur articuli’ zal dus opgesteld zijn op het einde van
1523 of in het begin van 1524.
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ling. Hij had meer aandacht voor de betrouwbaarheid van de personen dan
voor de intrinsieke waarde van de geestelijke leiders. Het bisdom van Terwaan was hét moeilijkste van de bisdommen in de Nederlanden. 115 Zonder
Terwaan en de vorstelijke visie op het territorium van de Nederlanden zou
het probleem van de bisdommen in de Nederlanden een andere oplossing
hebben gekregen. In de Franse stad Terwaan woonde een door de Franse
koning benoemde bisschop, die binnen het territorium van de Nederlanden
het grootste deel van zijn gelovigen telde. Dit was het gebied, waar in 1566
de Beeldenstorm ontstond: het eerste grote openbare optreden van de Calvinisten. 116 Aangezien Terwaan de stad was, die godsdienstig, militair en politiek het meeste ophef veroorzaakte in de centrale regering, dacht deze dat de
oplossing van Terwaan ook kon toegepast worden in de andere plaatsen, die
in aanmerking kwamen voor een bisdomszetel. Daarom kon de juiste analyse
van dat probleem wellicht een modeloplossing aanreiken. Het bisdom Terwaan bestond uit verschillende heerlijkheden. De stad Terwaan en een deel
van het bisdom rond Boulogne-sur-mer waren gelegen in het gebied van de
Franse koning. De grenzen van het bisdom omvatten ook delen van de graafschappen Vlaanderen en Artesië, heerlijkheden van Karel V. Onderdanen
van genoemd graafschap Artesië moesten voor geestelijke aangelegenheden
noodgedwongen naar genoemde stad Terwaan als hoofdplaats van het bisdom.
Ten tweede was er de facto een vermenging tussen genoemde onderdanen van zijn keizerlijke majesteit en die van de koning van Frankrijk. Dit gebeurde op een voor hen onveilige plaats. Zowel in vredes- als in oorlogstijd
bewaakten huurtroepen de stad Terwaan. Daarbij ontstonden twisten, gevechten zonder einde en scheldpartijen met handgemeen en tweegevechten.
Zo keerden de onderdanen van de graafschappen Vlaanderen en Artesië niet
zonder gevaar en schade terug. Niet alleen waren goederen, maar vaak was
ook het leven in gevaar. Redenen tot twisten zonder einde ontstonden; respect voor de jurisdictie van de bisschop was er niet. Een opsplitsing was
noodzakelijk, omdat het publieke belang en de orde in de Staat het eisten.
Ten derde moest de paus goed nadenken over de leiding en het heil van
de zielen. Hij moest in de vrede, waarin het heil van allen bestaat, opletten
dat niets bij verrassing de christengelovigen de kans gaf om in de Kerk ongehoorzaam te zijn, te morren en opstandig te zijn. Ter vergelijking. In de eerste
115 K. Lanz, Correspondenz des Kaisers Karl V., Leipzig 1844, I (1513-1532), 374: Margareta
van Oostenrijk schreef Karel V in 1530 dat de verdeling van Terwaan meer noodzakelijk was dan die van de andere bisdommen.
116 C. Hoynck van Papendrecht, Analecta Belgica, ’s-Gravenhage 1743, II, 1, 373-374: Viglius
aan Jean Richebe in Rome, Brussel, 8 augustus 1555: het gevaar voor de kerk van Terwaan duldt geen verder uitstel! Zonder een bisschop is er geen oplossing. Er was toen
een langdurige sedisvacatio.
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Kerk waren er door een soort van goddelijke ingeving parochies ingesteld
om na te denken over het heil en de vrede van allen en om geen verwarring
te stichten in het beleid van de zielen. Vervolgens kwamen er de bisschoppen
en de metropolieten. Ten slotte met de aanwas van de bevolking werden
parochies en bisdommen gescheiden naar gelang van de eis van de tijden en
onder druk van rationele gegevens. Zo was in de periode van zaliger gedachtenis Johannes XXII (1316-1334) het bisdom Toulouse verdeeld in vijf bisdommen en opgericht als metropolitane kerk; zie de extravagante ‘Salvator’
onder de titel ‘De privilegiis’. 117 De metropolitane kerk Lyon was nog onlangs opgesplitst. Er was een bisdom opgericht in de stad Bourg van hetzelfde bisdom in Bresse 118 wegens de verscheidenheid van de heerlijkheden en
de uitgestrektheid van het bisdom. Dáárom was de opsplitsing van Terwaan
broodnodig. 119
Ten vierde had het bisdom Terwaan het grootste en meest uitgebreide
bisdom en ook overvloedige inkomsten, zodat er na de splitsing voor de
bisschop van Terwaan voldoende inkomsten zouden overblijven, die pasten
en overeenkwamen met de bisschoppelijke staat. Hoe moest de splitsing gebeuren? Aangezien het bisdom Terwaan zich uitstrekte tot alle plaatsen onder het beheer van de koning van Frankrijk, moesten deze een lang en breed
bisdom vormen. De stad Ieper zou worden opgericht als bisdom en zich uitstrekken tot het gebied van het bisdom Terwaan onder de keizerlijke majesteit. Dit bisdom zou opgericht worden in het klooster van de Heilige Martinus van genoemde stad Ieper, waar één proost was en waar vele reguliere
kanunniken leefden volgens de regel van Sint Augustinus, goed voorzien
van schenkingen. 120 De proost zou proost blijven van de kathedraal, terwijl
de reguliere kanunniken kanunniken zouden blijven. Zolang ze leefden, zouden ze gehouden zijn hun orderegel te onderhouden en hun gewone habijt te
dragen. Na het overlijden van de proost echter of van een kanunnik zou
niemand de plaats van de overledene innemen. Een wereldheer zou de prebende verwerven, zodat er na verloop van tijd alleen wereldlijke kanunniken
zouden zijn. In het vervolg zouden er gewone waardigheden zijn in de kathedraal. Dit was ook gebeurd in de metropolitane kerk, voorheen de kerk
van Avignon, waarin zoals in Ieper vanaf de instelling reguliere kanunniken
117 Extrav. Com. 3.2.5. Zie ook: J. Duvernoy, La Papauté d’Avignon et le Languedoc 13161342, Toulouse 1991.
118 Bourg-en-Bresse, waar zich ook de grafkapel van Brou (Margareta van Oostenrijk) bevindt.
119 De bestrijding van de ketterij, die onder Filips II het hoofdargument zal worden, treedt
in dit bisdom al als een prioriteit voor het voetlicht.
120 J. Pycke, Prévôté de Saint-Martin à Ypres, in: MB III, 931-989, vooral 983-989. In dit rapport werd voorbijgegaan aan het latere bisdom St.-Omer, waar de Franstalige gelovigen van het graafschap Artesië zouden wonen.
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waren. Dertig jaar geleden was de laatste uit hun groep overleden. Op identieke wijze was dit gebeurd in meer dan één kerk. 121 Met het oog op de opsplitsing van de andere bisdommen moest men zo nodig hetzelfde resultaat
halen. Ongetwijfeld zouden zich moeilijkheden voordoen. De tijd was er niet
naar om het uit te proberen, maar eens deze splitsing achter de rug moest dit
voorbeeld een model worden. Hoe dringend de splitsing was, bleek ook uit
het feit dat het officialaat van Terwaan lange tijd in Sint-Winoksbergen werd
gehuisvest en hoe Karel V op 8 april 1522 besliste om het geestelijke hof naar
Ieper over te brengen. 122 Deze transfer werd vanuit Rome bevestigd door
paus Adriaan VI op 11 mei 1523. 123 De tekst van paus Adriaan werd een paar
jaren na zijn overlijden in herinnering gebracht. Adriaan VI was een ervaringsdeskundige: ‘bien cognoissant la situation de nostredit pays de Flandres
et de la ville de Therouane et le difficil accez par especial en temps d’yver et a
foiz quasi impossible’. De Nederlandstalige onderdanen werden door de
centrale regering gemaand om hun geestelijke zaken voor het geestelijke hof
van Ieper te brengen. Kennelijk bleef deze verandering in de jurisdictie in de
praktijk te lang aanslepen. 124 Echte rust zou er in deze omgeving nooit komen. Op 3 maart 1544 bevestigde Paulus III de beslissing van zijn voorganger
om het geestelijk hof naar Ieper over te brengen voor wat Vlaanderen betrof.
In zijn breve voegde hij eraan toe dat de inwoners van het graafschap Artesië
en van Saint-Pol ook naar dat hof zouden gaan, zolang de vijandelijkheden
met Frankrijk voortduurden. 125
Het vijftiende punt handelde over de begrafeniskosten. 126 In de keizerlijke heerlijkheden ontstonden steeds meer twisten en geschillen zonder einde
tussen het volk en de pastoors of de geestelijke leiders van parochiekerken
(rectores). Er was zowel sprake over de canonieke portie, begrafenisrechten
en over de bediening van de sacramenten als over vele en verschillende bedragen, die grof waren geëist door de priester. Hierdoor ontstonden tussen
het volk en de geestelijke leiders vijandschappen en haatgevoelens. Hiertegen moest actie ondernomen worden volgens de locale vereisten. De Apostolische Stoel moest een gerechtelijke opdracht geven bij wijze van ‘rescrip121 Dezelfde formule werd ook toegepast, wanneer de Gentse abdij van Sint-Bavo werd afgebroken in 1540 en de monniken naar de Sint-Janskerk verhuisden.
122 ROPB, II, 4, 161-162. Zie ook I. Diegerick, Inventaire analytique et chronologique des chartes
et documents appartenant aux archives de la ville d’Ypres, Brugge 1853-1868, V, 138.
123 I. Diegerick, Inventaire analytique, V, 153, MDXXXI: regest.
124 ROPB, II, 4, 382-384, Mechelen, 12 maart 1526. Zie ook I. Diegerick, Inventaire analytique, V, 179, MDLXV.
125 I. Diegerick, Inventaire analytique, V, 259, MDCLXIX: regest.
126 De sepulturis: X.3.28; VI.3.12; Clem.3.7; Extrav. Com. 3.6. In X.3.28.1 wordt nadrukkelijk de tekst van Lucas 10.7 en van Mattheus 10.10 herhaald dat iedere priester een loon
verdient voor de bediening: dignus est operarius mercede sua.
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tum’. 127 Hiermee moesten keizerlijke rechters ter plaatse gemaand worden
zich zorgvuldig in te lichten over de kwaliteit en mogelijkheden van de pastoors. Na kennisneming zouden zij misstanden rechtzetten en een overeenkomstig en wettig tarief opleggen. Dit tarief moest door de pastoors zelf geind en onderhouden worden. Ze hadden de bevoegdheid om weerspannigen
te dwingen het tarief te eerbiedigen. Ze konden ook kerkelijke censuur en andere rechtsmiddelen inschakelen. 128
Het zestiende en voorlaatste punt vestigde de aandacht op de stichtingen
van kloosters. In de keizerlijke heerlijkheden waren er vele kloosters, kapittelkerken, parochiale kerken, kapellen en andere geestelijke stichtingen, die
zowel door zijn voorgangers als vorsten rijkelijk waren bevoordeeld, alsook
kerken van zijn vazallen en onderdanen. Deze schenkingen waren gedaan
onder bepaalde voorwaarden, lasten en goddelijke diensten, die nu helemaal
niet uitgevoerd werden. 129 Meer nog, in verschillende gevallen waren de inkomsten door slecht beheer van de geestelijke leiders (rectores) of door gebrek aan zorg verminderd en zonder reden vervreemd. De goddelijke dienst
was weggevallen en de kerkelijke orde verzwakte. Zonder tegenmaatregelen
zou zonder twijfel de geringste herinnering aan de stichters volledig verdwijnen. De keizer moest een commissie laten oprichten. Enkele eerbare mannen
moesten in districten aangesteld worden om in de heerlijkheden zowel wereldlijke als reguliere kerken te visiteren. Er moest een visitatie komen van
kloosters, zowel van mannen als vrouwen, exempt of niet, 130 zonder rekening
te houden met privileges, toegestaan aan om het even welke kerken en kloosters en aan de orden van Cluny, van de Cisterciënzers, Premonstratenzers 131
en aan om het even welke andere. De plichten van de stichtingen, de vervreemdingen, goddelijke diensten en andere noodzakelijke punten moesten
onderzocht worden. De bedoeling bestond erin om alles terug te voeren naar
de toestand van de eerste stichting. Ze moesten daarvoor al het noodzakelijke
doen. Met kerkelijke censuren en andere rechtsmiddelen moesten ze druk
uitoefenen op ongehoorzamen en weerspannigen, zonder dat beroep mogelijk was. Waar nodig, moest de wereldlijke arm opgeroepen worden. Gelukkig was er in de correspondentie van Karel V met zijn tante Margareta een
aanknopingspunt bij dit artikel, zodat we meer te weten komen over de in127 X.1.3; VI.1.3 en Clem.1.2.
128 Een onderzoek naar de omstandigheden, waarin de geestelijkheid moest werken, is
dringend nodig. Afzonderlijke tariferingen voor kleinere localiteiten zijn beschikbaar.
De belangrijkste vraag blijft: wat deed de vorst, als de paus niet bemiddelde?
129 Vergelijk met ‘Von den stiften, so auf den adel allein fundirt sind’ in: A. Wrede, Deutsche RTA unter Kaiser Karl V., Jüngere Reihe, III, Göttingen 19632, 659-660.
130 E. Fogliasso, Exemption des religieux, in: DCC, V, 646-665. Zie ook: J. García Martín,
Exención, in: DGDC, III 844-847.
131 Men zal zich herinneren dat zij het kiesrecht bezaten.
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houd en over de chronologie. In 1526, een paar jaren na ‘Sequuntur articuli’,
signaleerde Margareta dat het probleem nog groter was dan haar neef vooropstelde. Vervolgens wees ze op de sterke weerstand van de Brabantse abdijen, die dit probleem koppelden aan hun instemming voor de beden, waardoor Margareta nog meer in de problemen geraakte. 132
Het zeventiende en laatste punt vroeg aandacht voor de eed van de jonge
Karel naar aanleiding van zijn Blijde Inkomsten, meer bepaald in verhouding
met de Blijde Inkomst van het hertogdom Brabant, die vanaf 1356 telkens
werd hernieuwd, zij het met soms lichte wijzigingen. Die eden waren respectievelijk afgelegd in Leuven (23 januari 1515), 133 Brussel (29 januari 1515),134
Antwerpen (11 februari 1515) 135 en ’s-Hertogenbosch (13-15 juli 1515). 136 De
jonge Karel beloofde toen, dat hij de privileges, gegeven aan de onderdanen
van Brabant, zou onderhouden, zoals en voor zover ze wettig waren en op
basis van rede en billijkheid toegestaan, wat voor hen moest volstaan. Niettemin waren genoemde Brabanders niet tevreden. Zij drongen er grof op aan,
dat de vorst naast de eden, door zijn voorgangers gewoonlijk afgelegd, aan
dezelfde onderdanen zou beloven en zweren om verschillende andere ongebruikelijke punten te onderhouden. Deze problemen stonden al op de agenda van Karel, toen hij zijn tante Margareta haar geheime instructie stuurde
uit Barcelona (1 juli 1519). Hij was op de hoogte gebracht dat er onder de gezworen artikelen ‘plusieurs non raisonnables’ voorkwamen. Zijn tante moest
trachten een kopie te bemachtigen. Een onderzoek naar de onredelijke artikelen zou verder middelen aan het licht brengen om maatregelen te treffen. 137
In haar laatste levensjaar herinnerde Margareta van Oostenrijk Karel eraan
dat hij dispensatie moest vragen aan Clemens VII voor de onredelijke eed,
die hij in zijn land van Brabant had afgelegd bij de Blijde Inkomst. 138 De onbeschaamde onderdanen dachten dat hij vele andere punten zou onderhouden, die tegen recht en billijkheid indruisten, die volkomen onredelijk waren
en die zijn jurisdictie als opperste heer 139 volledig zouden aantasten. Aangezien zijn voorgangers soortgelijke punten niet plachten te zweren, ze volledig
132 K. Lanz, Correspondenz des Kaisers Karl V., Leipzig 1844, I (1513-1532), 204-205. Deze
brief dateert van 22 april 1526. Ook in haar laatste levensjaar kwam ze erop terug, 374.
133 ROPB, II, 1, 310-321. Zie vooral art. 65. Merk ook op dat de jonge Karel in de eerst vermelde drie steden slechts veertien jaar oud was.
134 L. Gachard, uitg., Itinéraire de Charles-Quint de 1506 à 1531, en J. de Vandenesse, Itinéraire de Charles-Quint, de 1514 à 1551, Brussel 1874, 14.
135 ROPB, II, 1, 323-324, waar nog meer privileges aan Brabant werden toegestaan.
136 L. Gachard, uitg., Itinéraire de Charles-Quint de 1506 à 1531, en J. de Vandenesse, Itinéraire de Charles-Quint, de 1514 à 1551, Brussel 1874, 16.
137 K. Lanz, Aktenstücke und Briefe, Wien 1853 (Monumenta Habsburgica, II, 1, 98).
138 K. Lanz, Correspondenz des Kaisers Karl V., Leipzig 1844, I (1513-1532), 373.
139 De politieke gevolgen van dit punt zouden doorwerken tot in de Opstand van de Nederlanden. Zie ARAB AUD 55, fo 42 ro - vo en 89 vo.
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onwettig, om niet zeggen ‘met geweld afgetroggeld’ waren, was actie noodzakelijk. Hij vroeg zijn eed ongedaan te maken. Alle officieren, rechters en
commissarissen, die gedwongen waren om soortgelijke onredelijke eden te
zweren, verkeerden in hetzelfde geval. Alleen een bul kon hier helpen. Daarin zou staan, dat zijn majesteit of genoemde rechters en officieren om het
even welke jurisdictie konden uitoefenen tegen de onderdanen van genoemde heerlijkheden, alsof genoemde eden nooit waren gezworen. De absolutie
moest opgesteld worden volgens de formule ‘motus proprius’ of met een
‘commissio ad partes’. 140
Al deze punten moesten als een verdrag of contract van de paus verkregen worden om ze des te steviger en onherroepbaar te maken. In werkelijkheid werd het rapport op onderdelen beantwoord en op verschillende tijdstippen. In het geval van de splitsing van de bisdommen in de Nederlanden
zou Filips II er in 1559 in slagen om het werk van zijn vader deels verder te
zetten. Structureel gezien was de aanpassing van het wereldlijk territorium
aan de kerkelijke indeling voor de staatsvorming het belangrijkste punt.
In het geval van de vier indulten van 5 juli 1515 zou Filips II alleen ‘Fervor pure devotionis’ door paus Pius IV verlengd zien, wanneer ‘Dum mente
recolimus’ op 1 januari 1562 werd gedateerd. Ongetwijfeld was dit punt voor
de vorst heel belangrijk, maar voor de hervorming van de katholieke kerk en
vanuit het denkwerk op het Concilie van Trente bleek het op een verkeerde
opvatting te berusten. Met aan de vorst loyale clerici was de hervorming van
de katholieke kerk niet te bereiken.
Andere punten geraakten uit de belangstelling en waren slechts van belang in zover ze aangaven hoe de centrale regering op dat ogenblik dacht
over de materie. Ondertussen eiste de Reformatie of de strijd tegen Frans I en
daardoor die tegen de Turken of de zorg om een Oecumenisch Concilie meer
aandacht op. Verschillende punten werden aan de orde gesteld bij de besprekingen vóór de laatste keizerkroning in Bologna (1530) en sommige kregen
daar ook een oplossing; andere nog niet.
Dit rapport met de zeventien punten plaatste de verhouding tussen Kerk
en Staat en dus ook het indult in een bredere context. De strijd tegen de ketters en de inquisitie of het onderzoek naar de ‘ketterse verdorvenheid’ kwam
pas op gang. Het probleem van de tienden, dat ondertussen wel veel belangstelling wegdroeg, bleek hier niet belangrijk genoeg meer. 141 Het thema van

140 Met een ‘motus proprius’ ging het initiatief van de paus uit zonder bemiddeling. Met
een ‘commissio apostolica ad partes’ werden de belanghebbende partijen bij de zaak
betrokken. Op 16 september 1530 stond Clemens VII dit verzoek toe, niet volgens de
keizerlijke suggesties, maar: ‘auctoritate apostolica…relaxamus’: ASV, Reg. Vat. 1357 fo
363 ro – 364 ro.
141 ROPB, II, 2, 23-25: 1 oktober 1520.
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de dode handgoederen was van een andere orde 142 en de commende was
vooral in artikel 63 van de Blijde Intrede een ‘hot item’. 143
De vorst vroeg nadrukkelijk verzachting van pauselijke maatregelen,
drong aan op pauselijke steun in een geschil met de onderdanen, verwees
naar een zorgvuldige behandeling van de geestelijke en zijn taken voor de
gemeenschap en hij pleitte voor nieuwe bisdommen. Dit laatste punt bleef in
het stadium van studieronde. Het venijn zat wel in de staart. In het laatste
punt over de vernietiging van zijn eden uit 1515 stond de vorst op zijn politieke strepen. Hij was niet alleen hertog van Brabant, maar bovenal opperste
heer. Deze houding kon in de Opstand niet door de beugel.
Met het oog op de vier indulten was de vraag aan de paus meer bepaald
op het indult voor de presentatie, c.q. de ‘benoeming’ van de hoogste waardigheden gericht. Hier stond de uitbreiding van dat indult op de agenda.
Voor de overige indulten waren de vragen meer gekoppeld aan de geschillen, die al dateerden uit de tijd van Alexander VI. Deze geschillen leken door
de indulten van 1515 tot het verleden te behoren.
Ongemerkt werd in dit rapport voorbijgegaan aan de grote invloed van
de bisschop, de aartsbisschop en de kardinaal. Ook de uitzonderlijke invloed,
door de paus uit te oefenen op het beneficiewezen, ontsnapte aan de aandacht. Deze lacune in het onderzoek verdient hier speciale vermelding, omdat de vorst samen met de hogere clerus de trend zette bij de aanstelling van
de kerkelijke hiërarchie en bij de uitoefening van de katholieke godsdienst.
Uiteindelijk was het rapport ‘Sequuntur articuli’ een vraag van de vorst en
de Staat om meer armslag te krijgen. Door naar het Heilige Roomse Rijk te
kijken en door te verwijzen naar Frankrijk werden de nationale apecten van
de verhouding tussen Kerk en Staat nadrukkelijk aan de orde gesteld. De Nederlanden wilden graag eenzelfde behandeling genieten als hun buren, die
de status van echte staten of naties genoten in Europa.
IV.4

PAULUS III EN HET ‘CONSILIUM DE EMENDANDA ECCLESIA’

Al vanaf het Westers Schisma schreeuwde de christenheid om een hervorming in hoofd en leden. Het Concilie van Lateranen V had precies hetzelfde
gezegd, maar de daad niet bij het woord gevoegd. Tussen 1517 en 1537 verliepen twee decennia zonder vooruitgang. De roep om een Concilie kwam er
al vlug. Bovendien bestond er regelgeving, die aanstuurde op de organisatie
142 R. Koerperich, Les lois sur la mainmorte dans les Pays-Bas catholiques, Leuven 1922.
143 ROPB, II, 1, 320, art. 63. In Frankrijk werd de commende volgens Philippus Probus wel
als een volwaardige titel beschouwd: J. Monachus, Glossa aurea, Parisiis 1535, 284, fol.
Lxxxii, nrs. 11 en 12.
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van een Oecumenisch Concilie elke tien jaar. 144 Individuele aanzetten van
geestelijken binnen de kerk kregen vooralsnog evenmin steun. Als de kerk
niet zelf het heft in handen nam, wie zou het dan doen?
Toen Alessandro Farnese tot Paulus III werd gekroond, werd de kans op
een Oecumenisch Concilie beduidend groter. Een eerste oproep voor het
Concilie van Mantua mislukte wel en daarna sprak men over Vicenza, maar
ondertussen was een commissie samengeroepen, die echt inzette op het onderzoek naar de fouten binnen de Kerk. Deze commissie zou ‘een advies’ uitbrengen ‘over de verbetering van de Kerk’. Wanneer het Concilie van Trente
(1545-1563) zich over dit onderwerp zou buigen, lag de eerste geloofwaardige aanzet bij dat advies.
De deelnemers van deze commissie wilden een hervorming. Nu legde de
hogere katholieke clerus zelf de vinger op de wonde: Gasparo Contarini, als
voorzitter, 145 met verder Girolamo Aleandro, 146 Tommasso Badia, 147 Gian Pietro Carafa (later Paulus IV, die de bul voor de oprichting van de nieuwe bisdommen in de Nederlanden promulgeerde), 148 Gregorio Cortese, 149 Federigo
Fregoso, 150 Gian Matteo Giberti, 151 Reginald Pole 152 en Jacopo Sadoleto. 153 In
deze commissie waren twee groepen ijveraars te onderscheiden: de ‘zelanti’,
waaronder Gian Pietro Carafa, die de orde van de Theatijnen had opgericht.
Uit de groep van de ‘spirituali’ was Reginald Pole gerecruteerd. Pole was net
kardinaal geworden en als neef van Hendrik VIII werd van hem veel verwacht bij een eventuele terugkeer van het katholicisme naar Engeland.
Van twee commissieleden beschikken we over een rapport, geschreven
met het oog op dit hervormingsadvies, genaamd ‘Consilium de emendanda
ecclesia’: Girolamo Aleandro en Jacopo Sadoleto. Uit de bevlogen opsomming van de kwalen van de tijd, die een gans andere inschatting van de kerkproblemen voorstelt dan die, welke zich in het Heilige Roomse Rijk voordeden, lichten we twee punten. Het valt op dat Aleandro, die zo lang in de Nederlanden was geweest, eenmaal verwees naar de ‘Belgae’ om aan te geven
dat men in de Nederlanden zwaar te lijden had van de Republiek van de
144 Het decreet van Konstanz ‘Frequens’ (sessio 39, 9-10-1417: COGD, II, 1, 608) bepaalde
dat Concilies om de vijf, zeven en tien jaar zouden plaatsvinden.
145 G. Fragnito, in: DBI 28 (1983) 172-192, vooral 183.
146 G. Alberigo, in: DBI 2 (1960) 128-135, vooral 133.
147 G. Alberigo, in: DBI 5 (1963) 74-76, vooral 75.
148 H. Jedin, Paolo III, papa, in: Enciclopedia cattolica, Città del Vaticano 1952, IX, 734-736.
149 G. Fragnito, in: DBI 29 (1983) 733-740, vooral 735.
150 G. Brunelli, in: DBI 50 (1998) 396-399, vooral 398.
151 A. Turchini, in: DBI 54 (2000) 623-629, vooral 628.
152 T. Mayer, in: ODNB 44 (2004) 715-726, vooral 717.
153 R. Douglas, Jacopo Sadoleto: 1477-1547: humanist and reformer, Cambridge, Mass. 1959 en
W. Reinhard, Die Reform in der Diözese Carpentras unter den Bischöfen Jacopo Sadoleto, Paolo Sadoleto, Jacopo Sacrati und Francesco Sadoleto, 1517-1596, Münster 1966.
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Anabaptisten in Münster. 154 Het was dezelfde Aleandro, die van mening was
dat de jonge Karel V wat te hard van stapel liep tegen de Hervorming en dat
zijn inmenging in religiezaken de verspreiding van het protestantisme had
bevorderd. 155
Sadoleto nam het op voor de Franse koning. Kennelijk was dat al enige
tijd niet meer gebeurd. Als bisschop van Carpentras was hij beter dan de andere commissieleden op de hoogte van de Franse toestanden. Sinds het Sacco
di Roma en de vrede van Barcelona was de relatie van de paus en de keizer
tamelijk intens geworden, maar onder Paulus III werd deze relatie later zo
zwak dat Karel V zijn zoon waarschuwde voor Paulus III. Sadoleto maakte
volgende opmerking, die zeer dicht komt bij een bekend gezegde ‘Romae
omnia sunt venalia’: [Roma] venalis est facta munusque divine charitatis et
bonitatis precio expositum. 156 Geld is het enige, wat telt in Rome.
Op 7 maart 1537 werd het commissierapport aan de paus voorgelezen.
De daarin verwerkte adviezen waren niet bedoeld voor publicatie. In 1538
bereikten ze wel stiekem een groter publiek, zodat Luther en de humanist Johannes Sturm, 157 maar ook anderen hun commentaar ten beste gaven. Vele
artikelen hadden betrekking op fiscale aangelegenheden, maar verkeerden
het ‘ius patronatus’ en de indulten ook niet in een geur van financiën? Het
rapport was ingedeeld in vijf delen: een inleiding over de rampzalige kerkelijke discipline, gevolgd door de wens om tot geschikte bedienaren te komen.
In derde instantie stond de vraag voorop hoe het christelijk volk moest bestuurd worden. Ten vierde werden de ‘gratiae’ of pauselijke vergunningen
en dispensaties behandeld, terwijl het rapport afsloot met een overzicht van
de problemen van de paus als bisschop van Rome.
Ons interesseert de vraag naar de invulling van het kerkelijk ambt. In
eerste instantie kwam het probleem van de aanstelling van clerici en vooral
van priesters. Op de tweede plaats stond de collatie van kerkelijke beneficies,
met nadruk op de pastoors. Het derde misbruik betrof de pensioenen, waarmee de beneficies belast werden. Daarop volgden de misbruiken bij de wijzigingen in de beneficies (permutatio). Beneficies mochten niet het voorwerp
zijn van legaten en testamenten. Op de zesde plaats werd teruggegrepen
naar wetgeving van Clemens VII, de voorganger van Paulus III. Kinderen
154 CT, XII, 121, l. 11.
155 A. van Hove, De jurisdictionis litibus in dioecesi Leodiensi Erardo a Marcka episcopo (15061538), Lovanii 1900, 169, nr. XLIX.
156 CT, XII, 111, l. 40-41. Zie ook: R. Tapper, Opera, Keulen 1582, II, 373 b. Ook Viglius verwijst nog naar deze uitdrukking: Viglii Zwichemi ab Aytta Epistolae politicae et historicae
ad Joachimum Hopperum, Leoardiae 1661, 60.
157 Johannes Sturm (1507-1589) vroeg zich af of het mogelijk was de kerk te hervormen, indien de kerk niet meer plaats ruimde voor het Evangelie. In deze periode (1538-1541)
studeerde Jan Calvijn bij Sturm te Straatsburg.
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mochten niet deelgenoot worden aan de beneficies van hun ouders. Expectatieven en reservaties werden verworpen, omdat ze hun hoop stelden op de
dood van de naaste. Als voorlaatste kwam het misbruik van meer dan één
bisdom in één hand. Ten negende werd aandacht gevraagd voor kardinalen
en hun relatie tot het bisschopsambt als een incompatibele combinatie.
Het verschil met het verleden bestond erin dat voortaan commissies
werden opgezet om de kwaal bij de wortel aan te pakken: reorganisatie van
de Camera Apostolica en van de Datarie, bespreking over de waardigheid
van het priesterambt (ordo) in de sessies, voorafgaand aan de decreten van
het Concilie van Trente en langzaam, maar zeker minder privileges en dispensaties, tenzij nog steeds voor de machtigste leken in de wereld. In het
advies werd tweemaal verwezen naar een tekst van de apostel Mattheus:
‘Wat je gratis hebt gekregen, moet je ook gratis geven.’ 158 In beide gevallen
werd bedoeld dat er winst werd gemaakt met de gaven van het Rijk Gods.
Dat was simonie, samen met ketterij de ergste ramp in de Kerk. De paus
moest het voorbeeld geven, maar ook alle clerici, zonder uitzondering, waren
aan dit goddelijk gebod gebonden.
Dit advies van deze kardinalen aan de paus ging recht op de zwaarste
misbruiken af. De openbare bekentenis werkte op lange termijn zuiverend.
Vanaf dit ogenblik waaide een nieuwe geest van hervorming door de kerk. In
1540 werd de orde van de Jezuïeten opgericht. Slechts enkele jaren scheidde
de Kerk nog van het Concilie van Trente, maar ondertussen bleef het rommelen tussen de vorsten onderling en tussen de vorsten en hun dissidente onderdanen.
IV.5

JAN CALVIJN EN HET ‘IUS PATRONATUS’

Niet lang na het ‘Consilium de emendanda ecclesia’ schreef Calvijn zijn ‘Institutio’, waarin hij zonder schroom de kritiek kon overnemen, die de Kerk
als instituut over zichzelf had uitgesproken. 159 Ongetwijfeld kan men beweren dat Calvijn zelf of Beza prebenden heeft gehad, maar voor hen was het
verleden het beste aanknopingspunt om een nieuwe weg te gaan. Wellicht
heeft men daarom de kritiek van Calvijn op het systeem van het ‘ius patronatus’ vaak over het hoofd gezien. Calvijn was niet meer geïnteresseerd in het
‘ius patronatus’ als een toekomstgerichte instelling. Zijn kritiek kwam dan
ook grotendeels overeen met de gegevens uit het rapport van de commissie
van kardinalen. In die zin sloot Calvijn aan bij de algemeen geldende opposi158 Matth. 10,8. Zie CT, XII, 135, l. 4 en 140, l. 7.
159 Voor Luther was het twintig jaar vroeger veel moeilijker om kritiek te leveren op het
beneficiewezen.
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tie in Europa tegen de commercialisering en de juridisering van het beneficiewezen en de klemtoon op de titels.
Net zoals Luther wilde Calvijn het liefst terug naar de oude kerk, zoals ze
was in de tijd van Christus en van de eerste christenen. Hij maakte dan ook
een vergelijking van de primitieve kerk met de kerk van zijn tijd. In de primitieve kerk bestond de uitdrukking ‘ius patronatus’ nog niet. In de hoge Middeleeuwen werd het beneficiewezen ingevuld door de pausen. Zij waren de
tirannen, die de oorspronkelijke wijze van kerkbestuur en van de toen bestaande structuren vernietigden. 160
Er was iets fout met de keuze van de bedienaars. Het primaat van de
paus was afgeleid van de positie van Petrus, de eerste paus. Een bijzondere
plaats kwam de bisschoppen toe, want zij waren de opvolgers van de apostelen. In vergelijking met vroegere tijden was de invloed van het Godsvolk nu
onbestaande. Ook de ‘veteres canones’ van het Decretum werden niet meer
onderhouden. Kinderen van nauwelijks tien jaar kregen van de paus de kans
om bisschop te worden. 161 Calvijn noemde het voorbeeld van één man, die
aan het hoofd werd gesteld van vijf of zes bisdommen. Calvijn gaf niet de
naam van de bisschop, maar hij vond wel dat die man zichzelf niet wist te beheersen. Het zou niet moeilijk zijn om een soortgelijke bisschop op te sporen.
Sterker nog, we gaven hiervoor al het voorbeeld van Jean de Lorraine. 162
Nu, zo ging Calvijn verder, kan je in de hoven van vorsten jonge mannen
ontmoeten, die driemaal abt zijn, tweemaal bisschop en eenmaal aartsbisschop. 163 Her en der kom je kanunniken tegen, die vijf, zes en zeven priesterschappen hebben, maar ze dragen helemaal geen verantwoordelijkheid in de
zielzorg, tenzij om de centen op te nemen. 164 Vanuit het Hof werden bisschoppen naar de kerken gestuurd, terwijl het toch een kenmerk van vrome
vorsten moest zijn om zich van soortgelijke misbruiken ver te houden. Anderzijds vroegen vorsten ook aan de pausen om zelf de bisschoppen te benoemen. De wanorde in de kerk maakte dat de vorsten het ‘ius praesentationis’ voor bisschoppen zelf in handen namen. 165

160 P. Bart en G. Niesel, Institutio christianae religionis 1559, München 1936, V, 73-90: Antiquam regiminis formam omnino pessundatam fuisse tyrannide Papatus.
161 Institutio, 74.
162 Institutio, 80, 2-3.
163 Voor de Nederlanden komt Jean Carondelet, aartsbisschop van Palermo, dicht in de
buurt, zij het dat hij niet meer zo jong was. Wij gaan hier voorbij aan zijn andere beneficies, die hij mocht behouden, toen hij aartsbisschop werd in het consistorie van 19 december 1519 (cum retentione omnium beneficiorum suorum).
164 Institutio, 80, 4-7.
165 Institutio, 74, 22-25. Het ‘ius nominationis’ verkreeg Filips II op 12 mei 1559, maar de
facto kon Karel V soortgelijke invloed uitoefenen.
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Vroeger, vanaf de twaalfde eeuw, waren het priesterschap en de verlening van beneficies eng met elkaar verbonden, maar in de tijd van Calvijn
waren ze volledig gescheiden. Bisschoppen hadden de titel van collator, zij
het veeleer om de eer. Naast het collatierecht waren er ook de benoemingen
vanuit de scholen, 166 de resignaties in gewone zin 167 ofwel omwille van ruil
(permutatio) van het beneficie 168 en om andere vormen van verlening van beneficies. 169 De waardigheden in de kapittels hadden bijna niets meer van
doen met het bestuur van de kerk. 170 Nog minder goed was het gesteld met
kapellen en vicarieën. Kanunniken, proosten en dekens schonden de heilige
instelling van het priesterschap van Christus door te veel nadruk te leggen
op muziek en ceremonies en te weinig op predikatie, onderhoud van tucht en
bediening van sacramenten. 171
Het priesterambt zelf stond onder druk, want de voorbereiding was een
lachertje. Het soort onderzoek naar de kennis van de leer was een lege huls,
zwak en geestdodend. De driedubbele vraag aan de priesterkandidaten bij de
priesterwijding of zij de eer waardig waren bleek een formaliteit te zijn. Door
de zoektocht naar titels van beneficies vergat de priester, waarom hij er was:
om de kerk te wijden en het geestelijk rijk van Christus te besturen. 172 Onder
de priesters moest men nu onderscheid maken tussen monniken en seculiere
priesters. De monniken namen de priesterlijke taken niet echt op zich en zagen af van het echte werk. Aan de andere kant waren de seculiere priesters
verdeeld in een groep, die over een beneficium beschikte, en een groep huurlingen, die als hongerige honden elke dag om den brode de boer op moesten.
Zij hadden niets anders dan de mishandel en het altaar, waarop ze Christus
slachtofferden, iets wat niet een blijk van respect was voor God, maar voor
de duivel. 173
Met klem durf ik te beweren, zo stelde Calvijn, dat nu onder het regime
van de pausen nauwelijks één op honderd beneficies verleend wordt zonder

166 Hier werd gedacht aan de universitaire opleidingen, waaraan bijzondere benoemingsprocedures werden toegekend. De voorbeelden van Leuven en Parijs kwamen al aan
bod.
167 P. Caron, La renuncia all’ufficio ecclesiastico nella storia del diritto canonico dalla età apostolica alla riforma cattolica, Milano 1946, 321-354, waar de ontwikkelingen tussen 1449 en
1534 worden behandeld.
168 Een bijzondere vorm van resignatie ontstond ‘ex causa permutationis’, ibidem, 327 en
349-350.
169 Institutio, 79, 1-9.
170 Men moet in het geval van Karel V denken aan de grote invloed door zijn tussenkomst
uitgeoefend op het beneficiewezen en vooral op de waardigheden of digniteiten.
171 Institutio, 82, 26.
172 1. Cor. 4.1.
173 Institutio, 80, 21-23; 81, 22-32 en 82, 10-16.
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simonie, zoals men vroeger simonie verstond. 174 Noem mij één op twintig
beneficies, waar men niet in het minst aanbevelingen gebruikt om het priesterschap te bereiken. Men wordt niet priester om de kerk op te bouwen, maar
om zichzelf te dienen. 175 Beneficies zijn geschenken van vorsten, waarmee zij
zich de gunst van hun soldaten verwerven of waarmee zij hun diensten belonen. Zelfs kappers, koks en muilezeldrijvers krijgen deze beloningen. Bij de
oogst vindt men nog zelden een werkman. Zij nemen wel de taak van een
priester op zich, maar zij vervullen het werk van hun ambt niet. Omdat zij
geen liefde hebben, willen ze liever heren zijn. 176 Men ziet priesters meer
voor de rechtbank procederen dan in de kerk preken. Titels van beneficies
moesten de priesters helpen om in hun levensonderhoud te voorzien. Zelfs
voor de groep van betere bisschoppen betekent het episcopaat niets anders
dan een titel van aanzien en praal, maar hij voegde eraan toe: het is zeldzaam
een voorbeeld van een goede bisschop te vinden. 177
Een belangrijk punt van kritiek ten overstaan van de clerus betrof de manier, waarop in woord en daad de diaconie of de verdeling van de aalmoezen
werd opgevat. Voor de eerste christenen was alles gemeenschappelijk. In het
Decretum was er een strikte verdeling van de goederen in vier delen naar
proportie van de geestelijke en lichamelijke behoeften van de kerkgemeenschap, 178 maar deze regel werd niet meer toegepast. Niet onbelangrijk in deze
tijd van normvervaging en zedenverval was de kritiek van Calvijn op de
‘mores’. Vertwijfeld vroeg Calvijn zich af waar het licht van de wereld was
en waar het zout der aarde. Indien de oude canons als maatstaf moesten dienen om de kwaliteit van de clerus na te gaan, dan zou één op honderd ófwel
geëxcommuniceerd worden of minstens uit zijn ambt ontheven worden. 179
Interessant is het ten slotte dat Calvijn oog had voor de economische basis van de indulten, het ‘ius patronatus’ en de beneficies. ‘Wat moet ik anders
zeggen dan wat ik al gezegd heb en wat voor iedereen zonneklaar is over de
inkomsten die zij uit hun akkers en bezittingen innen? Wij zien dat het leeu-

174 We wezen er al op dat in het Decretum van Gratianus (bij Calvijn ook wel de oude canones genoemd) strenger werd omgesprongen met het begrip simonie en daar was alleen ketterij als misbruik vergelijkbaar met simonie. Zie ook: G. Redoano, Tractatus de
simonia, Venetiis 1565.
175 Institutio, 79, 11-17.
176 Institutio, 84, 3-6.
177 Institutio, 85, 7-11.
178 Institutio, 86, 31- 87, 2. Zie ook: C.12 q.2 c.27 Quatuor autem (de bisschop, de clerus, de
armen en de kerkfabriek) en C.12 q.2 c.30 Mos est. Zie ook: H. Jedin, Bona ecclesiae –
bona pauperum. Zur Vierteilung des Kircheneinkommens vor und auf dem Tridentinum, in: E. Gatz, hg., Rőmische Kurie. Kirchliche Finanzen. Vatikanisches Archiv. Studien zu
Ehren von Hermann Hoberg, Roma 1979, II, 405-413.
179 Institutio, 85, 26-30.
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wenaandeel naar de bisschoppen en de abten gaat. Welke waanzin is het om
hier een kerkelijke orde te zoeken?’ 180
Hieruit volgt dat Calvijn de paus als ‘dominus beneficiorum’ verwierp.
Zijn ‘Institutio’ bood daarom een programma aan, waarin het geld en de kerkelijke goederen ten dienste stonden van de geloofsgemeenschap: school,
zorg en diaconie. De opleiding van de predikanten gebeurde weldra aan gereformeerde universiteiten.
IV.6

DE EERSTE JEZUÏETEN

Met de focus op de indulten zijn we bij de orde van de Jezuïeten aan het verkeerde adres. In tegenstelling tot de traditionele kerk, die het ambt verbond
met het beneficie, zou deze orde het over een andere boeg gooien. Op termijn
zou hun spirituele vernieuwing een uitstekend alternatief blijken te zijn. Ook
de lutheranen verzetten zich al vroeg tegen elke vorm van kerkelijke beneficies. 181 Bovendien groeide in Europa de tegenstand tegen de commercialisering en de juridisering van het beneficiewezen en de klemtoon op de titels.
De romeinsrechtelijke titel was zeer verschillend van de canoniekrechtelijke
titel. Toch kwam de kerkelijke functie in procedures als een bezitstitel voor
de wereldlijke rechtbank.
Net zoals in de vorige afdelingen van dit hoofdstuk bepalen we de uitgangspunten van de nieuwe orde der Jezuïeten tegenover de verschillende
verschijningsvormen van de beloning omwille van het geestelijk ambt. Tienden en beneficies hadden ongetwijfeld recht van bestaan, maar in essentie
stond voor de Jezuïeten de leer van de H. Paulus centraal. Paulus sprak over
het ‘ministerium’, 182 de dienst aan de mensen, die als pelgrims op weg waren
naar het beloofde land en die zich zorgen maakten om het heil der zielen. Minister betekende ‘driemaal minder’. Wat je aan de minsten gedaan hebt … De
dienaar der dienaren moest het voorbeeld geven. De hel wachtte op hen, die
de waardigheden opstapelden en die zichzelf verrijkten met bisdommen en
kardinalaten. 183
Ignatius van Loyola en zijn volgelingen hebben in 1540 de ‘Sociëteit van
Jezus’ gesticht. Paulus III bevestigde op 27 september 1540 de orde met zijn

180 Institutio, 89, 12-16.
181 P. Balan, Monumenta reformationis lutheranae ex tabulariis secretioribus S. Sedis, 1521-1525,
Regensburg 1884, 33 ’essendo li Lutherani destruttori di ogni sorta di benefitii ecclesiaastici’.
182 1 Kor. 4.1.
183 J. O’Malley, The First Jesuits, Cambridge (Mass.), 19944, 323. Zie ook 271. Vergelijk met
Lc. 16,19-22.
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bul ‘Regimini militantis ecclesiae’. 184 Welke oplossing bracht de nieuwe orde
voor de aanstelling van de priesters? Vooreerst was ze wars van het patronaatsrecht. In tegenstelling tot de seculiere clerus aanvaardden de Jezuïeten
geen loon voor de bediening in de parochies. Het beneficie of leefloon stond
haaks op hun belofte van armoede. 185 Er kwam nu een wereld, waarin het indult geen voet aan de grond kreeg. De zielzorg werd op een nieuwe leest geschoeid. Meer nog, ze vroegen Paulus III de toestemming om een orde op te
richten, maar voor hen bestond er geen ‘ius conferendi beneficia ecclesiastica’. In die zin was er een parallel met de Moderne Devotie, waar Geert
Groote de pastorale zorg in de parochies op een hoger niveau wilde tillen.
Hervorming betekende niet de rechtstreekse correctie van kerkelijke proceduren en structuren. Hervorming moest passen in een nieuwe werkwijze, die
op verschillende spirituele terreinen moest ontstaan. De hervorming kon niet
efficiënt zijn, zolang men binnen de structuren van het beneficiewezen bleef
werken. Verander het beneficiewezen niet; begin opnieuw. Vanuit de persoonlijke spirituele opbouw werd gewerkt aan een strijdbaar geloof. De volharding in deze bewuste keuze en de bereidheid om de strijd verder uit te
werken maakte de volgelingen van Ignatius tot de echte atleten van de kerk
en tot de echte ‘milites christiani’. 186
De persoonlijke bekering en de spirituele opbouw van de persoonlijkheid
zaten vervat in de ‘Geestelijke oefeningen’ en in de ‘consueta ministeria’.
Hun manier van geestelijke opbouw (noster modus procedendi) moest in de
grootst mogelijke vrijheid gebeuren. Het klimaat moest zuiver zijn en zij verwachtten in de maatschappij een hartelijk onthaal. Zij zagen zich als helpers
in de wijngaard van de Heer, bereid om waar dan ook door de paus ingezet
te worden. 187 De hervorming van de Jezuïeten was mede gericht op de instructie van de diocesane clerus. In de bisdommen stond de promotie van de
seminaries op het programma. Kandidaat-priesters moesten ondervraagd

184 F. Gaude, Bullarum…Taurinensis editio, VI, XXXIII, 303-306. Zie ook 422-427: Exposcit
debitum: de tweede goedkeuring in 1550. Zowel paus Alessandro Farnese (Paulus III)
als zijn vice-kanselier, Alessandro Farnese, waren vurige supporters van de orde. De
vice-kanselier en zijn neef Odoardo, zoon van Alessandro Farnese, hertog van Parma,
zorgden ook in belangrijke mate voor de bouw van de Gesù-kerk in Rome.
185 J. O’Malley, The First Jesuits, 73-74. Zie ook: E. Boëthius, Heroicarum et ecclesiasticarum
quaestionum libri VI, Duaci 1588, I, 165, nr. 266.
186 Karel V (en ook andere vorsten) werd door de paus aangesproken als atleet van de
kerk (Ecclesiae legitimus pugil et athleta) in het indult: Digna consideratione fidelitatis
18-11-1530. Hij werd ook afgebeeld als ‘miles christianus’ na de slag bij Mühlberg. Zie
verder hoe ook Filips de Goede deze titel al kreeg: R. Vaughan, Philip the Good. The
Apogee of Burgundy, Londen 1970, 216.
187 J. O’Malley, The First Jesuits, 8-9. Zie ook 337.
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worden. De orde en de morele kracht van de bisschoppelijke instellingen
moesten gesteund worden. 188
Zoals de meeste hervormers ging ook de orde van de Jezuïeten terug
naar de bron en naar de eerste christenen. In enkele decennia was het succes
zo groot dat de Contrareformatie voor een belangrijk deel steunde op de
inzet van deze orde. Niet de indulten, maar de interne kracht van het geloof
zou de Kerk redden uit het verval van de vorige eeuwen. Ook de Staat zou er
wel bij varen. 189
IV.7

EXTRA ECCLESIAM NULLA SALUS: BUITEN DE KERK GEEN HEIL?

Wie zich de woorden van Christus herinnert, weet dat Hij in de volgende zin
sprak: ‘Wie in Mij gelooft, zal het eeuwig leven bezitten.’ 190 In tegenstelling
daarmee had de Kerk in de Decretalen verkondigd dat niemand het eeuwig
leven zou krijgen, indien hij buiten de kerk stond. Daarmee had de Kerk (sacerdotium) zich duidelijk gemeten met het Romeinse Imperium. De Codex
iuris civilis begon met de woorden: ‘In de naam van onze heer Jezus Christus, herziene lezing van de Codex van onze Heer, de allerheiligste keizer
Justinianus. Boek 1.1.1. De allerhoogste Drie-eenheid en het katholieke geloof
en dat niemand het wage daarover in het openbaar beweringen te doen.’
De Decretalen van Gregorius IX begonnen met de woorden: ‘De allerhoogste Drie-eenheid en het katholieke geloof.’ Toen volgde de eerste titel
met de decreten van het vierde Concilie van Lateranen en op de eerste plaats
kwamen de geloofspunten. Boek 1.1.1 Bij de derde paragraaf kwam uitleg
over de sacramenten. Deze paragraaf startte met de verklaring over de eenheid van de Kerk, waarbuiten geen enkele mens redding kon verwachten.
Toen Luther de Decretalen verbrandde, keerde hij zich ook tegen deze
Kerk. 191
Welke rol speelde de Staat in de aanstelling van de clerus en bij de hervorming in hoofd en leden? Hoe was het mogelijk dat de Kerk geen competente priesters ter beschikking had? Vanuit het standpunt van Antoine Perrenot, bisschop van Atrecht, en van Viglius kwam naast de paus in de eerste
plaats de plicht van de keizer naar voren. De keizer moest een Concilie bespoedigen. In die taak was hij trouwens geslaagd na de afronding van de

188 Ibidem, 328.
189 H. Höpfl, Jesuit Political Thought. The Society of Jesus and the State, c. 1540-1630, Cambridge 2004.
190 Johannes 11, 25 en 14, 6.
191 P. Balan, Monumenta reformationis lutheranae ex tabulariis secretioribus S. Sedis, 1521-1525,
Regensburg 1884, 112.
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eerste sessies. 192 Iedereen moest veilig kunnen vergaderen en daar blijven,
want de keizer was de opperste beschermer van het Concilie. Hij moest de
eenheid en samenhorigheid van de christenheid bevorderen en ervoor zorgen dat de decreten daarna werden uitgevoerd. 193
Sinds het begin van de regering van Karel V ontstond er een tweespalt in
het christendom. Er waren echter nog andere concurrerende godsdiensten.
Als vijanden van het christendom kregen zij geen kans. Kerk en Staat probeerden de eenheid van de Kerk te herstellen en de vreemde godsdiensten
uit te sluiten. De grondgedachte was ongetwijfeld nog dat het indult zou helpen om deze problemen op termijn tot een oplossing te brengen. Tolerantie
was in deze fase nog een duivels woord. Pluralisme op het vlak van het geloof was uit den boze: uitroeiing van de secten!
Paulus III richtte met de bul ‘Licet ab initio’ van 21 juli 1542 de eerste gespecialiseerde commisie op, die later het ‘Heilig Officie’ zou worden. Hij
wees hierbij van kerkelijke zijde op de vrijwaring en verdediging van de integriteit van het katholieke geloof. Hierbij werd ook het onderzoek van dwalingen en de verwerping van valse doctrines gestimuleerd. Het zielenheil van
de gelovigen stond vooraan in alle ernstige beschouwingen over de godsdienst. Aan de eenheid van de katholieke Kerk op aarde mocht niemand twijfelen. De ‘tunica inconsutilis’ van Christus was door de Reformatie verscheurd, 194 maar de Faculteit van Theologie van de universiteit van Leuven
keurde op 6 december 1544 tweeëndertig geloofspunten ter instructie van de
bevolking goed. De vorst wilde duidelijkheid: iedereen kon en moest zich
schrap zetten tegen de kwalen van de tijd. 195 Ketters, volgelingen van een
schisma en mensen, die geëxcommuniceerd waren, stonden buiten de Kerk.
Met het kompas van de opgesomde dogma’s kon elke gelovige zich verder
wijden aan de opbouw van het oude geloof. Op 14 maart 1545 werd overal in
de Nederlanden gevraagd om die tweeëndertig geloofspunten te bewaren,
zich ervoor in te zetten en om ze te na te komen. 196
Over het beneficiestelsel werd er met geen woord gerept. Het indult
kwam er niet aan bod. Kerk en Staat hadden priesters nodig, die moesten
192 Karel V vroeg de paus het Concilie van Bologna te annuleren en het weer naar Trente
te brengen. Legaten moesten naar het Heilige Roomse Rijk gestuurd worden met bevoegdheid om de protestanten uit te nodigen; zie: CT VI, 1, 635-651; 685-727 en 767778.
193 C. Hoynck van Papendrecht, Analecta Belgica, ’s-Gravenhage 1743, II, 1, 347: Brussel, 8
februari 1551.
194 Joh. 19, 23.
195 Ruardus Tapper, deken van Sint-Pieter te Leuven en kanselier van Leuven, was ongetwijfeld een voortrekker in deze materie. In zijn werk komt hij zelf ook voor deze mening uit: Opera, Keulen 1582, II, 327 b. Voor zijn tussenkomsten op het Concilie van
Trente: CT VII, 1, 248, l. 4, 250, l. 20 en 386, l. 30-387, l. 33.
196 ROPB, II, 5, 132-135, vooral 133, nrs. 21 en 22.
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ingezet worden om de eenheid van de katholieke kerk te bewaren en om de
leerstellingen zuiver te houden. Er bleek echter een structureel tekort te bestaan, zowel in de priesteropleiding als bij de inzet van priesters. De oude religie moest in nieuwe zakken verpakt worden, maar de wereldlijke overheid
was daartoe niet in staat. Zij zette in op een goede ‘politie’ en op de uiterlijke
pijnlijke tekenen van de discipline. Bij de tekortkomingen van het beleid kon
de Staat nog andere hulpmiddelen inzetten. Misdaden tegen de vorst werden
naar Romeins model vormen van majesteitsschennis ‘crimina laesae majestatis divinae et humanae’, want er was niet alleen een wereldlijke vorst, maar
ook tegen de goddelijke vorst kon men zondigen.
De grootste misdaden waren die tegen de goddelijke vorst, want God
stond boven elke tijdelijke heerser: 197 de ketterij en de simonie of de handel in
geestelijke goederen. Ketterij werd ook wel omschreven als ‘haeretica pravitas’ of slechtheid, verdorvenheid, die erin bestond vast te houden aan foutieve leerstellingen. De simonie ging daarbij door voor de oudste en verderfelijkste vorm van ketterij en ze werd gelijkgesteld met majesteitsschennis.
Door Gregorius de Grote werden beide misdaden verenigd als ‘haeresis simoniaca’. Volgens het Romeinse recht en meer bepaald in de Lex Aquilia
(over onrechtmatig toegebrachte schade) 198 mochten misdrijven niet ongestraft blijven. Filips van Leiden ging een stap verder in de richting van de
middeleeuwse glosse en van het canonieke recht. 199 ‘Het juiste management
van besturen en koninkrijken vereiste dat de schuldigen hun straf kregen.
Het was van het allergrootste belang voor de Staat dat misdaden niet ongestraft bleven.’ 200 De grootste misdaad tegen de wereldlijke vorst was de majesteitsschennis. Dat sloot niet uit dat de vorst zelf fouten beging tegen de
goddelijke vorst, want vanuit het strafrecht was het zeer te betreuren dat
velen verstrikt waren in de simonie, omdat het wereldlijke en het geestelijke
met geld te koop waren. Alleen de paus ontkwam aan simonie, wanneer hij
beneficies en waardigheden verleende en geld aanvaardde. 201
197 De haereticis, § Gazaros, in: D. Gothofredus, Codicis Dn. Iustiniani libri duodecim, Lugduni 1627, IV, 190. Zie nu: J. Spruit e.a., Corpus iuris civilis. Tekst en vertaling, Amsterdam 2005, VII, 214 en 634 en X.5.7.10 Vergentis.
198 ‘Damnum iniuria datum’: D.9.2.51.2 In clivo Capitolino. Zie ook de glosse bij ‘impunitam’ in D. Gothofredus, Corpus iuris civilis Iustinianei, Lugduni 1627, I (Digestum vetus), 1050, littera p. Zie verder: R. Fraher, The theoretical Justification for the new criminal Law of the High Middle Ages: ‘Rei publicae interest, ne crimina remaneant impunita’, in: University Illinois Law Review 1984, 577-595.
199 X.5.39.35 Ut famae tuae.
200 R. Fruin en P. Molhuijsen, Philippus de Leyden, De cura reipublicae et sorte principantis,
’s-Gravenhage 1900, 410. Merk op dat ‘imitari’ moet vervangen worden door ‘comitari’, zoals bewezen wordt p. 450. Zie verder p. 375 (88).
201 J. de Damhouder, Praxis rerum criminalium, Aalen 19782, LXI, nr. 46-69. Volgens De
Damhouder mocht de paus naar het canonieke recht alles ondersteboven keren: C.9 q.3
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Behalve de genoemde vijanden van de Kerk werd er in de maatschappij
afgerekend met de andere monotheïstische wereldgodsdiensten: joden en
moslims. In tegenstelling tot wat wij nu weten, bestond er toen voor hen geen
heil. 202 Onder Adriaan VI werd in 1522 het eiland Rhodos ingenomen. 203 In
1526 werd de koning van Hongarije omgebracht in de strijd tegen de Turken.
In 1529 volgde het beleg voor Wenen. Daarop volgde het verbond van de
Fransen met de Turken, de vijand van het katholieke geloof. 204 De relatie met
de Islam werd dus op scherp gezet door de opkomende Reformatie en door
de blijvende vijandigheid onder de christelijke vorsten. 205 De Joden, toen nog
gebrandmerkt als de moordenaars van Christus, stonden bekend naar hun
plaats van afkomst: de sefardische joden en de Asjkenasiem. In Spanje heetten ze nieuwe christenen. Deze Joden kwamen deels in de Nederlanden terecht, maar vonden een onderkomen in Thessaloniki en Marokko, die als vrijhavens fungeerden. Onder Paulus III werd het eerste getto georganiseerd en
werd hun leefwijze bepaald, indien ze zich bekeerden. 206
Volgens Ruard Tapper, kanselier van Leuven en dekaan van de Theologische Faculteit, werd de gevaarlijkste vijand van de katholieke kerk echter
gevormd aan de universiteit. Hij kende Grieks, Latijn en Hebreeuws, kon uitstekende lezingen houden en hij was een kenner van de H. Schrift. Tegen hen
moest strijd gevoerd worden, want zij waren de instrumenten van satan.
Hoewel Erasmus al overleden was, toen Tapper dit schreef, toch had Tapper
zich aangesloten bij de veroordeling van Erasmus door de Parijse Theologische Faculteit. 207 Wanneer Tapper toen dacht aan de taak van een bisschop,
van een priester of diaken en hij vergeleek die met dezelfde functie in vorige
eeuwen, dan kon hij niets bedenken, dat moeilijker was. In zijn ijver voor het
keizerlijk standpunt meende hij dat er niets zaliger was voor God dan de

202
203
204
205

206
207

c.17 Cuncta en c.18 Cuncta en c.21 Per principalem. Zoals De Damhouder het neerschreef, had Bartolus verkondigd dat de paus vrij was van simonie. In werkelijkheid
ging het om een citaat uit een repetitio van Baldus, geciteerd in een werk van Bartolus.
Zie over beide Italiaanse juristen: DBGI, I, 149-152 (Baldus) en 177-180 (Bartolus).
J. Ratzinger, Necessità della missione della Chiesa nel mondo, in: La Fine della Chiesa
come Società Perfetta, Verona 1968, 69-70. In de hier bestudeerde periode gold X.1.1.1 § 3
Una vero est fidelium universalis ecclesia, extra quam nullus omnino salvatur.
K. Setton, The Papacy and the Levant (1204-1571), Philadelphia 1976-1984, III, 198.
K. Setton, The Papacy and the Levant (1204-1571), Philadelphia 1976-1984, III, 395-401.
Nog wordt Filips II de belangrijkste verdediger van de Kerk (‘praecipuus Ecclesiae
contra Turcarum [lees hierbij een zelfstandig naamwoord in de accusatief] defensor et
propugnator’: G. Brom en A. Hensen, Romeinsche bronnen (RGP, GS 52, 537, nr. 658) tegen de Turken genoemd en is de Kerk slechts na de slag bij Lepanto bevrijd van de
ergste aanvallen. Daarna verschijnen de obelisken in Rome (met inscripties).
F. Gaude, Bullarum … Taurinensis editio, VI, XLI, 336-337.
R. Tapper, Opera, Keulen 1582, II, 379-380.
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strijdbare houding van onze keizer aan te meten, maar over indulten nam
Tapper geen standpunt in. 208
Uiteindelijk stellen we vast dat ‘fides catholica extra quam nulla est salus’
op een relatief laat tijdstip onder Paulus IV ook voorkwam in de pauselijke
oorkonden bij de stichtingen van nieuwe (aarts)bisdommen. Toen Goa werd
afgescheiden van het aartsbisdom Lissabon en zelf een aartsbisdom werd en
ook toen Cochina, voorheen een stad in het bisdom Goa, zelf een bisdom
werd, kwam deze formule voor. Deze gebieden waren bevrijd van de duisternis van de satan en werden nu opgenomen in de beminnelijke schoot van
de heilige moederkerk. Ongetwijfeld zal hier de invloed van het Concilie van
Trente een rol gespeeld hebben. Gedurende de periode van Leo X tot en met
Julius III zijn er geen lacunes in de Portugese bronnen. Aangezien de nadruk
op de exclusiviteit van het katholieke geloof in de Portugese documenten
slechts in de periode van het Concilie voorkwam, kan dit geen toeval zijn.
Voor Europa had de verharding van dit standpunt weinig invloed op wat er
in de gereformeerde landen gebeurde. 209
In dit hoofdstuk zijn vele bezwaren tegen de H. Stoel, misbruiken en remedies besproken. Bij het patronaatsrecht, het beneficiewezen en de indulten
vertoonde het rapport ‘Sequuntur articuli’ vrijwel alleen een vorstelijk standpunt. Een standpunt van de onderdanen in de Nederlanden ontbrak. In het
buitenland was de kritiek op het patronaatsrecht en op het beneficiewezen algemeen, zij het met schakeringen. Ondertussen verkeerde de bevolking in
crisis. De oorlog tegen Gelderland (1543) en Frankrijk (1544) en het Heilige
Roomse Rijk (1547) had zware offers gevergd. In de bouwindustrie en de lakennijverheid groeide de werkloosheid. Na de volgende oorlogen in de jaren
vijftig leed Filips II een bankroet (1557) en was de toestand van de vorstelijke
domeingoederen rampzalig.
In hoofdstuk V zullen we nagaan hoe de vorst in de Nederlanden en in
het Vrijgraafschap Bourgondië beneficies verleende. Naast de ongelukkige
organisatie van de bisdommen zal blijken dat ook de verlening van beneficies
een lastig vraagstuk was. De vorst kon wel proberen om die verlening te centraliseren, maar tussen de bedrijven door ontsnapte hem een groot aandeel in
deze centralisatie.

208 R. Tapper, Opera, Keulen 1582, II, 372 b.
209 CDP, VIII, 35, 39 en 44.

V

Karel V verleent beneficies in de
Nederlanden en in het Vrijgraafschap
Bourgondië

In dit hoofdstuk spitst het onderzoek zich toe op de manier, waarop de Staat
er met de Kerk in slaagde om met de toegestane rechten te voorzien in de
personen, die de kerkelijke organisatie schraagden. Tot dusver zijn we slecht
ingelicht over de vorstelijke mogelijkheden op dit vlak. Het volgende overzicht wil het onderwerp in een breder panorama plaatsen, in de hoop dat het
onderzoek voortaan gerichter kan aangevat worden. In eerste instantie volgt
een uiteenzetting over de concordaten van de naburige nationale staten, die
op de aanstelling van geestelijken in de Nederlanden invloed konden uitoefenen. Vervolgens beschikte de vorst over verschillende rechten om geestelijken voor te stellen. Soms was een recht afhankelijk van het lekenpatronaatsrecht, dat hem toekwam vanwege hetzelfde recht van zijn rechtsvoorgangers
(iure hereditario). Als rechtsopvolger van de stichter van geestelijke instellingen kon hij als patroon beschikken over een voorstellingsrecht, dat op zijn
beurt leidde naar de institutie. Zo kon het recht ook afhangen van de vorstelijke rol. Een pauselijk privilege lag aan de basis van het indult en van de
Eerste Beden, terwijl het recht, genoemd ‘droit régal’, de vorst toeviel ‘jure
belli’, dus op basis van een verdrag na een oorlog. 1
V.1

HET CONCORDAAT VAN WENEN (1448) 2

Na het Westers Schisma bracht de conciliaire theorie verwarring in de christenheid: aan wie behoorde het gezag in de kerk: aan het Concilie of aan de
paus? De paus moest zich inspannen om de aanhangers van het primaat van
de bisschop van Rome te ondersteunen. De ‘oboedientia’ aan de paus stond
onder spanning. Europa was toen kerkelijk en wereldlijk verdeeld in ‘nationes’. Voor de bijeenroeping van een Oecumenisch Concilie kwam uit de belangrijkste Europese staten het grootste aantal concilievaders. Voor alle Europese staten was een traject van vroegmoderne staatsvorming op gang ge-

1
2

Het onderzoek naar de rol van de ordinarius in de aanstelling van priesters blijft in de
Nederlanden een zeer belangrijk desideratum.
H.-J. Becker, Konkordat, in: HRG2, Lfg. 17 (2013) 88-94.
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komen. Met de grootste ‘nationes’ kon de paus concordaten aangaan; 3 met de
kleinere ‘gebieden op weg naar staatsvorming’ onderhandelde de paus vaak
over indulten.
Met het oog op de Nederlanden en het Vrijgraafschap waren de aartsbisdommen Keulen en Trier de kerkelijke omschrijvingen, die met suffragaanbisdommen moesten rekenen, waar het Concordaat van Wenen van toepassing was. Bovendien gold hetzelfde Concordaat in het bisdom Besançon. In
welke mate de bisschoppen hun beleid op het Concordaat van Wenen hebben afgestemd, is een moeilijk te beantwoorden vraag. Wel bleef het Concordaat in het Heilige Roomse Rijk tot 1806 gelden als een ‘Reichsgrundgesetz’.
De verlening van de kerkelijke beneficies in het Heilige Roomse Rijk was
sinds het Westers Schisma hervormd. De paus was te ver gegaan in zijn ijver
om reservaties en expectatieven uit te breiden. De terugkeer naar het ‘ius
commune’ en naar het oude kerkelijke beleid bleek de beste weg. 4 Daarbij
heeft paus Nicolaas V het zich veroorloofd om gunsten uit te delen aan Frederik III ten nadele van de patronen en de gewone collatores, in de eerste
plaats de bisschoppen. In het Concordaat kan men vier hoofdstukken onderscheiden.
Bij vacatie in het Romeinse Hof van een wereldlijk of regulier beneficie
met of zonder zielzorg benoemde de paus. Wie in Rome stierf of op twee
diaetae 5 (dagreizen) van Rome zou door de paus vervangen worden. De
paus had ook het recht te benoemen bij om het even welk beneficie, waar de
door de paus benoemden al voorzien waren op het ogenblik van hun promotie. Het verkiezingsrecht werd hersteld in alle metropolitane kerken en kathedralen, hetzij ze exempt 6 waren of niet, en in alle exempte kloosters. Bij
kloosters, die niet rechtstreeks onder Rome vielen, werd rekening gehouden
met de gevestigde gebruiken. Alle andere waardigheden en alle andere wereldlijke en reguliere beneficies waren onderhevig aan het ‘ius commune’ en
aan de gewone collatores. De paus had niet het recht om tussen te komen in
een vacature, die binnen de maanden februari, april, juni, augustus, oktober
en december viel. Indien de paus niet tijdig van zijn recht in de overige
maanden gebruik maakte, dan kon de gewone collator zelf voorzien. Annaten moesten betaald worden voor kathedralen en voor alle mannenkloosters.
3
4
5
6

A. Mercati, Raccolta di Concordati su materie ecclesiastiche tra la Santa Sede e le Autorità
civili, Vaticaanstad 1954, I, XXVIII, 177-185: het Concordaat van Wenen. Zie ook: ARAB
AUD 1412/12 (1).
De paus was bereid toegevingen te doen bij de verlening van de beneficies. De constitutiones ‘Execrabilis’ van Johannes XXII (Extrav. Io. XXII.3.1) en ‘Ad regimen’ van Benedictus XII (Extrav. Com. 3.2.13) werden verzacht.
De ‘vicena milia passuum’ van de Romeinen (D.2.11.1) zijn bij rechtszaken overgenomen in het canonieke recht: X.1.3.28 en later vervangen door één dagreis: VI.1.3.11.
J. García Martí, Exención, in: DGDC, III, 844-847.
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De vruchten van het eerste jaar moesten afgedragen worden volgens de belastingen, vastgesteld in de Camera Apostolica. Voor andere beneficies moest
de helft van de vruchten betaald worden in het jaar van het vreedzaam bezit
(medii fructus). Beneficies met een jaarlijkse waarde, die lager was dan vierentwintig goudgulden, waren niet onderhevig aan betaling. 7
Op de datum van 11 juli 1518 zijn er in Augsburg drie ordonnanties gegeven, waarbij Maximiliaan in één van die documenten de strikte naleving
vroeg van het Concordaat van Wenen voor het bisdom Luik. 8 In datzelfde
jaar werd te Sint-Truiden het verdrag gesloten, waarbij Érard de La Marck,
de Luikse bisschop, zich opwierp als een bondgenoot van de Habsburgers en
hij het Franse kamp verliet. Om de banden tussen Luik en de keizer nog te
verstevigen bevestigden zowel Maximiliaan I (24 juni 1518) als Karel V (27
juli 1521) alle privileges van de bisschoppen en van de kerk van Luik. 9 In de
geheime instructie voor Margareta van Oostenrijk (Barcelona, 1 juli 1519) gaf
Karel zijn tante de opdracht om hem de geleende dertigduizend ponden van
veertig groten terug te geven, maar vooral om de eeuwige alliantie met Luik
goed te onderhouden en om ervoor te zorgen dat een coadjutor werd aangesteld voor Érard de La Marck. Tevens moesten de jurisdictiegeschillen met
Maastricht en Brabant op de voet gevolgd worden. Dit waren voortaan
speerpunten van de buitenlandse politiek. 10
Aan de Luikse bisschop werden ook afzonderlijke indulten verleend.
Vergelijken we een indult voor Érard de La Marck van 24 juli 1533 met een
indult voor Joris van Oostenrijk van 17 juni 1555, dan valt het op dat bij de
verlening van de beneficies de naleving van het Concordaat van Wenen gevraagd werd. De invloed van deze indulten is tot dusver goed in kaart gebracht, maar hoe de uitwerking ervan in grote delen van de Nederlanden
vorm kreeg, blijft een wenspunt. 11 Het belangrijkste initiatief om de hervorming van het katholiek geloof op een hoger plan te brengen in de Nederlanden, onderworpen aan het Concordaat van Wenen, was een reformatiepoging vanuit het Heilige Roomse Rijk. Op de Rijksdag van Augsburg van 1548
werd de ‘Formula reformationis’ aangenomen voor allen, die het oude katho7
8

9
10
11

Noteer in dit verband dat men bij de paus ook een indult kon aanvragen om van de
vruchten te genieten zonder aanwezig te zijn: indultum percipiendi fructus in absentia.
Op hetzelfde principe was de brief, genaamd ‘significamus’, gebaseerd.
P. Harsin, Le règne d’Érard de la Marck, 1505-1538. Études critiques sur l’histoire de la
principauté de Liège 1477-1795, Liège 1955, II, 454-455, nr. XIII. Zie ook ARAB AUD
1412/12 (2) en S. Dubois e.a., Les institutions publiques de la principauté de Liège (19801794), Bruxelles 2012, I, 196.
S. Dubois, Les institutions, I, 212.
K. Lanz, Aktenstücke und Briefe, Wien 1853 (Monumenta Habsburgica, II, 1, 98).
H. Dessart, Les indults accordés aux évêques de Liège, in: BIHBR 24 (1947-1948) 49-121,
vooral 104 en 107.
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lieke geloof aanhingen. 12 Deze ‘Formula reformationis’ zou van toepassing
zijn in de bisdommen Kamerijk, 13 Luik 14 en Utrecht. 15
Op 14 juni 1548 werd deze ‘Formula reformationis’ te Augsburg vastgelegd. Karel V vroeg toen aan de bisschop van Kamerijk, Robert de Croy, om
deze wetgeving ook toe te passen in zijn patrimoniale gewesten. Hierdoor
kwam ook het bisdom Utrecht in het vizier. 16 De keizer wilde dat corruptie
en graaizucht werden uitgeroeid. Hij voegde eraan toe: ‘Ik zou liever vaststellen dat deze maatregelen van jullie komen en van andere kerkprelaten.’ 17
Maar wat gebeurde er in de bisdommen Terwaan, Atrecht en Doornik? De
handtekening van Antoine Perrenot, bisschop van Atrecht, stond nochtans
onder de begeleidende brief van 9 juli 1548. 18
De bisschop van Luik, Joris van Oostenrijk, rapporteerde in een memorie
van 3 juni 1550 aan Antoine Perrenot over de toepassing van het Concordaat
van Wenen in zijn bisdom. Uiteraard is het hier niet de plaats om daarop in
te gaan, 19 want het indult werd niet vermeld in de ‘Formula reformationis’.
De ‘ambitio’ en de ‘simonia’ werden er als de zwaarste vergrijpen tegen een
12
13

14

15

16
17
18
19

U. Machoczek, Deutsche RTA unter Kaiser Karl V. Bd. 18: Der Reichstag zu Augsburg
1547/48, München 2006, II, 1960-1995, nr. 215. Zie ook: ibidem, III, 2656, nr. 372 b: Reichsabschied: § 12.
Acta & decreta Synodi dioecesanae Cameracensis, praesidente Reverendissimo in Christo patre,
ac Illustrissimo Principe Domino, D. Roberto de Croy, Episcopo & Duce Cameracensi, Sacri
Imperii Principe, Comite Cameracensii, &c. celebratae anno Redemptoris nostri Iesu Christi,
M.D.L. mense Octob. Item, Antiqua statuta synodalia Cameracensis dioecesis ab eadem synodo
recognita, adiectisque moderationibus, correctionibus, & additionibus reformata. His adiuncta
est formula reformationis per Caesaream maiestatem statibus Ecclesiasticis, in Comitiis Augustanis, ad deliberandum proposita, & ab eisdem recepta & probata, Parisiis 1551.
Acta et decreta synodalia ecclesiae Leodiensis, sub Georgio ab Austria & Ferdinando Episcopis.
Formula Reformationis Caroli V. A Statibus Ecclesiasticis Germaniae & Belgii Episcopis approbata. Decreta quaedam variorum superiorum Ecclesiasticorum. Accedunt Statuta Archidiaconatus Hasbaniae &c. Bruxellis MDCCXII. Zie ook: books.openedition.org/ pulg/1194 E.
Pièces justificatives, nr. XXI (2 november 1548): tegen concubines van clerici.
R. Post, Karel V’ Formula reformationis en haar toepassing in Nederland 1548-1549, in:
Mededeelingen der Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetenschappen, NR, 10, afd.
Letterkunde, nr. 7, 173-197. Zie ook het verslag van de diocesane synode te Utrecht (1219 februari 1549): J. Joosting, Provinciale en synodale statuten (4) en Seendrechten (5), ’sGravenhage 1914 (Werken OVR, 2, 16) V, 257-270; J. Kuys, Repertorium, 35-36 en L. Bogaers, Aards, betrokken en zelfbewust. De verwevenheid van cultuur en religie in katholiek
Utrecht, 1300-1600, Utrecht 2008, 273-276.
R. Post, Karel V’ Formula reformationis en haar toepassing in Nederland, 1548-1549, in:
Mededeelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, NR, 10, afd. Letterkunde, nr. 7, 173-197.
J. Le Plat, Monumentorum, IV, 161-163: Brussel, 27 mei 1550.
U. Machoczek, Deutsche RTA, II, 1961. Het was de laatste Rijksdag, waar vader en zoon
Perrenot samen aanwezig zouden zijn: M. van Durme, El cardenal Granvela, 98.
ARAB AUD 1412/13 (3).
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echte hervorming verworpen. Kapittel 18 ‘de pluralitate beneficiorum’ verwees eens te meer naar de ‘cupiditas’ of ‘avaritia’ als de wortel van alle
kwaad (‘R.O.M.A.’), maar ook naar de residentieplicht. Voor de rechtbank
van God zou men eenmaal rekenschap dienen af te leggen. De theorie was
wel bekend, maar wat gebeurde er nog steeds in de praktijk? 20 Over de echte
naleving van het Concordaat van Wenen is tot dusver weinig onderzoek verricht. Zo stelt men vast dat het onderzoek van de wederzijdse verhoudingen
tussen het Heilige Roomse Rijk en de Nederlanden al decennia slechts mondjesmaat vooruitgaat. Ook in het verleden was men niet alert en nam Christyn
het Concordaat van Wenen slechts op in het derde Placcaatboek van Brabant. 21
Hetzelfde verhaal keert weer met betrekking tot het bisdom van Kamerijk. Ook daar is het Concordaat van Wenen bij herhaling gepubliceerd, maar
het onderzoek naar de naleving ervan is voor verbetering vatbaar. Toch hebben de bisschoppen van Kamerijk zich degelijk ingespannen om de godsdienstige toestand van Kamerijk tot Antwerpen in goede banen te leiden.
Hier moet opgemerkt worden dat Kamerijk in de bul ‘Super universas’ voor
de oprichting van de nieuwe bisdommen afgescheiden werd van het aartsbisdom Reims.
Daarvoor had Karel V de weg bereid. In 1542 werd het Concordaat van
Wenen door een nieuwe ordonnantie aangescherpt, maar de bouw van een
bolwerk nabij Kamerijk en de vrede van Crépy-Meudon (1544) moesten de
relatie met het Rijk militair en volgens het internationaal recht verder ondersteunen. 22 Het grote nadeel bestond erin dat Kamerijk zo dicht bij Parijs lag
en dat handhavingsintrumenten op internationaal vlak niet bestonden. De
neutraliteit van Kamerijk had alleen betekenis, zolang Karel V op de samengestelde staat kon rekenen. 23 Kamerijk werd als alternatief voor Trente naar
voren geschoven om het Oecumenisch Concilie te herbergen (locus Concilii) 24
met goedkeuring van de Franse koning.

20
21
22

23
24

U. Machoczek, Deutsche RTA, II, 1985-1989.
J.B. Christyn, Placcaeten ende ordonnantiën vande Hertoghen van Brabandt Princen van dese
Neder-landen, Brussel 1661, III, 179-186.
B. Roosens, Habsburgse defensiepolitiek en vestingbouw in de Nederlanden (1520-1560),
Leiden 2005, 2 dln. Zie vooral figuur 11, waar blijkt dat tweeëntwintig plaatsen met
garnizoenen na de vrede van Cateau-Cambrésis (1559) de grens met Frankrijk moesten
beveiligen. Zie ook figuur 4 (Franse grensgebied in de eerste helft van de zestiende
eeuw) en figuur 49 (de citadel te Kamerijk in 1609).
ARAB AUD 55, fo 108 ro en 129 ro, waar steun van het Heilige Roomse Rijk werd verwacht.
J. Helmrath, Locus concilii. Die Ortswahl für Generalkonzilien vom IV. Lateranum bis
Trient, in: Annuarium historiae conciliorum: internationale Zeitschrift für Konzilienforschung
27 (1995) 593-662, vooral 658.
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In het Domkapittel van Utrecht wordt nog een exemplaar van de tekst
van het Concordaat (1448) bewaard, terwijl daar ook een bul is van Sixtus IV
uit het jaar 1472, waarin werd bevestigd dat de bisschop en de clerus het
Concordaat konden gebruiken en dat dit in de toekomst zo bleef. Ook in het
kapittel van Oudmunster zijn afschriften van het Concordaat en gerelateerde
stukken bewaard. 25
Zeven jaar na het Sacco di Roma meldde Clemens VII dat hij gehoord
had dat prelaten en vorsten van de Germaanse Natie vanaf 1527 collaties verrichtten en wederrechtelijk regelingen troffen over de kerkelijke beneficies,
die voor de paus en de H. Stoel gereserveerd waren. Ondanks de bul ‘In Coena Domini’, jaarlijks herhaald, had niemand zich daaraan gestoord. De paus
wilde dat de collaties vernietigd werden en dat de bezitters te kwader trouw
de vruchten teruggaven. 26 Op 14 september 1554 vaardigde ook Julius III een
verklaring uit, waarbij hij aandrong op de naleving van het Concordaat van
de Germaanse Natie. Zowel in het bisdom Kamerijk, het bisdom Luik, het
bisdom Utrecht als in het bisdom Besançon was dit het geval. 27
Op 9 februari 1555 stuurde Karel V een bericht aan de bisschop van Kamerijk en aan alle collatoren van beneficies in dat bisdom om het Concordaat
van Wenen ongeschonden uit te voeren. Onder bedreiging van straffen werden de onderdanen gewaarschuwd om misbruiken te vermijden. In Leuven
werd dit bevel uitgegeven met herhaling van de tekst van Maximiliaan (11
juli 1518) en met de tekst van het Concordaat van Wenen van zijn vader Frederik III (1448). 28 Toen Maximiliaan van Bergen later de eerste aartsbisschop
van Kamerijk werd, schreef Elbertus Leoninus een advies ter verdediging
van het Concordaat. 29
Als een laatste signaal uit de periode vóór de abdicatie van Karel V is een
brief van de Rooms-Koning Ferdinand van groot belang om de complexiteit
van de situatie te schetsen. Op 14 augustus 1555 schreef hij uit Augsburg de
bisschop, het kathedraal kapittel en de stad Kamerijk aan. Aanleiding was
een klacht van Jean de la Pierre, gekozen abt en het convent van Sint-Andreas in Cateau-Cambrésis bij de Rooms-Koning en bij de Stände van het
25
26
27
28

29

A. de Groot en E. Coppens, Manuscripta canonistica Latina, Nijmegen 1989, nrs. 1145,
1216 en 1256.
F. Gaude, Bullarum … Taurinensis editio, VI, nr. XLIX, 169-171: 1 juli 1534.
G. De Smet, Privilegia nominationum Lovaniensium, Gandavi 1665, 56-58. Zie ook F.
Pinsson, Inventaire des indults, II, 1165-1168.
ROPB, II, 6, 419-420. Zie ook: Gelders Archief, Archief van het Hof van Gelderland en
Zutphen (bloknr. 0124), inv. Nr. 4937, dossiernr. 43. Wij bedanken drs. Maarten Gubbels
voor deze laatste verwijzing. De tekst van het Concordaat van 1448 is ook door Google
gedigitaliseerd naar het exemplaar van de Gentse Universiteitsbibliotheek.
E. Leoninus, Centuria consiliorum, Antverpiae 1584, Consilium quinquagesimum, 212218: Germanicae nationis concordata celebrata cum Pontifice Romano super electionibus Episcoporum & aliorum Praelatorum defenduntur.
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Heilig Roomse Rijk. De pauselijke legaat Geronimo Dandino had na het overlijden van abt Jean Cauchie van de abdij Sint-Andreas de verkiezing van Jean
de la Pierre ongedaan gemaakt en in een proces voor de Rota was deze juridische ingreep bekrachtigd. Ferdinand verwees naar het canonieke recht, de
regel van Sint-Benedictus, de aanval tegen de privileges van het klooster, de
Formula reformationis en tweemaal naar het Concordaat om zijn vraag te adstrueren. 30 Een procurator van Dandino had al bezit genomen van het klooster. Jean de la Pierre was geëxcommuniceerd en wat zou het vervolg zijn van
de procedure voor de Rota? In die omstandigheden vroeg Ferdinand aan
Robert de Croy dat Jean de la Pierre in het bezit van zijn abdij zou bewaard
worden. Tegen hem mocht geen dagvaarding doorgaan. De excommunicatie
mocht niet gepubliceerd worden.
Terwijl Filips II in 1559 nog in de Nederlanden vertoefde, heeft zijn oom
Ferdinand I, die ondertussen zijn broer Karel V als keizer had opgevolgd,
nog een open brief gestuurd naar de bisschop van Kamerijk en naar de clerus
van hetzelfde bisdom, waarin ze gevraagd werden om de voorschriften uit
het Concordaat van Wenen over de collatie van beneficies te respecteren. 31
Door soortgelijke maatregelen haalden de Habsburgers zich de woede van de
Fransen op de hals, want beide takken van deze dynastie ondersteunden hun
acties, zodat Frankrijk in het verdrag van Münster de scheiding van dit vorstelijk huis realiseerde.
Last, but not least was er het bisdom Besançon. In het grootste deel van
het Vrijgraafschap was het bisdom Besançon competent in kerkelijke aangelegenheden, maar de stad Besançon zelf was een stad van het Heilige Roomse Rijk. 32 Bovendien ontkwam men ook hier niet aan de versnippering, want
sommige beneficies in het Vrijgraafschap waren afhankelijk van het bisdom
Langres en van het aartsbisdom Lyon. 33 In de collectie van Jules Chiflet, kanunnik en vicaris-generaal te Besançon, bevond zich nog een gedrukt exemplaar uit 1597 van de ‘Concordata Nationis Germanicae cum sancta Sede
apostolica’. 34 In diezelfde verzameling van documenten bevond zich ook een
overzicht van de collaties van kerkelijke beneficies door de vorsten. Omdat
30
31
32

33
34

L. Gross en R. von Lacroix, Urkunden und Aktenstücke des Reichsarchivs Wien zur reichsrechtlichen Stellung des Burgundischen Kreises, Wenen 1944, II, nr. 522, 96-98: Augsburg,
14-8-1555.
A.-M. Pietresson de Saint-Aubain, Archives départementales du Nord. Répertoire numérique, Lille 1960, I, 7 G 542, fol. 59: Recueil factice d’actes concernant les bénéfices (XVIIe
s.).
A. Castan, Catalogue général, t. XXXIII, Besançon, Paris 1900, 428: Instrumentum concordatorum inter S. Sedem apostolicam et nationem almanicam (1448-1554). Bovendien
moet men in Besançon rekening houden met de ‘gardienneté des bénéfices de la cité de
Besançon’, I, 421, II, 581, 732 en 734.
A. Castan, Catalogue général, I, 584.
A. Castan, Catalogue général, II, 662.
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deze auteur zich in 1648 verdiepte in deze materies en hij historisch zeer
geïnteresseerd was, blijft dit dossier voor ons onderwerp waardevol. Deze
collaties waren trouwens verstrekt op basis van apostolische indulten en
andere op basis van het recht van de Eerste Beden. 35
Niet onbelangrijk is ten slotte de behandeling van het kiesrecht. Het kapittel van Besançon bezat het recht om de aartsbisschop te kiezen. Dit recht
was bevestigd door Alexander IV (1261) en door Paulus III (1543). Dit betekende dat het Concordaat van Wenen hier een versterking betekende tegen
de pogingen van de vorst om zelf meer invloed op deze verkiezing uit te
oefenen. 36 Dat verhinderde niet, dat Antoine Perrenot hier als aartsbisschop
zijn levensdagen kon eindigen.
V.2

HET CONCORDAAT VAN BOLOGNA (1516)

Net zoals het Heilige Roomse Rijk was Frankrijk in kerkelijke zin een ‘natio’,
die kon opgeroepen worden voor een Oecumenisch Concilie. Met Frankrijk
kon dus ook een Concordaat afgesloten worden. Bovendien was Frankrijk de
oudste dochter van de Kerk en kon dit land prat gaan op de grootste reeks
van kerkelijke privileges. 37 In de late Middeleeuwen echter nam het Franse
koninkrijk vaker een stelling in, die indruiste tegen Rome (gallicanisme).
Karel VII had in 1438 te Bourges de Pragmatieke Sanctie afgekondigd in een
algemene nationale kerkvergadering. De Bourgondische hertogen hebben in
hun gewesten steeds afstand genomen van deze Pragmatieke Sanctie en zich
gehoorzaam getoond aan de paus (oboedientia). De pausen deden hun best
om de Pragmatieke Sanctie te vervangen door een overeenkomst tussen Kerk
en Staat. Door in de vijftiende eeuw de Pragmatieke Sanctie buitenspel te
zetten waren de Franse koningen aan hun eretitel gekomen van ‘zeer christelijke koningen’. In 1516 werd tijdens het Concilie van Lateranen V tussen Leo
X en Frans I de Pragmatieke Sanctie afgeschaft en het Concordaat van Bologna gesloten. 38
De regelgeving over de pauselijke reservaties, opgenomen in het ‘ius
commune’, en die over collaties bleven identiek. Regelingen over het frivool
35
36
37
38

A. Castan, Catalogue général, II, 661.
A. Castan, Catalogue général, II, 413. Zie ook II, 415, waar de instituties vermeld staan.
A. Tardif en J. Tardif, Privilèges accordés à la Couronne de France par le Saint-Siège, Paris
1855.
A. Mercati, Raccolta di Concordati su materie ecclesiastiche tra la Santa Sede e le Autorità
civili, Vaticaanstad 1954, I, XXXIII, 233-251. Zie nu: COGD, II, 2, 1408-1447. F. OlivierMartin, Le régime des cultes en France du Concordat de 1516 au Concordat de 1801, Paris
1988, 159-295: Le régime bénéficial et la nomination aux bénéfices. Zie ook: Le Concordat de Bologne, 192-201.
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appel en het vreedzame bezit van beneficies bleven ongewijzigd. De afschaffing van de canoniekrechtelijke verkiezing werd een feit en de vorstelijke ‘benoeming’ kwam in de plaats. Reservaties buiten het ‘ius commune’ en expectatieven, zoals ze geëvolueerd waren sinds het Grote Schisma, werden afgeschaft. 39 De rechten van de gegradueerden aan de universiteiten werden op
punt gesteld. Het nieuwe Concordaat had betrekking op het Franse koninkrijk, op ‘le Dauphiné, le Diois en le Valentinois’, d.w.z. in de gebieden, waar
de Pragmatieke Sanctie (1438) gold. Het hertogdom Bretagne en het graafschap van de Provence waren niet onderworpen aan de Pragmatieke Sanctie
en dus ook niet aan het Concordaat van Bologna.
Om beide problemen op te lossen bleef alleen het indult over. Op 3 oktober 1516 verleende Leo X aan Frans I de toestemming om gebruik te maken
van de privileges, destijds toegestaan aan de hertog van Bretagne en aan de
graaf van de Provence. De Franse koning kreeg benoemingrecht voor de consistoriale beneficies in beide provincies, maar de paus behield zijn oude rechten en reservaties ‘apud Sedem Apostolicam’. 40 Clemens VII stond dan op 9
juni 1531 een tweede indult toe. Hij schafte voor Frans I levenslang het verkiezingsrecht af van sommige kloosters en kerken, die dat hadden behouden
sinds 1516. Alleen de abdijen, die als abt een generaal van de orde in hun
rangen hadden, behielden het verkiezingsrecht. Beide indulten waren hernieuwbaar. 41 Uiteindelijk heeft paus Pius IV op 9 augustus 1560 ook toegestaan dat Frans II benoemingen mocht doen voor beneficies, van wie de kandidaten nabij de H. Stoel zouden overlijden. Indien ze overleden als concilievaders, dan zouden ze behandeld worden alsof ze in Frankrijk (zowel in het
gebied van het Concordaat als van de supplementaire indulten) overleden
waren. 42
Met het oog op de kerkelijke indeling waren de aartsbisdommen Reims
en Lyon van belang voor de Nederlanden. De bisdommen Atrecht, Terwaan,
Kamerijk en Doornik vielen onder de bevoegdheid van de aartsbisschop van
Reims. In Brou stond het klooster met het grafmonument, opgericht door de
landvoogdes Margareta van Oostenrijk, dat onder het aartsbisdom Lyon viel.
Ook belangrijke delen van het hertogdom Savoie ressorteerden daaronder.
Ook daar lag een deel van Margareta’s weduwegoed.
In het zuiden van de Nederlanden bestond de grootste kans op beïnvloeding, omdat het graafschap Artesië slechts door het verdrag van Madrid
39
40
41
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In principe hoorden ook de indulten daartoe, maar Leo X, Clemens VII en Paulus III
zullen toch nog indulten toestaan aan de Franse koning.
J. Thomas, Le Concordat de 1516, ses origines, son histoire au XVIe siècle, Paris 1910, II, Les
documents concordataires, 388-390.
J. Thomas, Le Concordat, II, Les documents concordataires, 354-357.
H.O. Evennett, Pie IV et les bénéfices de Jean du Bellay, in: Revue d’histoire de l’Eglise de
France 22 (1936) 425-461. Ook gedigitaliseerd: http://www.persee.fr.
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(1526) en Kamerijk (1529) een provincie van de Nederlanden zou worden.
Gedurende tien jaar heeft het Concordaat van Bologna daar gegolden. Doornik was in 1516 nog in Engelse handen en bleef gevrijwaard van het Concordaat. De grootste problemen moesten verwacht worden in het bisdom Terwaan, omdat Terwaan een Franse stad was. Als zetel van een bisdom met
Franstalige en Nederlandstalige gelovigen was Terwaan in grote mate afhankelijk van het beleid van de bisschop. Jean de Lorraine was van 1521 tot 1535
de eerste bisschop van Terwaan, die op basis van het Concordaat van Bologna werd aangesteld, maar die al in 1518 tot kardinaal was benoemd. Hij was
een gunsteling van Frans I en verkreeg van Clemens VII op 1 augustus 1530
een bijzonder indult. 43 Adriaan VI van zijn kant had destijds ingegrepen
tegen het beleid van deze bisschop door het officialaat voor de Nederlandstaligen naar Ieper over te brengen.
Verder in het zuiden lagen nog de gebieden, die onder het bisdom Besançon vielen en die onder het Vrijgraafschap ressorteerden. Zo hoorde op
kerkelijk vlak Dole, de universiteitsstad, de zetel van het Parlement en van
een dekanaat, tot het bisdom Besançon, maar Besançon zelf was een rijksstad. 44
V.3

KAREL V EN HET LEKENPATRONAATSRECHT

De oudste vorm van vorstelijke patronaatsrechten bestond uit de rechten, die
de landsheren in de Nederlanden opbouwden, toen zij kerken en kloosters
stichtten. Het patronaatsrecht ontstond, wanneer de heer of de graaf of de
hertog als patroon het geld gaf, de kerk bouwde en de grond schonk. De leek
kreeg toen als patroon het voorstellingsrecht. Johanna van Constantinopel,
de gravin van Vlaanderen, belandde in de Middeleeuwen op deze wijze zelfs
in het Liber Extra. 45 Anderzijds liet Filips II in 1587, toen het noorden niet
meer zou terugkeren tot zijn ‘obediëntie’, lijsten opstellen van kerkelijke
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F. Pinsson, Inventaire des indults, pieces, titres et memoires emploiez et servans de preuves au
Traite singulier des Regales ou des droits du roi sur les benefices ecclesiastiques, Paris 1688, II,
1242-1245: Ad personam tuam.
H. Hours, Répertoire prosopographique des évêques, dignitaires et chanoines de
France de 1200 à 1500, in: H. Millet, éd., Fasti ecclesiae gallicanae, IV, Turnhout 1999, 4:
kaart met kerkelijke indeling; 73-75: François de Busleyden (1498-1502), de eerste aartsbisschop uit de Nederlanden op aanbeveling van Filips de Schone; 150, nr. 259: Johannes Carondelet, voorzitter van de Geheime Raad in de Nederlanden.
X.3.8.16 Dilecta.
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beneficies van zijn collatie in het zuiden. Dit overzicht laat nog steeds op zich
wachten, maar in Henegouwen verleende Filips II tweeënzestig beneficies. 46
In de periode van Karel V was op dit grondpatroon enige variatie aangebracht. Zo kende men het patronaatsrecht ‘pleno iure’, wat betekende dat de
vorst zonder tussenkomst van de kerkelijke overheid een beneficiarius aanstelde. 47 In welke mate er onder de verschillende landsheerlijkheden verschillen optraden in de verlening van beneficies is nu een belangrijke vraag. Het is
namelijk bekend dat usurpaties niet ongebruikelijk waren.
Voorlopig moeten we het stellen met een anonieme klacht uit het bisdom
Utrecht. Het betrof een voorbeeld uit de reeks van 111 klachten tegen wereldlijke vorsten. Hieruit bleek dat er leken waren, die beneficies, die niet tot een
burcht of kasteel behoorden, ‘pleno iure’ verleenden zonder dat de bisschop
een ondervraging (over de geschiktheid van een kandidaat) verrichtte en de
institutie verleende. 48
In dit werk staat ‘de vorst en het kerkelijk ambt’ boven ‘de Kerk en het
ambt’. In deze omgekeerde wereld komt zo het panorama van de tekortkomingen in het onderzoek van de Nederlanden duidelijker tot uiting. Wat weten we over het relatieve belang van de paus in de verlening van beneficies in
de Nederlanden en het Vrijgraafschap gedurende de regering van Karel V?
Was de hiërarchie in zijn rijk als middel op het heil van de gelovigen gericht?
Bijna even erg is een andere lacune. Kerkelijke instanties in de Nederlanden
en het Vrijgraafschap beschikten van hun kant over de mogelijkheid om beneficies te verlenen. Hier lag de grootste verantwoordelijkheid bij de ‘ordinarius’. Deze was in de eerste instantie de bisschop, maar ook abten konden een
belangrijke rol spelen in de bediening van vele parochies.
Over de manier, waarop de bisschoppen van Atrecht, Doornik, Kamerijk,
Luik, Terwaan en Utrecht beneficies verleenden onder Karel V, zijn we slecht
ingelicht. Door deze studie komt het gebrek aan goede informatie over de
vorming en de aanstelling van de clerus in de Nederlanden schrijnend tot
uiting in een periode, die van kapitaal belang was voor de geschiedenis van
het christendom en van de staatsvorming. Door de lens te richten op de vele
mogelijkheden, die de vorst ter beschikking stonden om beneficies te verlenen, komt ook de eis naar voren om niet te vergeten dat in sommige gebieden de stad of de dorpsgemeenschap over de mogelijkheid beschikte om beneficies te verlenen. Uiteindelijk moet deze mozaïek voor de Nederlanden en
46
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J. Houssiau, Contrôleurs ou contrôlés? Les rapports des ecclésiastiques avec le pouvoir
au XVIe siècle dans les Pays-Bas, in: Publication du Centre Européen d’Études Bourguignonnes (XIVe – XVIe s.) 38 (1998) 255.
F. Lot e.a., Histoire des institutions françaises au Moyen Age, Paris 1962, III (Institutions
ecclésiastiques), 407.
J. Joosting, De begrenzing der wereldlijke en kerkelijke rechtspraken tegenover elkander, ’sGravenhage 1910 (Werken OVR, reeks 2, 11) III, 524, nr. 16.
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het Vrijgraafschap in kaart gebracht worden voor de periode van Karel V.
Voortaan zal het nodig zijn om de verschillende mogelijkheden om beneficies
te verlenen preciezer te determineren en om het relatieve belang van Kerk en
Staat in de ambtsproblematiek duidelijker vast te leggen.
V.4

KAREL V EN HET ROLRECHT

In de middeleeuwse samenleving was de rol een belangrijk medium voor
verschriftelijking op vele terreinen. Wat was op het vlak van beneficies bedoeld met de ‘rotulus’ of rol? Chronologisch is er sprake van beneficierollen
in de periode van Avignon, toen de universiteiten aan de paus rollen met
verzoekschriften voorstelden. Deze praktijk werd door het Concilie van Bazel
beëindigd. 49 Onder de Bourgondiërs groeide langzaam de reeks van de heerlijkheden onder hun bestuur. Met deze groei steeg ook de behoefte om een
goed overzicht te hebben van alle beneficies van de vorstelijke collatie, hetzij
de vorst in de rechten van de stichter trad, hetzij omdat hij een landsheerlijkheid had veroverd en de beneficies ‘iure belli’ in zijn bezit waren gekomen.
Zo ontstond de rol met de vermelding van de rechten van de vorst ten aanzien van beneficies. Op bepaalde tijden moest deze rol bijgesteld worden.
Soms waren er ook speciale dagen, waarop afzonderlijke vacaties van beneficies besproken werden. Of er diende zich een bijzondere casus aan.
Michel Dierickx was de eerste, die erin slaagde om het verhaal van de
‘Consulta’ of de ‘Achterraad’ als een bijzondere raad van drie prominente
raadsheren (Granvelle, Viglius en Berlaymont) te ontwrichten. 50 Met het
bewijs van originele teksten kon hij aantonen, dat de consulta een adviesorgaan van Filips II was. In dat adviesorgaan werd gedebatteerd over de verlening van officies en beneficies, maar er waren ook vergaderingen, waar over
andere onderwerpen een advies werd uitgebracht. Toen was de koning soms
zelf aanwezig en het aantal leden was zeker niet beperkt tot drie.
Op 1 en 2 januari 1556 deed zich een vergadering voor, die aan alle voorwaarden, hierboven beschreven, voldeed. Viglius notuleerde met de hem eigen precisie. ‘Er is gerapporteerd aan de koninklijke Majesteit. Aanwezig waren de koningin (Maria van Hongarije), de hertog (Emmanuel-Philibert, hertog van Savoie), de bisschop van Atrecht (Antoine Perrenot) en ik (Viglius).’

49
50

D. Watt, University clerks and rolls of petitions for benefices, in: Speculum 34 (1959)
213-229.
‘Consulta’ betekent advies/adviesraad. Vanaf het bestuur van Filips II werd het woord
meer gebruikt, zowel als instelling als in informele zin, gewoon omdat er meer Spanjaarden in het bestuur meewerkten. M. Dierickx, De eerste jaren van Filips II 1555-1567,
in: AGN, IV, 1952, 313 en noot 3. Zie ook 329.
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Het woord ‘consulta’ werd niet gebruikt. 51 In deze vergadering kwam Filips
II zelf tussen ten voordele van een neef van de Antwerpse postmeester, Antoon von Taxis: Maximiliaan Walscappel. Toen er een vacature kwam in het
kapittel van Sint-Steven te Nijmegen door het overlijden van Wolterus van
Mulicum, had het Nijmeegse stadsbestuur graag Joannes Smit aangesteld gezien. Het Hof van Gelre sloot zich daarbij aan, maar Filips II besliste anders.
Deze Maximiliaan Walscappel was nog onlangs bij het laatste indult op de
lijst geplaatst voor de waardigheden en prebenden van Nijmegen. 52 Bedoeld
was het indult van 1552, waarbij op 19 en 20 juli 1553 in Brussel de lijst van
kandidaten was opgesteld. 53 Op die wijze genoot hij een zekere anciënniteit.
Filips wilde dat de kandidaat van het laatste indult van hem, als hertog van
Gelre, deze collatie moest krijgen. In werkelijkheid was zijn relatie met de familie van de postdiensten het doorslaggevende argument en vervreemdde
de centrale regering zich bij de lokale bevolking. 54 Later zou Maximiliaan
proost worden in Leiden. 55
Zo mogelijk is één voorbeeld nog duidelijker: ‘Consulte tenue et résolution prinse par le roy sur la provision des prélatures, bénéfices et offices vacans à Bruxelles le 19 de Juing en l’an 1558.’ Karel V leefde dan nog in Yuste
en zijn zoon wilde zo snel mogelijk het indult van zijn vader ‘Fervor pure devotionis’ door de paus hernieuwd zien, maar op die dag zat hij een speciale
vergadering voor met betrekking tot beneficies en officies. 56 Eén van de
meest bekende leden van de Consulta was de latere kardinaal Granvelle. 57
Hij beantwoordde niet veel aan de kerkelijke waardigheid. Zijn hebzucht was
groot, maar bij een lening aan de vorst was hij even gul als Willem van Oranje. Hij bezette een bisdom, maar gedroeg zich niet als bisschop. Als hij de
keuze had om goede priesters in te zetten, verkoos hij clerici van adel of aristocratische kandidaten. Toch was hij één van de meest geconsulteerde vorstelijke raadsheren in kerkelijke aangelegenheden. 58 In 1562 kreeg Filips II een
51
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‘Relatio facta regiae maiestati, presentibus regina, duce, Atrebatensi et me die prima et
secunda januarii 1555 (1556 n.s): ARAB AUD 1473/ 6, ongefolieerd.
In 1553 werd bij de beslissing om aan Antoon von Taxis een prebende te geven toegevoegd: ‘de son consentement’, waardoor deze zijn neef kon voorstellen.
Zie bijlage X, fo 14 vo.
ARAB AUD 1473/ 6, ongefolieerd: ‘Pro hoc determinavit regia maiestas ita tum ut
omisso titulo indultus accipiat collationem tamquam a duce Geldrie’. Noteer dat ‘indultus’ hier de betekenis heeft, die ook bij ‘indultarius’ voorkomt.
Archief Utrecht, Domkapittel te Utrecht (inventarisnr. 216), nr. 340: testament 1579 en
sterfhuis 1584. Zie ook: J. Kuys, Repertorium, 178.
ARAB AUD 1473/4, ongefolieerd. De correcties in de tekst zijn van de hand van Viglius
van Aytta. Men vindt dit document in bijlage XI.
Ook toen hij nog bisschop van Atrecht was, maakte hij al deel uit van deze raad.
M. van Durme, El cardenal Granvela (1517-1586): Imperio y revolución bajo Carlos V y
Felipe II, Barcelona 1957, 227-229 en 263.
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rapport in handen van Simon Renard, uit het Vrijgraafschap Bourgondië afkomstig, maar zwaar in conflict met Granvelle. Dit niet onpartijdig oordeel
van Simon Renard over de bemoeizucht van Granvelle inzake beneficies
moet ongetwijfeld nog nader bestudeerd worden. Toch was de invloed van
Granvelle op wereldlijke en geestelijke aanstellingen overweldigend. 59
In zijn eigen biografie ‘Vita Viglii’ noteerde de hoofd-voorzitter van de
Geheime Raad de verwijdering van Antoine Perrenot uit de Nederlanden.
Hij liet er onmiddellijk op volgen dat weldra de venaliteit van officies en beneficies regel begon te worden. Voortaan was de landvoogdes de zaak niet
meer meester en was ze overgeleverd aan haar secretaris Thomas Armenteros. 60 Vergaderingen in de zin van deze adviesraad bestonden al sinds de
Bourgondische tijd. Zoals in elke administratie gebruikelijk is, werd een regelmaat aangehouden in het beleggen van deze vergaderingen. Van Durme
spreekt over twee- tot driemaal per jaar. 61 Toch wist Chantonnay aan kardinaal Granvelle te berichten dat deze regel niet altijd gold. Walter von
Schwartzburg, een zwager van Willem van Oranje, had gehoord dat Margareta van Parma meer dan twee jaar niet aanwezig was, toen het ging om ’la
consulte des provisions des renouvellemens des loix et autres choses qui sont
à la collation de Madame’. 62
Naast de afzonderlijke vergaderingen over beneficies, die onder Filips II
vaak ‘consulta’ heetten, bestond er een rol van beneficies. Toen Filips II zich
terugtrok in Spanje, wilde hij graag op de hoogte blijven van deze rollen.
Voor de vorst was het een handzame rangschikking van de kandidaten voor
zijn beneficies. Toen werden de rollen vanaf Filips de Schone (1501) tot en
met de laatste van Karel V (Middelburg, 24 augustus 1517, Barcelona, 24 augustus 1519, Granada 2 december 1526, Namen, 28 december 1540) doorgestuurd, terwijl er onder Filips II nieuwe ontstonden in 1559, 1564 en 1573. 63
Er was ook sprake van een ‘ius rotuli’, een rolrecht (door Viglius ook ‘ius
rotulae genoemd en door Epo Boëthius ‘rotula regia’ 64). De canonist Johannes
Wamesius gaf daarover de beste informatie. 65 De aantekening op de rol gaf
een kandidaat noch een ‘ius ad rem’, noch een ‘ius in re’. Dus was er niet echt
59
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Ch. Weiss, Papiers d’État du cardinal de Granvelle, Parijs 1844, V, 16-17.
C. Hoynck van Papendrecht, Analecta Belgica, ’s-Gravenhage 1743, I, 1, 38.
M. van Durme, El cardenal Granvela, 229.
Ch. Weiss, Papiers d’état, Parijs 1852, IX, 475: Wenen, 19 augustus 1565.
ARAB AUD 1249A – 1251. Noteer dat dit niet alle roldocumenten waren. Zie ook:
ARAB, Geheime Raad 767: rol van de waardigheden, kanunnikdijen, prebenden, pastoraatschappen, hospitalen en andere beneficies ter collatie van Filips II, 1589.
E. Boëthius, Heroicarum et ecclesiasticarum quaestionum libri VI, Duaci 1588, I, 169, nr.
285: Beneficia collationis regiae seu rotula regia quae dicitur.
J. Wamesius, Responsorum sive consiliorum de iure pontificio tomus I, Lovanii 1605, 436437: Consilium CCLXIII, Nominatio Principis saecularis ad beneficia & ius rotuli.
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een rolrecht, waaruit een aanstelling rolde. Voor de vorst was het niet meer
dan een geheugensteun (nuda annotatio). Personen, die zo waren ingeschreven en benoemd, waren volgens het gezegde aan het wachten (expectantes)
en geenszins voorzien (provisi). 66 Toch waren er heel wat processen in de Geheime Raad, waar de plaats op de rol een belangrijk onderwerp van procedure was.
Administratief volgde dan de volgende stap. Eerst moest er een vacature
zijn. Wie zich vervolgens eerst aanmeldde 67 en over het beste recht (zoals een
bezit, dat al meer dan één of drie jaar gold: annalis/triennalis possessio) beschikte, maakte de grootste kans op een beneficie. De kandidaat had een vorstelijke collatiebrief nodig. 68 Had men die niet nodig, dan had de aantekening
op de rol kunnen volstaan. Wanneer de kandidaat de vorstelijke procedure
had afgewerkt, kwam de ‘institutio canonica’. Deze kon plaatsvinden door
bemiddeling van de bisschop, de aartsdiaken of door hun vicarissen.
In elke regeringsraad was er iemand, die beter op de hoogte was van deze materies. Zo vertelde Lodewijk van Schore als voorzitter van de Geheime
Raad dat hij de verlening van de beneficies als een bijzondere taak onder zich
had en deze nauwgezet beheerde. 69 Van Schore rapporteerde toen aan de
keizer in Augsburg over een geschil tussen twee jonge kandidaten, die een
plaats op de rol betwisten. Jehan Custodis 70 was koorknaap van de keizerlijke
kapel, terwijl Michel Guesquière student was te Leuven. Daaruit blijkt dat
jonge kandidaten, die niet meer tot de kapel behoorden, ook werden gestimuleerd om hun studies verder te zetten aan de universiteit van Leuven. Op
deze wijze kon het niveau van de clerus alleen maar opgekrikt worden. 71
Dankzij een los bewaard vonnis van de Geheime Raad kennen we ook de uitslag. 72 Michel Guesquière, die een brief vroeg om in het bezit te blijven (impétrant de lettres de maintenue), sprak over een kapel, gesticht bij het altaar
van Sint-Jan in de kerk van Aardenburg, gewoonlijk genaamd de Namurco.
Zijn tegenstanders waren sires Jehan Custodis en Andrieu Beveur (adiourné
et opposant). Volgens de toerbeurt op de rol was Michel de eerste en dat
bleef zo.
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X.3.8.16 Cum dilecta.
VI.[5.13]54 Qui prior.
‘requiruntur formales litterae praesentationis seu collationis’.
ARAB AUD 134, fo 243 ro: ‘Sire, j’ay tousiours tenu soingneux regardt de faire observer
le tour de rolle ainsy que Vostre Majesté l’a ordonné et espère encore de le faire pour
l’advenir’. Van Schore schreef dit op 26 februari 1548 vanuit Brussel, maar hij haalde
het einde van dat jaar niet meer.
Zie bijlage X, fo 6 ro, waar hij in 1553 een indult kreeg.
ARAB AUD 134, fo 222 ro.
ARAB AUD 1632/3, ongefolieerd: Brussel, 12 juni 1548.
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Uit de rol voor de vorstelijke beneficies van het jaar 1540 leren we dat
Lodewijk van Schore, die toen hoofd-voorzitter werd van de Raad van State
en van de Geheime Raad, gezelschap kreeg van Ruard Tapper van Enkhuizen. 73 Deze was een oud-leerling van Adriaan VI en toen deken van Sint-Pieter te Leuven, zoals zijn leermeester. Hij behoorde tot de beste theologen van
het ogenblik en zou op het Concilie van Trente tot keizerlijk vertegenwoordiger aangesteld worden. De aanstelling van deze specialisten betekende dat
de vorst de verantwoordelijkheid nadrukkelijker bij de regeringsinstanties
wilde leggen en dat hij deze taak beschouwde als een dam tegen de ketterij. 74
Het betekende ook dat de vorst deze taak delegeerde, want in de bijzondere
instructie uit diezelfde periode voor Maria van Hongarije werd er geen
woord over gezegd. 75
De schuld voor de slechte gang van zaken werd in 1540 afgewimpeld op
‘la negligence et insouffissance des curez, qui ne sont esté telz, qui debvoient
pour bien instruire le povre peuple’. Voor de zielzorg van de vorstelijke collatie moesten voortaan geschikte kandidaten uitgezocht worden. Bij de vacatie van een pastorale bediening, staande ter collatie van Karel V, moesten Lodewijk van Schore en Ruard Tapper inlichtingen nemen. Met het advies van
plaatselijke officieren zouden ze drie geschikte en competente kandidaten
voorstellen aan Maria van Hongarije. Deze zou er één kandidaat uit kiezen.
Hetzelfde zouden de stadhouders of gouverneurs uit de afzonderlijke gewesten doen met betrekking tot de pastorale bedieningen, die tot hun collatie
stonden. Maria van Hongarije moest erop letten dat er naderhand geen substitutie plaats had, wanneer de aangestelde kandidaten probeerden hun ambt
door te schuiven.
Sinds de vorst de Nederlanden bezocht in 1531 was er op het vlak van de
ketterbestrijding weinig vooruitgang geboekt. In 1540 werd het buiten- en
binnenlandse beleid van de Nederlanden kritisch onderzocht. Het aandeel
van goede priesters werd als één van de speerpunten gezien. De wetgeving
werd aangescherpt, maar in de praktijk bleek volgens Ruard Tapper dat de
hoogste wereldlijke instanties niet model stonden, 76 terwijl er anderzijds veel
kritiek was op de hogere clerus. Uit de bewaarde lijsten van vacatures leren
we dat er geen strikte scheiding werd aangehouden bij de behandeling van
73
74

75
76

ARAB AUD 1429B. Voor een voorbeeld van hun gezamenlijke activiteit, zie P. Alexandre, Histoire du Conseil Privé dans les anciens Pays-Bas, Brussel 1894, 228.
G. Gielis, Een pleidooi voor klerikale herbronning: Ruard Tapper (1487-1559) en zijn
ideeën over kerkhervorming, in: V. Soen en P. Knevel, Religie, hervorming en controverse in de zestiende-eeuwse Nederlanden, in: Publicaties van de Vlaams-Nederlandse
Vereniging voor Nieuwe Geschiedenis 12 (2013) 21-36.
M. Baelde, Onuitgegeven dokumenten betreffende de zestiende-eeuwse Collaterale Raden, in: HKCG 131 (1965) 161-167: Brussel, 14 oktober 1540.
Pierre Alexandre, de kapelaan van Maria van Hongarije, bleek een ketter te zijn.
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de officies en de beneficies (soms ‘ecclesiastica & politica beneficia’ genoemd). Wel werd de rol van de beneficies regelmatig vernieuwd. Het was
toen zaak dat men vooraan in de rangorde van de provinciale indeling kwam
te staan, want deze rol werd gebruikt bij de te beleggen adviesronde. Geschillen over deze rangorde waren schering en inslag.
Hiervoor werden al voorbeelden van het belang van de rol onder Maximiliaan, Filips de Schone en Karel V aangegeven. Bij afwezigheid van Karel
V werd de rol toevertrouwd aan de landvoogdes Margareta van Oostenrijk
en later aan haar nicht, Maria van Hongarije, zij het onder de supervisie van
Karel V. In hun commissiebrief stond de competentie met betrekking tot de
rol omschreven. Er volgde nog een afzonderlijke instructie voor de verlening
van de officies en beneficies om de eventuele misverstanden uit te sluiten,
want de vorst gaf niet al zijn macht over die verlening uit handen. Zoals we
vernamen, moest de landvoogdes in de correspondentie met de vorst over
belangrijke beneficies specifieke informatie doorsturen en vervolgens de vorstelijke beslissingen uitvoeren.
Toen Margareta van Oostenrijk in de Nederlanden in 1525 al een aantal
beloften had gedaan om verdienstelijke personen te belonen met een beneficie, vroeg ze meer armslag te krijgen bij de verlening van beneficies. Messire
Guillaume des Barres, die naar Spanje was gestuurd om het antwoord van de
keizer te halen, berichtte dat Karel V met de beloften rekening zou houden bij
de hernieuwing van de rol (1526). Onder de verzoeken, opgesteld door de
landvoogdes, bevond zich ook de vraag of de keizer haar kon toestaan dat ze
de beschikking kreeg over het derde beneficie van de vorstelijke rol, zo dat
vrij kwam. Daarmee zou de majesteit haar een groot genoegen doen. Zij op
haar beurt zou ervoor zorgen dat zijn beloften werden vervuld. Ze zag het
allemaal zitten, maar ze kreeg het bevel zich te houden aan de afspraak, die
bij het vertrek van Karel naar Spanje (in 1522) was gemaakt. In hetzelfde verzoekschrift stond niet alleen de rolprocedure ter discussie. Margareta van
Oostenrijk vroeg de vorst ook rekening te houden met de ‘benoemingen’ van
de beneficies, die begrepen waren onder zijn apostolisch indult. Men kon niet
lang meer wachten om provisie te verlenen, op gevaar af om in schande te
vallen of in problemen te geraken. In verband met het voorstel om in de Nederlanden vrijer te kunnen beschikken over een aantal beneficies antwoordde
Karel V dat hij het zó niet begreep. In de centrale regering te Brussel moesten
de bestuurders de volgorde van de rol zorgvuldig respecteren. Ook dát was
zo overeengekomen bij zijn vertrek naar Spanje. 77
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K. Lanz, Staatspapiere, 23, voetnoot 33 en 39.
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Niet zelden is er informatie over de verlening van officies en beneficies
door de provinciale stadhouders. 78 Zowel de landvoogd(es) als de provinciale stadhouder wilde haar/zijn netwerk maximaal organiseren. Uitbreiding
van deze bevoegdheid was een belangrijke vraag, maar voor de centralisatie
moest de vrijgevigheid van de vorst niet te ver gaan. 79 In die zin was de verlening van officies en beneficies een test voor de loyaliteit aan de vorst en een
twistappel, die kwade gevolgen kon hebben.
Bij het vertrek van de vorst werd ook gezorgd voor de aanpassing van de
tarieven van de op te stellen collatiebrieven. Per afzonderlijk te verlenen beneficie werd daar aangegeven hoeveel leges moesten betaald worden voor de
expeditie van deze vorstelijke brieven. Uit deze tarieflijsten blijkt dat de vorst
zowel voor de Nederlanden als voor het Vrijgraafschap in hetzelfde document nieuwe prijzen opstelde. 80
Over de ‘rol van de vorst’ werd dus regelgeving opgesteld en afgekondigd, in eerste instantie voor de landvoogd of landvoogdes. Toen Filips II getrouwd was met Mary Tudor en de vorst enige tijd afwezig, was de informatie ruimer dan normaal. Bij de aanstelling van Emmanuel-Philibert, hertog
van Savoie op 17 januari 1556 tot gouverneur en kapitein-generaal van de
Nederlanden kreeg hij eerst een commissiebrief, waarin stond dat hij de volgende volmacht kreeg: ‘pourveoir, donner, conférer et disposer tous offices et
bénéfices que vacqueront en nos dicts pays de pardeçà, que seront à nostre
disposition, à gens ydoines, souffisans et qualiffiéz’. In een bijzondere instructie werd vooral de nadruk gelegd op de geheimhoudingsplicht voor belangrijke zaken. 81 Vervolgens kreeg hij een instructie, waarin werd gepreciseerd dat hij de vorstelijke rol in handen kreeg en dat hij iedereen volgens
rang en toerbeurt moest bedienen. Wie niet op de rol stond, zou naar goed78
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80
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Ondanks P. Rosenfeld, The provincial Governors from the minority of Charles V to the
Revolt, in: Standen en Landen 17 (1959) 3-63, blijft de eerste systematische studie een
desideratum. Gezien de verschillen per gouverneur/stadhouder en de verschillen per
regio verdient uiteindelijk een centrale samen met een provinciale aanpak de voorkeur.
Zo stond in de instructie voor de markies van Baden, gouverneur van het hertogdom
Luxemburg en het graafschap Chiny: ‘Item, il ne disposera d’aucuns offices, ne pareillement des bénéfices estans aux collacion, présentacion ou aultre dispostion de l’Empereur, ains le fera Sadicte Majesté ou madite Dame comme régente’, ROPB, II, 2, 517.
Vergelijk ook met het graafschap Holland: J. Bos-Rops e.a., Holland bestuurd: teksten over
het bestuur van het graafschap Holland in het tijdvak 1299-1567, Den Haag 2007, 415, nr. 17.
ARAB AUD 789, fo 95 ro – 108 ro (Brugge, 31 mei 1522). Voor de geschiedenis van het
vorstelijk patronaatsrecht zijn deze tarieven van kapitaal belang en horen ze opgenomen te worden in een kerkelijk plakkaatboek. Men moet er ook rekening mee houden
dat Margareta van Oostenrijk over een eigen indult beschikte met het oog op het Vrijgraafschap.
ROPB, II, 7, 50, nr. 27. De bijzondere instructie, nr. 29, 53-55. De plicht tot geheimhouding is bijzonder goed gelukt.
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vinden van de hertog aangesteld worden. Bij de hernieuwing van de rol zou
de vorst zijn advies geven over de dienaren van de hertog. Daarover kon hij
beschikken ten voordele van de vorst of ten voordele van zijn dienaren. 82
Hoe de onderdanen op de hoogte werden gehouden van de aangelegenheden rond de opstelling en wijziging van de vorstelijke rol, vindt men niet
in de grote uitgaven van de wetten en verordeningen van de Nederlanden.
Voorlopig moeten we ons tevreden stellen met de procedures voor gerechtshoven, waaruit tot dusver blijkt dat de onderdanen het niet eens waren met
de onduidelijkheden over de plaatsing op de lijsten. 83 Wel waren figuren uit
de omgeving van de regering in het voordeel. Toen Jean Ruffault, algemeen
thesaurier van Financiën, in 1538 vernam dat een prebende in het kapittel
van Kortrijk vrijkwam, was hij er als de kippen bij om ze voor zijn zoon, Hugo, aan te vragen. 84 Meester Gillis van der Blockerien, zegelaar van Luik, had
een veroordeling opgelopen. Hij verloor zijn beneficies en werd voor eeuwig
onbevoegd verklaard om er nog te bezitten. 85 Lodewijk van Schore, gewoon
raadsheer in de Geheime Raad, die in afwezigheid van koningin Maria van
Hongarije de zaken waarnam voor Jean Carondelet, noteerde in een concept
dat men zou kijken wie er het eerst op de rol stond. Ondertussen zou de
landvoogdes aan Karel V schrijven ten gunste van de thesaurier. Hij besloot
dat de collatie aan Hugo zou toekomen, wanneer de keizer zijn toestemming
gaf, indien het kon. 86
Ook een standpunt van Maria van Hongarije is bekend. Zij vond dat er
orde op zaken moest komen in de misbruiken binnen de kerk. Na het advies
van Lodewijk van Schore, die vond dat de ordonnanties tegen de secten
moesten bijgesteld worden en beter onderhouden, noteerde Maria eigenhan82

83

84
85
86

ROPB, II, 7, 52, nr. 28. Men zie ter vergelijking de instructie voor Maria van Hongarije
uit 1531: J. Fühner, Die kirchen- und die antireformatorische Religionspolitik Kaiser Karls V.
in den Siebzehn Provinzen der Niederlande 1515-1555, Leiden 2004, 75, voetnoot 91. Zie
ook L. Gorter-van Royen, Maria van Hongarije, regentes der Nederlanden. Een politieke analyse op basis van haar regentschapsordonnanties en haar correspondentie met Karel V, Hilversum 1995, waar 337, het artikel over de rol en waar 338, het artikel over het indult ‘Fervor pure devotionis’ worden vergeleken voor Margareta van Oostenrijk (1522) en voor
Maria van Hongarije (1540).
J. de Smidt e.a., Chronologische Lijsten van de Geëxtendeerde Sententiën en Procesbundels
berustende in het archief van de Grote Raad van Mechelen, Brussel 1966, I, 237-238: verzet
tegen brieven over de plaatsing op de lijst der beneficies en prebenden van Bergen
(4 februari 1491).
Hugues Ruffault was in 1541 ook kanunnik van het kapittel Saint-Pierre te Rijsel: A.-M.
Pietresson de Saint-Aubain, Archives départementales du Nord. Répertoire numérique, Lille
1960, I, 16 G 52.
Uit de bestudeerde periode is dit de zwaarste sanctie, die aan een hoogwaardigheidsbekleder werd opgelegd. Na het overlijden van Érard de La Marck werd Gillis gerehabiliteerd.
ARAB AUD 1627/2, ongefolieerd.
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dig dat Karel V zich moest inzetten voor het ambt van pastoor en voor de
zielzorg met betrekking tot de rol. 87 Deze opmerking bleef niet zonder gevolg. In 1540 werden Lodewijk van Schore en Ruardus Tapper aangesteld om
de kandidaten voor een plaats op de rol en in de zielzorg beter te ondervragen. Een bijzonder probleem vormde toen de afstand van de kandidaten naar
het centrum van de Nederlanden. Perifere gebieden werden centrifugale
gebieden.
Op juridisch vlak zorgde de rol voor problemen. Zo is er een advies bekend van Filips Nigri, lid van de Geheime Raad en specialist in het canonieke
recht, over de manier, waarop iemand met deze rol moest omgaan: ‘Copia
Consultationis Reverendi Domini Philippi Nigri, Cancellarii Aurei Velleris,
Consiliarii Caes. Ma., super duplici jure institutionis’. 88 Aangezien de keizerlijke organist Jean Lestennier daar vroeg of zijn halfbroer Georges in het bezit
kon gesteld worden van een prebende in het kapittel van Geervliet, zullen
we deze casus nader bekijken. Georges werd tot 1571 inderdaad deken. 89 Het
document vormt een bijlage bij een studie over het kapittel van Geervliet.
Het is in de achttiende eeuw uitgegeven op basis van een kopie. 90
Jean stond op ‘de rol van de vorst’ met betrekking tot de collatie van de
prebenden van Geervliet. Hij vernam dat er een beneficie vrij kwam en hij
wilde zijn halfbroer begunstigen met deze vacante prebende. Alle documenten waren volgens de regels der kunst opgesteld. Aangezien Jean het bezit
niet aanvaardde, vroeg het kapittel een dubbel institutierecht bij de aanvaarding van Georges. Nigri was bij de eerste aanblik van oordeel dat men tweemaal het recht moest betalen. Daarvoor voerde hij twee redenen aan uit het
Romeinse recht en twee uit het canonieke recht. Wie opvolgt, vertegenwoordigt de voorganger. 91 Hij steunde daarbij op commentaar van Bartolus, die
zei dat in de wet over de stuiting van de verjaring en de verkrijging van de
verjaring de erfenis de plaats van de persoon inneemt. 92 Het tweede argument verwees naar de wet ‘si socer solum’, die niet voorkomt in het Corpus
iuris civilis. 93
87

88
89
90
91
92
93

ARAB AUD 1627/3, ongefolieerd: ‘Mestre quelque ordre aulx abus de l’esglise, car durant l’absence de Sa Majesté n’y ont les evesques volu entendre et n’y a espoir qu’ilz y
entendront, s’il ne se trete en sa présence et mesmes est requis qu’elle se mesle pour les
cures et serges d’ames en ce qui touche le rolle’.
P. Hoynck van Papendrecht, Analecta Belgica, Den Haag 1743, 3:2, 94-96.
J. Kuys, Repertorium, 119.
De informatie erin vraagt voorzichtigheid. Zo wordt er verwezen naar een ‘wet Pompeius’, terwijl het over de ‘wet Pomponius’ gaat: D.41.2.13.
D.41.3.15.
Bartolus a Saxoferrato, In primam ff. novi partem, Venetiis 1585, 92v – 97r, vooral nrs. 1
en 20. Men merke op dat in de 18de eeuw de titel ‘usura’ wordt vermeld in plaats van
‘de usurpationibus et usucapionibus’.
Een tweede fout uit het slecht overgenomen advies.
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De twee canoniekrechtelijke argumenten werden gehaald uit het Liber
Extra. Het eerste argument verwees naar c. adversus, waar gesproken wordt
over de immuniteit van kerken, het kerkhof en soortgelijke zaken (De immunitate ecclesiarum). 94 Wanneer iemand geweigerd heeft om een betaling te
voldoen en zijn opvolger voldoet ook niet binnen de maand, dan beslissen
wij dat hij gebonden blijft door de kerkelijke censuur, tot hij ten volle voldaan heeft, aangezien wie in de eer wordt vervangen, ook in de lasten opvolgt.
Het tweede argument werd gehaald uit de titel ‘De rescriptis’. 95 Veronderstel dat iemand aan het kapittel schrijft om een prebende te krijgen, terwijl
er nog geen bisschop is. Wanneer deze opdracht nog niet is afgewerkt bij de
aanstelling van de bisschop, dan zal deze laatste de opdracht moeten uitvoeren. Deze redenering werd afgesloten door een verwijzing naar een wet uit
de ‘Regulae iuris’ van het Romeinse recht, die luidde: wie de lusten krijgt, zal
ook de lasten dragen. 96
In tweede instantie ging Nigri in tegen de eerste mening, die duidelijk
zijn overtuiging niet meedroeg. Hij was van oordeel dat de rol van de vorst
bezitsneutraal was en geen enkel recht opleverde ‘noch in re, noch ad rem’.
Jean kon helemaal niet de voorganger van Georges worden genoemd. Evenmin was Jean voorzien met de collatie van genoemde prebende. Georges was
dus niet verplicht om de institutierechten van Jean te betalen.
Het bezit in materie van beneficies werd niet overgedragen van de ene
persoon naar de andere. Dat recht was persoonlijk, omdat het de persoon
niet verliet. Wat meer was, bij de opvolger werd op alle terreinen een nieuw
recht geschapen. Georges was dus de vredige bezitter van de nieuwe prebende. Noch rechtens, noch in feite was er enige betwisting mogelijk. 97 Nigri
kwam tot de slotsom dat het kapittel het recht niet had om een dubbel institutierecht te vragen. De opvolger in materie van beneficies steunde niet op
het bezit van de voorganger en het bezit van de één was niet in het voor- of
nadeel van de andere. Alleen in het geval van eigendom kon het tegendeel
plaatsvinden. 98
Voorlopig zijn deze inleidende beschouwingen slechts een nieuwe weg
naar het rolrecht. Het is relatief laat, wanneer Viglius zich van deze term ‘ius
94
95
96
97

98

X.3.49.7.
X.1.3.7.
D.50.17.10.
C. Guymier, Pragmatica sanctio, Parisiis 1507, XCVI r. Possidere pacifice quis dicatur?
De verwijzing naar deze bron moge vreemd voorkomen, omdat de Pragmatieke Sanctie nooit gegolden heeft in de Nederlanden. Nigri was afkomstig van het bisdom Terwaan, had in Parijs gestudeerd en was dus goed op de hoogte van de Franse rechtstoestanden.
D.41.2.13.
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rotulae’ bedient in 1566. 99 Het is echter vanzelfsprekend dat deze terminologie in de Collaterale Raden al vroeger werd gebruikt en dat de specialisten in
de Geheime Raad ook over meer documentatie beschikten dan nu ter beschikking staat. In deze studie waren de prominente bewakers van het systeem Claude I Carondelet (1517-1518), dan Jean Caulier (1518-1522), later
Jean II Carondelet (1522-1540), Lodewijk van Schore (1540-1548), Viglius van
Aytta (1549-1569) en Charles Thisnacq (1569-1573). Daarom biedt de uitgegeven correspondentie van Viglius nog zeer goede inlichtingen. 100 De spelbepalende taak van de hoofd-voorzitter en de positie, die hij innam in het debat
over het beneficiewezen, komen er indringend aan bod.
Viglius was voorzitter van de Raad van State, terwijl Hopperus in Spanje
zat in de Raad van Filips II voor de Nederlanden (1566-1576). Sinds 1564
bestond er een algemene lijst van alle officies en beneficies voor de Nederlanden en het Vrijgraafschap Bourgondië. Hopperus zat als het ware bij de
bron van de verdeling van wereldlijke en geestelijke functies. Viglius had
vermeld dat de broer van de secretaris in de Geheime Raad, Jan van Vlierden, overleden was. Gabriel van Vlierden was kanunnik geweest in de kathedraal van Sint-Bavo te Gent. Albert van Loo, lid van de Raad van Financien, vroeg de vrijgekomen prebende op grond van het rolrecht meteen voor
zijn zoon. ‘Indien deze aanvraag gehonoreerd zal worden, zal uw (d.i. van
Joachim Hopperus, wellicht Gregorius) zoon de eerste op de wachtlijst
staan.’ 101
Op 5 december 1570 schreef Viglius uit Brussel: ‘Ik herinner me dat je
niets schreef over de vernieuwing van de rol. Omwille van de laatste rol heb
ik de negatieve reacties van zowel de kapittels en de zangers van de koning
als van onze mensen opgevangen. Ik wil mij daarvoor niet inzetten en ik
vraag dat jij je excuses aanbiedt.’
In een volgende brief van 8 december kwam Viglius daarop terug: ‘Onlangs zei je iets over de vernieuwing van de rol. De zorg voor de rol behoort
echter aan de voorzitter van de Geheime Raad, Charles Thisnacq (1569-1573).
Je kunt hem aanschrijven. Hijzelf kan navraag doen bij de audiëncier en bij
de andere secretarissen, welke plaatsen tot dusver door de rol verleend zijn.
Zo kan helder worden wie nog op de wachtlijst staan. Het zal wellicht niet
kunnen dat allen in hun hoop ontgoocheld worden.’
99

In plaats van ‘rotula’ vindt men vaker ‘rotulus’ (‘ius rotuli’, zoals bij J. Wamesius),
maar beide substantieven komen voor.
100 In het archief zijn vele inlichtingen over deze materie verloren gegaan. In de index van
de uitgegeven Latijnse brieven zijn de onderwerpen, waarover het hier gaat, zelden gerubriceerd.
101 C. Hoynck van Papendrecht, Analecta Belgica, ’s-Gravenhage 1743, I, 1, 392. Zie dezelfde tekst ook in: Vigli Zwichemi ab Aytta Epistolae politicae et historicae ad Joachimum
Hopperum, Leoardiae 1661, nr. XX, 56.
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Verder is er een soortgelijk dossier op te stellen over het rolrecht in het
Vrijgraafschap Bourgondië. Margareta van Oostenrijk mocht soms delen in
de collaties van haar neef, maar ze beschikte verder over haar eigen ‘ius indulti’ in het Vrijgraafschap, dat in de loop der tijd een ampliatie kreeg op verzoek van haar neef Karel, die wist dat haar rechten ‘iure proprietatis’ zouden
overgaan op hem. 102 Bovendien werden de rollen van de Nederlanden en het
Vrijgraafschap onder Filips II aan elkaar gekoppeld, zodat er een sterkere
band bestond tussen de informatie van de Nederlanden en die van het Vrijgraafschap. 103
Als aanhangsel bij het rolrecht en de consulta komen hier enkele voorbeelden, waarvan het verband met deze sectie niet evident is. Zij verwijzen
echter naar de vragen en antwoorden, die buiten de gebruikelijke procedure
op een oplossing wachtten. Het verband met de verhouding van Kerk en
Staat is er onomstreden en opent onvoorziene paden in het kader van het patronaatsrecht.
Zo zag men Maria van Hongarije soms tussenkomen om een kandidaat
een voorkeursbehandeling te geven. Geerlof Doys had aan de landvoogdes
een verzoek gestuurd voor ‘etlycke provisie voer syne zoenen’. Deze raadsheer had zich zeer ingespannen om Gelre bij de Nederlanden aan te hechten.
René van Chalon kreeg toen uit Mons op 4 november 1543 het verzoek om
zijn advies mee te delen. 104
Toen Jacob Pieck, heer tot Ysendoorn, costumier raad van de Keizerlijke
Majesteit in het vorstendom Gelre, voor zijn zoon priester een ondersteuning
bepleitte, vroeg Maria van Hongarije dat voorrang aan dit verzoek werd gegeven. 105 Soortgelijke verzoeken bleven buiten de rol en ze moeten nog precisering aanbrengen in de ruime mogelijkheden van de vorst.
Op dezelfde wijze kwamen andere, soms toevallige ontmoetingen de
weg naar Brussel (de rol of een ‘consulta’) doorkruisen. Zo schreef Maria van
102 De bul van Leo X ‘Eximiae devotionis affectus’ van 22 maart 1517 bevestigde dat Margareta van Oostenrijk dezelfde rechten kreeg, die haar neef had gekregen door ‘Fervor pure devotionis’. Die rechten hadden echter territoriaal betrekking op het Vrijgraafschap
Bourgondië en op het weduwegoed, waarover ze beschikte in Savoie: F. Pinsson, Inventaire des indults, pieces, titres et memoires emploiez et servans de preuves au Traite singulier des Regales ou des droits du roi sur les benefices ecclesiastiques, Paris 1688, II, 967-969. Er
is ook een exemplaar in Besançon: A. Castan, Catalogue général, II, 516. Zie ook voor de
verdere evolutie: ARAB AUD 1412/9 (Clemens VII, 2 maart 1524 en Clemens VII,
8 maart 1533).
103 A. Castan, Catalogue général, t. XXXIII. Besançon, Paris 1900, II, 1, 421: Rôle des benefices du comté de Bourgogne, suivant la déclaration dressée l’an 1588. Zie daar ook
661: Pouillé sommaire du diocèse de Besançon et des divers bénéfices situés en terre
franc-comtoise et compris dans d’autres diocèses que celui de Besançon.
104 ARAB AUD 1629/3, ongefolieerd.
105 ARAB AUD 1631/2, ongefolieerd en ongedateerd (1545).

272

Hoofdstuk V

―――

Hongarije op 2 oktober 1546 dat Maurits Heust, de zoon van meester Pieter,
in aanmerking kwam voor een presentatie van een beneficie. De afspraak
was gemaakt, toen Karel V het jaar daarvoor Nijmegen bezocht. 106
Toen meester Hendrik van Thyll, raadsheer, en Albert Jonge, secretaris
van de stad Zwolle, zich tot Karel V en de bisschop van Utrecht wendden,
had de magistraat hen met volgende klacht gestuurd. De parochiekerk was
niet bediend door een vicaris, zoals gebruikelijk was. De pastoor had beloofd
om een desservitor aan te stellen. Daarover was ook een overeenkomst met
het kapittel van Deventer. Op dat ogenblik werd te Utrecht het kapittel van
het Gulden Vlies gevierd. Lodewijk van Schore plaatste op 2 januari 1546 in
de kantlijn van het verzoekschrift de genomen beslissing. 107 Zo schreef Maria
van Hongarije de volgende dag een brief aan meester Hendrik Heminck dat
hij de overeenkomst moest naleven. Anders kwam er een andere pastoor.
Aan het kapittel van Sint-Lebuïnus liet men weten dat hun pastoor zijn taak
niet vervulde. 108
Uit een ongedateerde nota aan de audiëncier te Brussel bleek dat Friedrich von Rhede, de broer van Gerhard, edelman, zelf een verzoek aan het Hof
had gebracht. Friedrich was toen kanunnik van Sint-Lebuïnus te Deventer en
Oldenzaal (1519-1545) en woonde te Deventer. 109 Maria van Hongarije gaf het
bevel om te schrijven naar de domdeken en het kapittel te Münster. Zij liet
optekenen dat Friedrich in Münster kanunnik was en dat hij in dienst van de
keizer werkte. Zij hoopte dat ze hem goed zouden behandelen en hem van
zijn prebende zouden laten genieten. 110
Wie een verzoek stuurde aan Lodewijk van Schore kon daar verschillende redenen voor hebben. Nicolaas Verheyden van Venray in het Land van
Kessel, maar ondertussen in dienst van de stad Deventer, schreef aan de
voorzitter van de Geheime Raad en noemde hem ‘dominus praeceptor’. Had
hij destijds aan de Leuvense universiteit nog les gevolgd bij professor Van
Schore? Hij kwam er onomwonden voor uit dat Van Schore voor zijn zoon
een prebende in de stad Zutphen had bezorgd. Nu had hij een verzoek voor
de zoon van zijn broer: Pieter Verheyden, clericus Leodiensis, studens Coloniensis. Graag verzocht hij voor Pieter de vruchten van een vicarie in Venray.
Petrus van der Heiden, Venradensis, immatriculeerde in 1547 aan de univer106 ARAB AUD 1631/4, ongefolieerd ‘suyvant l’instance qu’en fut faite estant l’empereur,
monseigneur et frère, audict Nymegen’. Later zou Maurits kanunnik worden te Nijmegen.
107 ARAB AUD 1631/2, ongefolieerd.
108 ARAB AUD 1631/3, ongefolieerd. Noteer dat deze Utrechtse documenten in twee
mappen werden bewaard. Zo kon hun verband moeilijk aangetoond worden.
109 W. Kohl, Das Domstift St. Paulus zu Münster, Berlin 1982, Das Bistum Münster 4,2, 593
en 606.
110 ARAB AUD 1629/3, ongefolieerd.
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siteit van Keulen, 111 maar of het verzoek positief werd beantwoord, was in
Venray niet meer te achterhalen. 112
V.5

KAREL V EN DE INDULTEN

Chronologisch zijn de indulten het best te plaatsen na de rechten, die Karel V
van zijn rechtsvoorgangers, de heren, graven en hertogen in de Nederlanden
als stichters van kerken en abdijen, had verworven. Vanaf de datering van
het eerste indult op 5 juli 1515 voor aartshertog Karel van Oostenrijk kwam
de toepassing ervan in de Nederlanden op 27 februari 1516 113 en volgende jaren goed op gang. Met de typologie van de indulten stemde een verschillende aanpak overeen. Aan Maria van Hongarije werd volgende instructie meegegeven: ‘Onze zus moet zich laten inlichten over de waardigheden van abt
en van andere functies, waarover de paus ons door zijn indult (Fervor pure
devotionis) het nominatierecht gaf. De informatie over goede, geschikte kandidaten, die passen bij die beneficies, de welvaart van ons land en onze dienst,
zal ze met haar advies doorsturen. Ze moet ook opletten, ons gezag bewaren,
zorgen voor het onderhoud van de goederen van de beneficies ten voordele
van die beneficies. 114 Kandidaten, die een plaats ambiëren, mogen in geen
geval betrokken zijn bij de aanstelling van de adviseurs. Deze laatste zullen
discreet zijn en een goed geweten hebben.’ 115
Over de registratie van alle ‘indultarii’ of van de personen, die konden
genieten van een indult, zijn we zeer slecht ingelicht. Wellicht hangt hiermee
samen dat in de Nederlanden niet vroeger over indulten is nagedacht. Wanneer in een afzonderlijke instelling (kapittel, abdij of klooster) met één indult
moest rekening gehouden worden, bleef dat een detail. Wanneer de centrale
instelling niet (meer) over haar registratie beschikte, was de ramp slechts
moeizaam te herstellen.
Deze lacune blijft zeer zwaar, maar niet onoverkomelijk. Ze heeft niet alleen betrekking op de personen, die indulten kregen, maar ook op de execu-

H. Keussen, Die Matrikel der Universität Köln, Bonn 1919, II, 1016, 635, 7.
Met dank aan dr. J. Fleuren en P. van Meegeren.
Dit is de datum van de publieke bekendmaking en van de fulminatieprocedure.
ROPB, II, 6, 263-265: Brussel, 19 augustus 1552: maatregelen genomen om het beheer
van de abdij van Postel onder Hendrik Boerten van Orp en de verhouding met de abdij
van Floreffe onder Jean Doyen, de eerste abt op basis van het indult van 1515, beter te
regelen.
115 J. Fühner, Die kirchen- und die antireformatorische Religionspolitik Kaiser Karls V. in den
Siebzehn Provinzen der Niederlande 1515-1555, Leiden 2004, 76, voetnoot 92.
111
112
113
114
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teurs 116 van indulten en op alle administratieve documenten, die nodig waren om de uitvoering van het indult vlot te laten verlopen. Gelukkig hielden
particuliere personen soms goed boekhouding van hun eigen beneficies. Zo
kunnen we de lijst van de beneficies en van de indulten, die hij kreeg en
waarbij hij als executeur optrad, bij Antoine Perrenot goed volgen. Tussen
zijn tijdgenoten bleek hij één van de meest geprivilegieerde personen te zijn
in het Vrijgraafschap en in de Nederlanden. 117
Wel was het voor de tijdgenoten al duidelijk dat het onderzoek in de archieven problemen opleverde, wanneer Filips II op zoek was naar een origineel of een afschrift van een indult. Soortgelijke problemen stellen we ook
vast in de Nederlanden en zelfs in de Spaanse ambassade in Rome. Ook het
Vrijgraafschap ging niet voorbij aan de goede optekening van een indult,
wanneer een ouder exemplaar niet meer voldeed.
In sommige landen beschikt men over het ‘pouillé’, 118 waarin het beneficium is aangegeven met de patroon, met de geestelijke, die de institutie verricht, en met het financiële gewicht van het beneficie. Bij soortgelijke overzichten is het makkelijker om zich een beeld te vormen hoeveel kandidaten
op een indult een beroep konden doen en hoe men de beneficies met elkaar
kon vergelijken. 119
Het gebeurde ook dat er een afzonderlijke registratie werd opgezet om
de omvang en de gevolgen van het indult beter te overzien. In de literatuur
werd hier de naam ‘economato’ gebruikt. Voor Milaan en wellicht ook voor
116 In dit kader mag herhaald worden dat de executie van de indulten in de Nederlanden
nog niet onderzocht is.
117 Alleen deze opdracht kan leiden tot een nieuw proefschrift. Bij de goede bewaring van
de beneficies rijst het heuristisch probleem van de stappen, die leidden tot de verkrijging van de titel.
118 R. van Caenegem, Introduction aux sources de l’histoire médiévale, Turnhout 1997, 138-139,
264 en 295. In het archief van de Bibliothèque municipale de Besançon bevinden zich
verschillende pouillés van het bisdom Besançon. Zie voor een exemplaar met vermelding van de taxatie, die voor elk beneficie aan de aartsbisschop moest betaald worden,
15de eeuw: A. Castan, Catalogue général, I, 870, fol. 1 (recueils Boisot, Cartulaire, tome 1).
Zie ook ibidem, II, 1029. Zelfs in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag is een soortgelijk exemplaar: Inventaris van de handschriften van de Koninklijke Bibliotheek, ’s-Gravenhage 1988, I, 64, nr. 70 H 60: Politum praebendarum, dignitatum, personatuum, officiorum et parochialium ecclesiarum metropolitanae ecclesiae et diocesis Bisuntinae. Zie
voor het bisdom ’s-Hertogenbosch: Een pouillé met andere aanteekeningen van den
sententiarius van Sonnius, Johannes Vogelsanck, in: G. van den Elsen en W. Hoevenaars, Analecta Gijsberti Coeverincx, ’s-Hertogenbosch 1905, I, 160-190.
119 Voorlopig kan men zich gedeeltelijk behelpen met F. Pinsson, Inventaire des indults,
Paris 1688, II, 1170-1215 en 1216-1234. Zie 1216-1234: Bourgondië; 1172-1180: Kamerijk;
1181-1187: Atrecht; 1188-1191: Doornik; 1191-1194: Saint-Omer; 1194-1197: Namen;
1198-1203: Mechelen; 1203-1204: Antwerpen; 1204-1207: Gent; 1207-1209: Brugge; 12101213: Ieper; 1213-1214: ’s-Hertogenbosch; 1215: Roermond.
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Spanje 120 zijn er aanwijzingen in deze zin. Voor de Nederlanden is een soortgelijke registratie nog niet teruggevonden. Toch moet de lezer zich een beeld
kunnen vormen over de personele, financiële en geestelijke gevolgen van de
verschillende indulten. 121
Tijdgenoten waren voorzichtig in hun oordeel over de rechten van de
keizer. Er was een strenge censuur in de boekdrukkunst. Straffen tegen majesteitsschennis groeiden voortdurend en zeker tegen personen, die de rechtgelovigheid in vraag stelden. Onze beste inlichtingen bevinden zich nog in
de archieven van de vorstelijke justitieraden en in de geschriften van Johannes Wamesius, Epo Boëthius en Paulus Christinaeus. Deze laatste auteur en
de erfgenamen van de eerste wisten zich in de zeventiende eeuw veiliger ná
de laatste keizer, die in de Nederlanden had geregeerd.
Christinaeus signaleerde dat lekenpatronen in zijn tijd beneficies met vol
recht ‘pleno iure’ vergaven. Indien de keizer de investituur van een kerkelijke waardigheid verleende, ging hij rechtstreeks in tegen de uitdrukkelijke
bepaling van het recht, namelijk ‘c. Deinceps, vers. Si quis Imp.’, waarin een
dergelijke handelwijze verboden was aan keizers en koningen. 122 Indien hier
bedoeld werd dat aan de keizer een eed van trouw moest afgelegd worden,
dan vinden we dat gebruik ook bij de Franse koning. 123 Inderdaad, een leek
kon het presentatierecht (ius praesentandi) bezitten en soms kon hij een beneficium verlenen (ius conferendi), maar de institutie moest altijd door een
geestelijke verricht worden. Dat was de essentie geweest van de strijd tegen
de lekeninvestituur, maar in de praktijk waren deze regels weer losser geworden. Christinaeus voegde daar nog aan toe, dat men niet mocht besluiten
dat hetzelfde recht toekwam aan anderen, indien dat recht aan de keizer was
toegelaten op basis van een privilege of door gewoonte. Christinaeus besloot
dat, wat tegen de redelijkheid was gerecipieerd, geen juridische gevolgen
mocht hebben. 124

120 M. van Durme, Les Archives générales de Simancas et l’histoire de la Belgique (IXe-XIXe
siècles), Brussel 1973, IV, 1, 41, lijn 1.
121 De brand van het hertogelijk paleis te Brussel in 1731 heeft ongetwijfeld voor een deel
van dit verlies gezorgd. Wil de vorser dieper doordringen in het ontstaan van de Reformatie, dan is een zo goed mogelijk overzicht van de aanwending en invloed van de
indulten een belangrijke stap.
122 Christinaeus of de drukker vergist zich hier: C.16 q.7 c.12 luidt: Si quis deinceps. In
deze canon verwijst hij naar §1. Si quis imperatorum.
123 G. Mollat, Le roi de France et la collation plénière (pleno iure) des bénéfices ecclésiastiques.
Étude suivie d’un appendice sur les formulaires de la chancellerie royale, in: Mémoires présentés par divers savants à l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, Paris 1951, t.
14: 2, 107-286.
124 P. Christinaeus, Practicarum quaestionum rerumque in supremis Belgarum curiis actarum et
observatarum decisiones, in sex volumina distributae, Antverpiae 1661, 72 (6). Bij de laatste
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Het feit dat het territorium van de Nederlanden in zijn grootste uitgestrektheid niet tot staatsvorming leidde, bracht mee dat de informatie over de
indulten zeer verspreid geraakte en gemakkelijker verloren ging. Het collatierecht van de vorst was bovendien niet absoluut. Hij zorgde ervoor, dat ook
zijn zussen zijn collatierecht gedeeltelijk gebruikten, maar majestueus ging
hij voorbij aan de regel dat buitenlandse kandidaten geen kans mochten krijgen. Om de praktijk beter te leren kennen beschikken we voorlopig over de
goede documentatie van één indult uit de regering van Karel V. De beslissingen over de keizerlijke collatie aangaande het indult van 13 augustus 1552
hadden plaats op 19 en 20 juli 1553 te Brussel. In tegenstelling tot zijn zussen
Maria en Eleonora ondertekende Karel V zijn collaties niet. Men had kunnen
verwachten dat ook Filips II de kans kreeg om beneficies te verlenen, maar in
de bewuste periode waren de voorbereidingen voor zijn huwelijk met Mary
Tudor aan de gang.
Van de keizerlijke collaties zijn twee lijsten bewaard. Deze komen niet
volledig met elkaar overeen. In de keizerlijke lijsten zijn ook de collaties opgenomen, die later aan zijn zussen, Eleonora en Maria, zouden toegekend
worden. De registratie van de keizerlijke collaties geeft de indruk een voorbereiding te vormen voor een netversie, die nog niet is opgedoken. Met deze
vijf lijsten weten we wie door de bevoegde instanties, die onbekend blijven,
zijn genoemd voor de erbij vermelde instellingen. Hier wordt collatie gebruikt in de zin van een vorstelijk voorstellingsrecht. Van de institutie is er
geen sprake. Ook over de waarde van het desbetreffende beneficie is er geen
enkele aanwijzing. Naast de twee lijsten van Karel V beschikken we over
twee lijsten van Maria van Hongarije, de zus van Karel V. Opmerkingen en
aantekeningen in de kantlijn van Viglius van Aytta leren ons dat het in de
eerste lijst om vijfendertig collaties gaat: ‘Collationes Reginae in novissimo
Indulto’: ‘bij het allerlaatste indult’. 125 Dankzij het overzicht van de indulten
weten we nu, dat het om het indult van Julius III gaat (Digna consideratione
fidelitatis, 13 augustus 1552).
In de tweede lijst, die op 31 juli 1553 werd ondertekend door Maria en
door haar secretaris Rombaut Loets, staat bovenaan ‘Pro Regina Hungariae’.
In de kantlijn staan de namen van de ‘indultarii’ ingevuld, voor zover Maria
de toewijzing ervan niet voor zichzelf reserveerde bij een andere gelegenheid. 126 Verder beschikken we over de lijst met de collaties, die ter beschikking stonden van Eleonora van Oostenrijk (Pro Regina Francie). 127 Deze zus
zin met het besluit van Christinaeus horen de verwijzingen naar het Romeinse recht:
D.1.3.14 en D.1.3.39.
125 ARAB AUD 1473/4.
126 ARAB AUD 1473/4.
127 ARAB AUD 1473/4.
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van Karel V was na het verdrag van Kamerijk de echtgenote van Frans I geworden. In haar lijst stonden tien collaties vermeld. Samen met haar secretaris ondertekende ze te Brussel haar lijst op 14 augustus 1553. Feit is dat Karel
V dirigeerde hoe het indult kon verdeeld worden en wat er verdeeld werd.
Op dit ogenblik kan dit onderzoek naar de begunstigden van het indult
slechts uitgevoerd worden vanuit de betrokken instellingen, voor zover die
gegevens nog beschikbaar zijn. 128 Toch is er nog een geografische invalshoek,
die nader licht werpt op deze vorstelijke collaties.
In genoemd indult gaf Julius III aan Karel V het recht om ‘benoemingen’
te doen in vrijgekomen kerkelijke waardigheden en beneficies in de hertogdommen Brabant, Limburg en Luxemburg en in de graafschappen Bourgondië, Vlaanderen, Artesië, Henegouwen, Holland, Zeeland en Namen. In de
lijst van de te verlenen collaties staan nu eens de bisdommen vermeld, dan
weer de landsheerlijkheden. Opnieuw kan het verschil in de aantekening van
het wereldlijke en het spirituele ressort als een bewijs gelden voor de noodzaak van nieuwe bisdommen in het staatsvormingsproces. Bovendien laat
het overzicht van ruim zeshonderd beneficies de kans vrij om statistisch te
zoeken naar de manier, waarop de verdeling gebeurde. Welke groepen uit de
maatschappij kregen kansen? Welke regio’s waren onderbedeeld? Waarom
waren in dit overzicht verschillende plaatsen buiten de Nederlanden opgenomen? Voorlopig zijn er meer vragen dan antwoorden.
De werkwijze voor de toekenning van dit collatierecht vertoonde een gelijkenis met de toekenning van de ‘officies en beneficies’ bij het rolrecht.
Wanneer er een paar jaren later meer Spanjaarden in het land waren, was een
vergadering over de toekenning van de beneficies van dit indult in de periode van Filips II (1555-1559) ongetwijfeld een ‘consulta’ genoemd. De collaties
waren onderverdeeld in de volgende reeksen: prelati, dignitates et praebendae, capitula, abbates, abbatissae, personatus. Een paar voorbeelden biedt beter inzicht.
Met betrekking tot dit indult beschikken we over de grootste registratie
van indultarii uit de zestiende eeuw voor de Nederlanden. Onder de gedrukte brieven met benoemingen voor indultarii kunnen we twee voorbeelden
aanstippen. Op 19 juli 1553 kreeg Nicolaas de Nova Terra (Nieuwland), die
later tot bisschop van Haarlem werd aangesteld, een niet nader bepaald beneficium in het kapittel van Sint-Gorik te Kamerijk. 129 De uitvoerders van het
indult waren Antoine Perrenot en Odoard de Bersacques. Dit wordt beves128 Steekproeven wezen uit dat gegevens uit kleinere instellingen vóór 1600 moeilijk te
vinden zijn, zoals Ameyden al wist.
129 Sint-Gorik was één van de belangrijkste kerken van Kamerijk. De patroonheilige ervan
was een vroegere bisschop van Kamerijk. G. de Smet, Privilegia nominationum Lovaniensium, Gandavi 1665, 104-106.
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tigd in de lijst van 19 juli 1553. Nicolaas was er suffragaan van de bisschop
van Utrecht en was ondergebracht bij de afdeling ‘capitula’. 130 Het tweede
voorbeeld had betrekking op Johannes Provost, die voorzien werd met een
beneficie in het Sint-Elizabetziekenhuis in Valenciennes. Deze brief was gedateerd op 20 juli 1553 en deze datum valt samen met één van de twee data
van het keizerlijk rapport, waarbij ruim zeshonderd indultarii werden voorzien van hun beneficie. Deze betrekking, die niet belangrijk kan geweest zijn,
viel in de keizerlijke lijst onder het hoofdje ‘Personatus’. 131
In ditzelfde indult reserveerde Maria van Hongarije de collaties van haar
gebieden voor zich: de kapittelkerk van de H. Ursmarus in Binche en de
kapittelkerk van Turnhout, beide in het bisdom Kamerijk. 132 Ongeveer de
helft van de aanvragen om een beneficie of officie had bij Maria van Hongarije betrekking op een aanbeveling van een vader voor zijn zoon. Het aantal
personen uit de belangensfeer van de vorst bedroeg meer dan de helft. De
zangers dongen met een groep van vijf kandidaten mee voor een beneficie.
Uiteraard is deze steekproef te beperkt, maar dit signaal is betekenisvol en
beantwoordt in grote lijnen aan de resultaten uit andere Europese gebieden.
In dit indult reserveerde de koningin van Frankrijk haar collaties vooral voor
buitenlandse gasten, die met een beneficie in de Nederlanden werden beloond. Zij ondertekende eigenhandig volgende tekst: ‘De hierboven genoemde personen zijn diegenen, die de koningin van Frankrijk voor de beneficies
wil benoemd zien. In de kantlijn staan de beneficies van iedereen nader verklaard. Later zullen zij ervan voorzien worden op basis van het indult, dat
aan de keizer is toegestaan.’ Uit deze nota in de kantlijn volgt dat we van
doen hebben met een expectatieve gratie. Tien jaar later werden deze pauselijke toegevingen in de decreten van het Concilie van Trente niet meer geduld. Het is betekenisvol dat na het Concilie van Trente soortgelijke indulten
niet meer werden toegestaan aan de koning van Spanje. Op de lijst voor Eleonora kwamen slechts tien kandidaten voor, die elk voor zich een beneficie
in de Nederlanden in het vooruitzicht hadden. Zes ‘indultarii’ kwamen uit de
Nederlanden (vier uit het bisdom Kamerijk en twee uit het bisdom Atrecht).
Vier kandidaten waren uit Spanje afkomstig (twee uit het aartsbisdom Toledo; één uit het bisdom Logroño en één uit het bisdom Huesca). 133
Vanuit de gedachte van een mondiale heerser kon er geen probleem zijn
om een soortgelijke verdeling toe te passen. Voor de onderdanen uit de Nederlanden, die nog bij de abdicatie van Karel op hun strepen gingen staan en
130 ARAB AUD 1250, fo 12 ro. Zie nu bijlage X, fo 12 ro.
131 G. de Smet, Privilegia, 106-108. Zie ook bijlage X, fo 34 ro.
132 ARAB AUD 1473/4: Brussel, 31 juli 1553, ondertekend door Maria van Hongarije en
haar secretaris Rombaut Loets.
133 Het huidige Nederland kwam er bekaaid af.
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eisten dat ingeborenen in hun provincies geestelijke en politieke posities
mochten en moesten bekleden, school een adder onder het gras.
Het tekort aan lijsten voor de verschillende indulten verwijst op termijn
naar een systematische exploratie van alle instellingen, die in aanmerking
kwamen voor een indult. Voor het ‘benoemingsbeleid’ van de keizer vormen
de verslagen van de commissies voor de aanstellingen van abten en proosten
en voor de aanstellingen van kanunniken in kapittels betrouwbaar materiaal.
Toch blijft het onderscheid in de bewerking van de bronnen in België, Nederland en Frankrijk nu zo ongelijk dat een gezamenlijke conclusie voorbarig
blijft.
V.6

KAREL V EN HET ‘IUS PRECUM PRIMARIARUM’

Tot dusver bleef het problematisch of de ‘Preces Primariae’ in de Nederlanden wel enige invloed hadden. 134 Toch kwam het ‘ius Primariarum Precum’
of het recht van de Eerste Beden onder Karel V in de Nederlanden driemaal
aan bod. Hij verkreeg dit recht van Leo X bij zijn kroning te Aken als RoomsKoning. Toen hij te Bologna keizer werd gekroond, verkreeg hij dit recht
voor de tweede keer, nu van Clemens VII. Op dat ogenblik werd zijn broer
Ferdinand Rooms-Koning te Aken en kreeg ook hij van Clemens VII ditzelfde recht, dat ook in de Nederlanden is toegepast.
In tegenstelling met wat men nu denkt, hield het recht van de ‘Primariae
Preces’ in de Nederlanden niet op met het overlijden van keizer Karel V. Otto
Blois van Treslong werd kanunnik op basis van de Preces Primariae van Pius
IV (Rome, 12 juli 1564) en van deze van Maximiliaan II (Spiers, 1 juli 1570),
die de aartsbisschop van Mainz, Daniel Brendel von Homburg, als uitvoerder
aanstelde van deze ‘Preces Primariae’. 135 Deze op zijn beurt drong in zijn fulminatieproces aan op de aanstelling van Otto in het kapittel van St. Lebuïnus

134 Zie hierboven III. 1 en verder: Lo ius Primariarum Precum imperiale: definizione e
origine, in: A. Bucci, Droit de joyeux avènement, in: ZSSR, KA 129 (2012) 211-217. Zie
ook: Rivista telematica (www.statoechiese.it): maggio 2010, ISSN1971-8543.
135 Zie ook Jan van Eyck, die op 4 augustus 1579 vanwege dezelfde aartsbisschop de
bevestiging krijgt dat hij de ‘preces imperiales’ van Rudolf II zal handhaven: J. Habets
en A. Flament, De archieven van het kapittel der vorstelijke Rijksabdij Thorn, ’s-Gravenhage
1899, II, 24, nr. 42.
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te Deventer (Spiers, 22 juli 1570). 136 Otto Blois van Treslong zou als kanunnik
van de Dom te Utrecht overlijden in 1600. 137
Toen Karel te Frankfurt-am-Main op 28 juni tot Rooms-Koning was verkozen, kreeg hij al op 16 augustus 1519 van Leo X felicitaties. Op 23 oktober
van het jaar 1520 werd Karel tot Rooms-Koning gekroond in Aken in aanwezigheid van de pauselijke gezant Marino Ascanio Carraciolo. 138 Met het oog
op de kroning was Karel V een tweede maal overzee gevaren. De jonge vorst
had de paus gevraagd om hem het ‘ius Primariarum Precum’ te geven. Naar
de inhoud kwam de tekst van de paus overeen met die van zijn voorganger
voor de laatste in Rome gekroonde keizer, Frederik III. Het indult van Karel
V werd hem gegeven te Rome op 22 april 1520, dus vóór de kroning tot
Rooms-Koning. 139
De paus was daartoe niet verplicht, maar dit gebruik ging deels terug tot
de twaalfde eeuw en was een terugkerend privilege geworden, in feite een
gewoonte of een hernieuwbaar indult tot het einde van het Heilige Roomse
Rijk. 140 Zo was dit gebruik later bekend aan de canonist Guillelmus Durantis. 141 Nog later is het door de paus bevestigd en werd het uitgebreid tot koningen en lagere vorsten en voortgezet tot in de achttiende eeuw. 142 Langzaam heeft men dit speciale recht van de Rooms-Koning en van de keizer ook
beschouwd als een hernieuwbaar indult. In de werken van de baanbrekende
canonist kanunnik Stephan Würdtwein (1719-1796) is dit indult op basis van

136 Stadsarchief Deventer, Kapittel van St. Lebuïnus (ID 1053), nr. 121, fo 14 vo: Pro domino
Ottone de Treslong, nominato per Caesaream Maiestatem in vim certi indulti apostolici
ad canonicatum vel prebendam etc. ecclesiae Sancti Lebuini Daventriensis. Gecollationeerd afschrift door Albertus Schoenhovianus, notaris.
137 J. Kok, Vaderlandsch woordenboek, Amsterdam 17862, V, 600. Zie ook: Archief Utrecht,
Domkapittel te Utrecht (inventarisnr. 216), nr. 363.
138 G. de Caro, Carraciolo, Marino Ascanio, in: DBI 19 (1976) 414-425, vooral 417.
139 De bul (Cum post felicissimam, 22 april 1520: decimo Kalendas Maji) dateerde uit het
achtste jaar van het pontificaat van Leo X, terwijl de erop volgende breve (Superioribus
annis, 12 april 1521) in het negende jaar is gegeven. Zie H. E. Feine, Papst, Erste Bitten
und Regierungsantritt des Kaisers seit dem Ausgang des Mittelalters, in ZSSR, KA XX
(1931) 27.
140 D. Werkmüller, Erste Bitten, in: HRG 20042, I, 1416-1417. Zie ook D. Binder, Bitten,
Recht der ersten B., in: LThK, Freiburg 1994, II, 509.
141 Guillaume Durand, Speculum iudiciale, Aalen 19752, 209: De praebendis & dignitatibus §
2, 7 en ook bij VI.3.4.19: imperatori non dat collationem, sed potestatem faciendi recipi,
unde solent dici tales recepti ad Primarias Preces Imperatoris. Zie ook: Rotae auditorum
decisiones novae, antiquae et antiquiores, Venetiis 1570, 493, decisio XV.
142 R. Reinhardt, Der Kampf der römischen Kurie gegen die nicht-königlichen Ersten Bitten in der deutschen Reichskirche (1. Hälfte des 18. Jahrhunderts), in: ZSSR, KA 55
(1969) 282-321.
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de door hem uitgegeven documenten uit de kanselarij van het Heilige Roomse Rijk te volgen tot de publicatie van zijn werken. 143
Vooraleer de kanselarij deze ‘preces regales’ en ‘preces imperiales’ registreerde, bestond er een procedure, opgesteld voor de goede gang van zaken.
De eerste koninklijke beden waren al verstuurd, wanneer de statuten en
richtlijnen voor de keizerlijke kanselarij te Gent op 1 januari 1522 werden gewijzigd onder de supervisie van kanselier Mercurino di Gattinara. Deze regelgeving gold voor het Heilige Roomse Rijk en voor de ‘provinciae Austriae’ of de Habsburgse erflanden. Van het woord ‘Nederlanden’ was in die
tekst geen sprake. In het kader van deze studie past hierover een woord uitleg.
In artikel 9 beval de keizer dat alle koninklijke beden zouden verstuurd
worden. Buiten de kanselarij konden of mochten volstrekt geen brieven van
‘Preces Primariae’ geschreven worden. Ook al waren partijen bereid om het
geschrift en alle andere rechten te betalen aan de kanselarij, toch mocht de
verplichte procedure niet verstoord worden. Ten eerste zou de keizerlijke
majesteit een aantal rollen ondertekenen, waarin de gunsten van de Eerste
Beden waren ingeschreven met de namen van de gegadigden. De kanselier
zou het origineel van de rollen in zijn kanselarij bewaren samen met een
exemplaar, door de keizer eigenhandig ondertekend. De keizerlijke secretarissen zouden dan eerst voor de keurvorsten, dan volgens de inhoud aan
iedere aanvrager hun beden inschrijven, vervolgens registreren, d.w.z. in het
register van de beden laten optekenen. Daarin zou voorkomen de naam van
de collator of collatoren, aan wie de beden te versturen, en voor wie en op
wiens verzoek de beden waren toegestaan. Bovendien kwam daarbij de
naam van de uitvoerder, door de keizer aangesteld, met de datum van de
brief en een mededeling, zoals het in Spanje gebeurde. 144 Vervolgens moest
de registrator ondertekenen; dan ging het document naar de kanselier, die
het zoals gebruikelijk signeerde. Uiteindelijk moest de secretaris, die het
document op basis van de rol had geschreven, in de kantlijn aantekenen dat
het stuk was verstuurd. Ten slotte kwamen de beden bij de keizer en werden
ze netjes doorgestuurd. 145
In welke zin was het ‘ius Primariarum Precum’ een ‘indultum’? Hoewel
het voorkwam dat een nieuw gewijde bisschop iemand mocht installeren en
143 St. Würdtwein, Subsidia diplomatica ad selecta juris ecclesiastici Germaniae et historiarum
capita elucidanda, Heidelbergae 1772-1780 (Frankfurt 19692), 13 dln en Nova subsidia diplomatica ad selecta juris ecclesiastici Germaniae et historiarum capita elucidanda, Heidelbergae 1781-1792 (Frankfurt 19692), 14 dln.
144 In de bijlage X vindt men op basis van het indult 13-8-1552 de lijsten van 1553, waarin
een soortgelijke volgorde gehanteerd wordt.
145 A. Walther, Kanzleiordnungen Maximilians I., Karls V. und Ferdinands I., in: Archiv
für Urkundenforschung 2 (1909) 390-391.
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dit voorrecht ook als ‘Primariae Preces’ bekend stond, toch is dit recht vooral
bekend als een recht van de keizer. Alleen keerde dit recht automatisch terug
bij elke wisseling van de Rooms-Koning en keizer, eerst als ‘preces regales’,
vervolgens als ‘preces imperiales’, letterlijk een verzoek van de Rooms-Koning of van de keizer aan de paus. Telkens weer zien we dat de paus bevestigend antwoordt. In het geval van keizer Karel gebeurde dit in 1520 met de
formule ‘concedimus et indulgemus’. In die zin kunnen we Jean de Chokier 146 volledig volgen, wanneer hij over een indult sprak.
In het Heilige Roomse Rijk waren indulten in de vorm van de ‘Preces
Primariae’ normaal. In het kader van de klachten (Gravamina) had men protest kunnen verwachten, maar in deze periode kwam dat officieel niet voor.
Hooguit vergeleek men de aanwending en manier van uitvoering van ‘Preces
Primariae’ tussen verschillende keizers en dan maakte Karel V ruimer gebruik van dit middel dan zijn voorgangers. Toch heeft een anonieme auteur
zich in 1521 vanwege de clerus gekeerd tegen de keizerlijke benoemingen.
Volgens het geschrift ‘Defectus aliqui cleri Nationis Germanicae’ waren inbreuken en schendingen van het Concordaat van Wenen legio. De paus deed
het met zijn Kanselarijregels; de keizer met zijn benoemingen; kardinalen,
vorsten en private personen met graties. 147
Rest nog de vraag in welke zin Karel V zijn indult ook mocht van toepassing achten in de Nederlanden. In principe was Karel V hier enkel meervoudig landsheer. Er waren enkele speciale gevallen, waar de keizer van oudsher
het recht had om de voorrechten, die zijn rechtsvoorgangers als keizers in de
Nederlanden hadden uitgeoefend, te bevestigen. Hoe was het met de toepassing van het ‘indultum Primariarum Precum’ gesteld? Hiervoor zagen we al
dat Maximiliaan I dat recht liet gelden in de Nederlanden.
Als een bijzonder geval kan hier het voorbeeld van Egidius Hasenbart
(Gross 2819: vicarius caesareus) gelden. Hij was afkomstig uit het bisdom
Terwaan, maar kandideerde bij het Marienstift te Aken. Aken maakte toen
deel uit van het bisdom Luik, waartoe grote delen van de Nederlanden hoorden op kerkelijk vlak. Op basis van de kroning van Karel tot Rooms-Koning
had Egidius het vooruitzicht op een beneficium gekregen, werd het ‘processus fulminatus’ afgerond en werd hij er ook kanunnik. 148

146 J. de Chokier de Surlet, Scholia in Primarias Preces imperatoris ad invictissimum augustissimumque Romanorum imperatorem Ferdinandum II, Keulen 1621, 1: In indultum Primariarum Precum scholia proëmium.
147 CT, XII, 1, 3, l. 6-7, nrs. 1, 2 en [3].
148 P. Offergeld, Erste Bitten (Preces Primariae) deutscher Kaiser und Könige um Benefizien des Aachener Marienstifts, in: Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins 93 (1986) 51:
vigore Precum Regalium domini Caroli quinti et processuum desuper fulminatorum.
Onder Karel V waren er vier kandidaten uit de Nederlanden, nrs. 11-14.
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Wanneer de keizer de Brabantse hertog beleende met de abdij Nijvel, betekende dat dan ook dat de keizer het recht had om daar een ‘precista’ voor
te stellen? 149 Kon de keizer in de rijksabdij Thorn een ‘precista’ aanstellen? 150
De keizer had in de abdij van Nijvel wel een speciale zitplaats 151 en in rijksabdijen, zoals in Echternach, kon hij de regalia verlenen en na een lange strijd
zijn indult van 1515 laten invoeren binnen de Bourgondische Kreits. 152 Volgens Lodewijk van Schore had dit recht van ‘Primariae Preces’ nooit bestaan
in Brabant. Toch was niet iedereen het daarmee eens. 153
In Rijks-Vlaanderen had men dit recht kunnen verwachten. Toch beslisten de raadsheren van de Raad van Vlaanderen Jacob de Blasere, Antoon
Colve, Lieven van Pottelsberghe, Klaas Claissone, Jacob Taccoen, Jan Everaert, Jacob Hueribloc, Frans de Brune, Pieter de Vos en Gillis van Halsberg op
maandag 23 juni 1528 dat zij de ‘Primariae Preces’ van de keizer niet zouden
toelaten, ook niet in de delen van het graafschap Vlaanderen, die men noemt
‘vanden keiserycke’. 154
Na de kroning van Karel V in Aken volgden normaal de kroningen in
Monza en Rome. Voor Karel V gingen beide laatste plechtigheden in Bologna
door. 155 Later werd ook zijn broer Ferdinand in Aken gekroond tot RoomsKoning. Het is onmiskenbaar dat toen in het kapittel van Onze-Lieve-Vrouw
te Maastricht iemand is aangesteld op basis van het ‘ius Primariarum Precum’ van Ferdinand I. Clemens VII heeft aan Ferdinand I dit recht verleend.
Ferdinand op zijn beurt maakte gebruik van dat recht in Maastricht, dat een
condominium vormde en deels Brabants, deels Luiks was. 156 Het staat ook

149 P. Nève, Het Rijkskamergerecht in de Nederlanden. Competentie-territoir-archieven, Assen
1972, 407.
150 P. Nève, ibidem, 484.
151 J. Hoebanx, Abbaye de Nivelles, in: Monasticon belge IV, 1 (1964) 286-287 en 296-297.
152 Zie voor Echternach: P. Nève, ibidem, 193, waar de aartsbisschop van Trier als keizerlijk
commissaris de regalia verleende, en 197.
153 H. Deceulaer, Inventaris van het kernarchief van de Audiëntie, 1344-1744 (vnl. 1515-1744),
Brussel 2008, 135: 1454/9 (3). Zie ook de verwondering van de bisschop van Kamerijk
in 1481. Hij wilde Frederik III graag ter wille zijn, maar kon zijn collegae niet overtuigen, omdat ze deze gratie niet kenden (‘incognitum ac inauditum’): J.B. Goetstouwers,
Les Primariae Preces, in: HKCG 88 (1924) 15-16, voetnoot 1.
154 RA Gent, RV 7610, fo 55 ro: NOTA Quod hic reiciuntur Primarie Preces imperatoris et
deliberatum eas in Flandria non admittendas, etiam in partibus quas dicunt ‘vanden
keiserycke’.
155 M. Cavina, Imperator Romanorum triplici corona coronatur. Studi sull’incoronazione imperiali nella scienza giuridica fra Tre e Cinquecento, Milano 1991.
156 P. van Peteghem, De Kapittels van Sint-Servaas en Onze-Lieve-Vrouw te Maastricht
onder Karel V. Patronaatsrecht in theorie en praktijk: enkele steekproeven, in: A. Berkvens en Th. van Rensch, In hoede van rechte gekeerd. Opstellen ter gelegenheid van dertig
jaar Werkgroep Limburgse Rechtsgeschiedenis, Maastricht 2010, 77-110; vooral 102-106.

284

Hoofdstuk V

―――

buiten kijf dat de keizers abdijen en andere geestelijke instellingen in de Nederlanden met voorrechten hadden begunstigd.
Vergelijken we de tekst van Karel V uit 1520 met die van Ferdinand uit
1531. Op het vlak van het territoir stellen we vast dat de landsheerlijkheden
van 1531 overeenkomen met de tekst van het indult van 20 februari 1530
(Nuper Majestati tuae). In elk geval blijkt uit de studie van dit bijzondere recht,
dat de keizer zijn invloed in de Nederlanden wou uitbreiden. Hoe groter het
territorium, des te meer beneficies waren er te verlenen.
Na de verlening van het indult door de paus was het nodig dat de bul
ten uitvoer werd gelegd. Daarvoor moesten uitvoerders en rechters worden
aangesteld. Deze moesten op basis van de benoemingbrieven de kandidaten
voor de beneficies controleren en bevestigen. De aartsbisschop van Keulen,
Hermann von Wied, is samen met Philibertus Naturelli, proost en aartsdiaken van Utrecht, en Claude de Boisset, deken van Poligny, 157 aangesteld om
Peter Schweiz, een clericus uit het bisdom Trier, een beneficie te bezorgen in
de kerk van Sint-Jan binnen de muren van Mainz. In werkelijkheid heeft de
aartsbisschop van Keulen zich gekweten van deze taak. Notaris Johannes
Hupertus von Ramerstorf heeft het document opgesteld en gepubliceerd. 158
Hieruit zou men kunnen veronderstellen dat elke uitvoerder zijn rechtsgebied toebedeeld kreeg. Hier rest nog veel onderzoek, omdat in de huidige
stand het voorbeeld van Peter Schweiz overgenomen is uit de archieven van
het Heilige Roomse Rijk. Het hiervoor vermelde ius Primariarum Precum
was door Karel V te Sevilla gegeven op 19 april 1526. Te Spiers was op 15
augustus 1526 het uitvoeringsbesluit genoteerd. Op 24 augustus 1523 was
Peter te Valladolid al een kans geboden bij de bisschop van Osnabrück, wellicht zonder resultaat. 159 Bij Alexandre Henne vinden we onder het personeel
van de centrale regering uit dezelfde periode een secretaris van de Geheime
Raad, Alexandre Schubeys. 160
Ook het gebied van het bisdom Luik moet tot het buitenland gerekend
worden. Zo schreef Mattheus Haex uit Luik op 29 december 1543 aan zijn
neef Hendrik Noitstock te Maastricht dat hij zijn zoon zou laten bedanken
voor een kanonikaat te Fosses, dat niet veel opbracht. De cantor van de kerk
van het Heilig Kruis te Luik solliciteerde er wel naar, omdat er waardigheden

157 M. Baelde, De Collaterale Raden onder Karel V en Filips II (1531-1578), Brussel 1965, 237.
158 St. Würdtwein, Subsidia diplomatica ad selecta juris ecclesiastici Germaniae et historiarum
capita elucidanda, Heidelbergae 1773, II, 123-133.
159 Gross 3249.
160 Het vermoeden is groot dat het om Alexander Schweiz gaat: A. Henne, Histoire du
règne de Charles Quint en Belgique, Brussel 1858, III, 245. Zie ook: A. Walther, Kanzleiordnungen, 389 en A. Hasenclever, Eine Kanzleiordnung, 49.
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verbonden waren aan het kapittel. 161 Hij hoopte een waardigheid te verkrijgen, omdat hij bij het keizerlijk Hof ‘preces imperiales’ had verworven. 162
Enkele gebieden in de Nederlanden beschouwden de ‘Preces Primariae’
ronduit als een aantasting van hun vroegere rechten. Wanneer Karel de Croy
als bisschop van Doornik en Joris van Egmond als commandatair abt van
Saint-Amand-les-Eaux zich erover beklaagden dat zij vóór de aanhechting bij
de Nederlanden geen ‘Preces Primariae’ gekend hadden, werden zij niet verplicht om de nieuwe gebruiken over te nemen. Karel V was ook zeer voorkomend tegenover de gebieden, die eeuwenlang onder Frans bestuur hadden
gestaan. Zoals Karel van Oostenrijk in het indult ‘Fervor pure devotionis’ van
de paus in 1515 de toestemming had gekregen om voor Vlaanderen en Artesië een uitzondering te maken, zo werd hier bepaald dat ‘la provision en
forme de mandat, selon la forme du chapitre “mandatum cum duobus sequentibus decretis de rescriptis”’ toegelaten was. Dat wil zeggen dat deze
provisie in een derde gebied werd toegestaan. 163
Voor Doornik en het Doornikse, voor Mortagne, Saint-Amand en afhankelijkheden betekende deze wetgeving dat expectatieve graties, reservaties
van de apostolische maanden en andere voor hen ongebruikelijke provisies
van welke aard ook in hun gebieden niet van toepassing zouden zijn. Voor
de bisschop van Doornik was de bevestiging van zijn privileges al vroeger
gebeurd, zodat hij op 17 augustus 1531 al een hernieuwing van zijn bevestiging van 1527 kreeg. Kennelijk was de keizerlijke administratie toen onoplettend geweest. In 1531 moest één onderdeel uit de vorige brief geschrapt worden: ‘mais y estoit seullement admise et observé la pragmatique sanction’. De
Pragmatieke Sanctie van Bourges (1438) was inderdaad nooit in de Nederlanden aanvaard.
Richten we duidelijker de blik op de ‘Preces Primariae’ in de Nederlanden, dan wijst het buitenland ons de weg. Wij gaan te rade bij Hans Erich
Feine, die ons beloofde: ‘Ich möchte mir vorbehalten, auf die Pfründenpolitik
der deutschen Kaiser des 15./16. Jahrhunderts im Reich in nächster Zeit noch
einmal zurückzukommen.’ Maar deze hoogleraar, die toen in de universiteit
van Rostock doceerde, kreeg een aanstelling in de universiteit van Tübingen
en heeft zijn belofte niet meer waargemaakt. Lothar Gross zelf verwees in
zijn inleiding naar de registratie van de ‘Preces Primariae’ uit het grote werk
over kerkrecht van Hinschius met daarin ‘Die Ausübung des Rechtes der
ersten Bitte’. Ter aanvulling volgde ook de verwijzing naar ‘Nominations-,

161 B-5070: Le chapitre de St. Feuillen de Fosses-la-Ville (province de Namur).
162 J. Habets, De archieven van het Kapittel der hoogadellijke Rijksabdij Thorn, ’s-Gravenhage
1889, I, 515-516, nr. 572.
163 ROPB, II, 3, 303-305, Bruxelles, 18 novembre 1531.
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Praesentations- und Vorschlagsrechte dritter Personen’. De Nederlanden
waren daar de ‘portio congrua’.
In het Weense archief bevindt zich onder de ‘Reichsregisterbücher’ Band
36 met volgende titel: ‘Preces Primariae expedite sub Carolo V. imperatore
iuxta ordinem alphabeti singularium diocesium’. Onder het nummer ‘Gross
4615’ komt daar op 20 mei 1530 de bevestiging van het testament van Erasmus voor. De keizerlijke brief is er gegeven te Innsbruck en Erasmus wordt
er aangeduid als ‘onze raadsheer’. 164 In dit document erkennen we niet een
voorbeeld van ‘Preces Primariae’, maar het origineel van deze bevestiging is
bewaard. Op deze wijze toont dit document twee interessante gegevens. Het
origineel, dat nog in Bazel ligt, is ondertekend door Alexander von Schweiz.
Deze schrijver uit de keizerlijke Kanselarij was dankzij Hendrik III van Nassau, heer van Breda, opgenomen in keizerlijke dienst en Erasmus richtte aan
hem één van zijn brieven. 165 Menzia de Mendoza, de echtgenote van Hendrik
III van Nassau, bewonderde Erasmus zeer en zo had Erasmus binnen het keizerlijk apparaat sterke steunpilaren. Het origineel bevat ook een randschrift,
dat ons onderzoek op een nieuw spoor zet: ‘Taxa nihil, quia pro magno Erasmo’. 166 Erasmus moest geen leges betalen, omdat de ontvanger in de keizerlijke registratie hem ontsloeg van de belasting, die op deze brieven drukte.
Zowel voor de ambtenaren als voor de keizer leverde de registratie van de
‘Preces Primariae’ geld op. Of de keizerlijke brief ooit in een verbetering van
de rechtspositie van de aanvrager zou resulteren, was steeds een zeer grote
vraag.
Dankzij Erasmus krijgen we ook inlichtingen over de aanvragers van
‘Preces Primariae’. Ongetwijfeld behoort Conradus Goclenius tot de belangrijkste vrienden, die hij graag vooruit zag komen in het leven. Na Adriaan
Cornelii Barlandus was Goclenius in 1519 de hoogleraar Latijn geworden aan
het beroemde ‘Collegium Trilingue’ van de Leuvense Universiteit. 167 Op 1
maart 1522 kreeg Goclenius te Brussel een brief naar aanleiding van de kroning van Karel tot Rooms-Koning. Hij stond bekend als clericus uit het bisdom Paderborn en wilde graag een prebende in het convent van Weissenburg (destijds bisdom Straatsburg, nu Wissembourg in de Elzas). Als hoogle164 Lothar Gross, 81.
165 Zie Ep. 2318, in: P.S. Allen, Opus epistolarum, VIII, 438-439. Voor de brief van Erasmus
aan Schweiz: Ep. 1192, in: P.S. Allen, Opus, IV, 452-457: Leuven, 13 maart 1521. Zie ook:
A. Luttenberger, Alexander Schweiz, in: CE, III, 235-236 en A. Walther, Kanzleiordnungen, 389 en A. Hasenclever, Eine Kanzleiordnung, 49.
166 Er is verder de notitie: ‘Facultas testandi pro Erasmo Roterodamo’. De zegeling gebeurde door ‘Obernburger’, wat kan slaan op ‘Peter’ en op ‘Johannes’, die beiden in het
register bedacht zijn met ‘Preces Primariae’.
167 G. Tournoy-Thoen, Conradus Goclenius, in: CE, II, 109-111. Zie nu: http://www.unesco.org/.../belgium_archives_university_of_leuven.pdf.
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raar aan de Leuvense universiteit, zo is algemeen bekend, behoorde Goclenius tot de besten, maar zijn loon was voor verbetering vatbaar. Toen hij op
basis van het Leuvense nominatierecht verwikkeld raakte in een onmogelijk
proces voor de Raad van Brabant en nog verder, behoorde hij ondertussen
ruim tien jaar tot het bisdom Luik en zag hij een uitkomst voor de nagestreefde plaats als kanunnik in het kapittel van Onze-Lieve-Vrouw te Antwerpen niet meer zitten. Karel V was ondertussen tot keizer gekroond in
Bologna en had van Clemens VII toestemming gekregen voor de ‘preces
imperiales’. De scholasticus van de metropolitane kerk van Keulen was ook
proost van het kapittel in Hoegaarden. Toen Karel V op 31 juli 1532 in Regensburg was, stuurde hij Goclenius zijn brief, waarmee een plaats in het
kapittel van Hoegaarden in het zicht kwam. De Poolse vriend van Erasmus,
Johannes Dantiscus, had in deze zaak bemiddeld. Goclenius bedankte Dantiscus uitbundig, maar of hij zijn loon van hoogleraar heeft aangevuld met
deze benoeming, blijft een vraag. 168 Op 10 februari 1533 was de keizer in
Bologna en stuurde hij voor Goclenius, nog steeds clericus in het bisdom
Luik, een brief met een aanbeveling voor een ‘nominatio’ in de benedictijnenabdij van Saint-Nicaise te Reims. Ondertussen begon zijn proces voor een
plaats van kanunnik in het kapittel van Onze-Lieve-Vrouw te Antwerpen
naar een climax te evolueren. Goclenius trachtte zijn karig loon van hoogleraar aan te vullen, maar of hij Erasmus van alle stappen uit de ‘Reichsregisterbücher’ op de hoogte heeft gesteld, is op basis van de verloren brieven niet
meer na te gaan. Feit is dat twee pogingen van Goclenius om bij de keizer
aan te kloppen voor de verbetering van zijn loon nog niet zijn bestudeerd. 169
Wie waren de begunstigden van het systeem? Was een brief van het type
‘Preces Primariae’ beter dan een brief van het type ‘nominatio’? Zijn er in de
Nederlanden gebieden, die meer dan andere voorkomen in de registers van
Karel V en hebben ze er werkelijk ook geestelijk voordeel uit gehaald? Indien
er slechts één begunstigde was geweest van het regeringsbeleid van Karel V,
dan was dat zonder tegenspraak Antoine Perrenot, de enige in de Nederlanden, die van kindsbeen af (in 1529 op twaalf jaar) 170 kamerheer en apostolisch
protonotaris van de kategorie ‘de numero participantium’ werd aangesteld,
want zijn vader was toen één van de toponderhandelaars van Karel V met
168 Gross 6589 komt voor in de Band 37 van de Reichsregisterbücher. Dit betekent dat het
hier niet gaat om ‘Preces Primariae’, maar om een ‘nominatio’. Zie ook: P. van Peteghem, ‘Mihi nunquam arrisit Antverpiensis praebendae negotium’. Erasmus (†1536) en
Conradus Goclenius (†1539): vrienden door dik en dun, in: E. Broers en R. Kubben,
red., Ad Fontes. Liber Amicorum prof. Beatrix van Erp-Jacobs, Oisterwijk 2014, 243-261.
169 Gross 6804 komt eveneens voor in Band 37.
170 Als minorennis van elf jaar liet hij zich op 31 augustus 1528 inschrijven aan de universiteit van Leuven. Mgr Joannes Ploemer de Buscoducis legde even later voor hem en
nog vier minderjarigen de eed af.
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Clemens VII, toen voor het verdrag van Barcelona. Antonius Perrenot, clericus van het bisdom Besançon, kreeg op 6 december 1531 vanuit Doornik zijn
benoemingbrief voor een plaats in de collegiale kerk van Sint-Marie te
Utrecht. 171 In de latere jaren zou hij deze functie laten waarnemen door Maximiliaan Morillon, die zelf ook in 1531 een benoeming kreeg, maar van een lager allooi en al of niet in vaste dienst. 172
Met het oog op het verschil tussen ‘Preces Primariae’ en ‘nominationes’
geven de teksten van de bullen en van de breven van zowel Leo X als van
Clemens VII een belangrijke tip: ‘ofwel zouden soortgelijke personen (die een
beneficium wilden aanvragen) ontvangen en toegelaten worden om ‘Preces’
aan te bieden ofwel zou het voorkomen dat er voor dezelfde personen eerste
benoemingen tot soortgelijke beneficies plaats vonden’. In de praktijk ging de
voorkeur van de administratie steeds meer naar de benoeming, omdat daar
minder restricties en formaliteiten golden. Bovendien stond in diezelfde pauselijke bullen en breven een verwijzing naar het Heilige Roomse Rijk, maar
de keizer had in de twee bewaarde uitgegeven benoemingbrieven voor de
Nederlanden een gans andere formule: ‘per universum Romanum imperium’. Eens te meer paste de keizer de tekst en de rechten aan.
Georges De Smet gaf in de zeventiende eeuw deze twee benoemingbrieven van Pascasius Pastoris en Petrus Steuvers in extenso uit, zodat hij ons
hielp om dichter bij de waarheid te komen. In beide gevallen gaf hij zijn documenten de volgende titel mee: ‘Copia nominationis Precum Imperialium
cum deputatione executorum’. Zoeken we in de ‘Reichsregisterbücher’, dan
gaat het bij deze tweemaal om een benoeming en niet om ‘preces imperiales’. 173
De eerste brief van Pascasius Pastoris betreft een priester uit het bisdom
Amiens, die zong in de keizerlijke kapel. 174 Zijn brief was door Karel V ondertekend te Brussel op 8 oktober 1531 en was gericht aan deken en kapittel
van de kapittelkerk van Onze-Lieve-Vrouw te Dendermonde. Als uitvoer171 Gross 5777. Het grote verschil met de andere begunstigden bestond hierin dat Perrenot
als veertienjarige meteen zijn benoeming kon verzilveren, terwijl de anderen soms jaren tussen hoop en vrees bleven. Zie ook M. van Durme, El Cardenal Granvela, 34 en
391.
172 Gross 5750: als ‘curatus’ in de kerk van Sint-Pieter in Mol. In die zin was hij een ‘desservitor’ van een hogere orde en hij zou uiteindelijk nog bisschop van Doornik worden.
173 Gross 5620: Pascasius Pastoris en Gross 6641: Petrus Steyners, maar bij De Smet: Petrus
Steuvers, wat waarschijnlijker is. Noteer verder dat O. Wessely, Hofkapellmitglieder, 12,
nr. 363 ‘Pascasius cantor’ niet kan identificeren en dat hij de volgorde van prebende en
beneficiarius door elkaar haalt.
174 L. Gachard, uitg., Itinéraire de Charles-Quint de 1506 à 1531, en J. de Vandenesse, Itinéraire de Charles-Quint, de 1514 à 1551, Brussel 1874, 502 (1517) en 511 (1521), waar hij
respectievelijk te Valladolid en Mainz was.
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ders van deze brief werden aangesteld: Albrecht von Brandenburg, aartsbisschop van Mainz; Stephanus Gabriel Merinus, patriarch van de Indiën en
bisschop van Jaën en Claude de Boisset, deken van Poligny en lid van de op 1
oktober 1531 ingestelde Geheime Raad.
Destijds waarschuwde Hans Erich Feine de lezer al om voorzichtig te zijn
met het raadplegen van de ‘Reichsregisterbücher’. Niet overal is het bisdom
of de naam (‘pro N.’) ingevuld of staat er aangegeven op welke datum de registratie plaats vond (s.d.). Op 2 januari 1522 kreeg Pascasius Pistoris als
kapelaan en zanger van de keizer een brief voor het convent van Hancourt in
het bisdom Kamerijk. 175 Zonder hulp van de lokale vorser uit de Nederlanden was het vanuit Wenen bijna onmogelijk om ‘Pastor’ van ‘Pistor’ te onderscheiden of Hancourt van Honnecourt.
Hetzelfde gebrek aan kennis van lokale en familiale gegevens deed zich
voor bij ‘Georgius de Berlemon alias Eloyon’. Deze kreeg vanuit Brussel op 5
april 1522 zijn brief van Preces Primariae voor de abdij van Munsterbilsen. 176
Onder de leenverheffingen van het graafschap Namen komt in 1528 een Georges, zoon van Jan, voor, maar men zegt ‘Floyon’. 177
De tweede brief voor Pieter Steuvers, clericus van het bisdom van Kamerijk, was te Mantua gegeven op 20 november 1532 en kende dezelfde uitvoerders als in de brief voor Paschasius Pastoris. Deze brief was gericht aan deken en kapittel ‘Notre Dame de la Salle’ te Valenciennes in het bisdom Kamerijk. Beide brieven waren geïnspecteerd door Nicolas Perrenot en getegentekend door Antoine Perrenin, clericus van het bisdom Besançon en gewoon
secretaris van de keizer, die zelf ook een benoeming kreeg in de kapittelkerk
van Onze-Lieve-Vrouw te Antwerpen. 178
In beide brieven werd respect gevraagd voor de waardigheid en het gezag van paus en keizer. Wie verstek gaf of zich opstandig gedroeg, moest
kerkelijke straffen tegemoet zien. Ook werden de collatoren erop attent gemaakt dat ze voor eeuwig verstoken waren van alle keizerlijke privileges en
van keizerlijke bescherming, indien hun protest niet ophield binnen de
maand.
Bij de Preces Primariae valt het op dat twee bisdommen met meer dan
vijfentwintig vermeldingen voorkomen: Kamerijk en Luik. Met Kamerijk
denken we aan de stad Kamerijk zelf, maar vooral aan Brussel en Antwer175 Gross 1818.
176 R. Vanheusden, Abbaye de Munsterbilzen, in: MB, VI, 103-129, vooral 118.
177 Gross 2642. Zie ook: S. Bormans, Les fiefs du comté de Namur, Namur 1877, IIIe livraison
(XVIe siècle), 441-442 en 503.
178 Gross 5780: Doornik, 6 december 1531, dezelfde dag, waarop Antoine Perrenot zijn benoeming kreeg voor Sint-Marie, Utrecht. Antoine Perrenin werd een jaar later door de
Grote Raad van Mechelen in het bezit gehandhaafd van kanonikaat en prebende van
Lillers: J. de Smidt e. a., Chronologische Lijsten, III, 89, 27 september 1533.
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pen. Luik vertegenwoordigt de stad Luik, maar strekt zich verder uit van
Aken tot Bergen op Zoom en van ‘s-Hertogenbosch tot Namen, terwijl de
bisschop van Luik ondertussen met de medewerking van Karel V kardinaal
geworden was en het prinsbisdom zelf een bondgenoot was van de Habsburgers. Het kerngebied was goed voorzien, maar de randgebieden vielen
nog uit de boot.
Het bisdom Utrecht en het bisdom Doornik hielden elkaar in evenwicht
met een zesje. Debet aan deze lage score waren de vijandelijkheden, die met
de naburigheid van Frankrijk van doen hadden. Voor Atrecht en Doornik
was de oorlogstoestand niet volledig voorbij en de rust in Utrecht lag onder
vuur door de bondgenoot van Frankrijk, Karel van Egmond, en tot het overlijden van Louis XII door Friese rebellen.
In tegenstelling tot de algemene bewering dat de Preces Primariae alleen
bestemd waren voor het Heilige Roomse Rijk zijn volgende voorbeelden uitzonderlijk. Petrus Martyr de Angera was afkomstig uit Milaan en leefde
vooral in Spanje. Toen hij vijfenzestig was, kreeg hij een plaats van kanunnik
aangeboden in de kapittelkerk van Sint-Ambrosius te Milaan en nog een
andere plaats in het bisdom Como. 179
Luis Nuñez Coronel uit Segovia werd samen met zijn broer Antonio in
1519 aangesteld tot raadsheer, predikant en biechtvader aan het Hof van
Karel V. Zij waren ook goede bekenden van Erasmus. Aan Luis werd in de
kapittelkerk van Onze-Lieve-Vrouw te Antwerpen een beneficium voorgesteld, dat we onder de ‘nominationes’ moeten indelen. 180
Anderzijds werd de leek Jean Keck uit het bisdom Trier voorzien van een
beneficium in een abdij van het bisdom Metz. De brief staat ingedeeld bij de
‘Preces Primariae’. Uiteindelijk zou Keck voorzitter worden van het Hof van
Luxemburg, maar hoe kon hij een beneficium krijgen? De zus van zijn grootmoeder was de moeder van Balthasar Mercklin Waltkirch. 181 Deze laatste was
door Karel V op basis van zijn ius patronatus voorzien als de eerste bisschop
van Malta. Op 20 februari 1530, vier dagen vóór de keizerkroning, kreeg Dr.
Keck zijn brief. 182
Nog een laatste steekproef zal een aanwijzing geven voor de besteding
van het gratierecht. Onder Karel V waren er heel wat personen, die vijf en
meer voorstellen kregen. Johannes Obernburger uit het bisdom Mainz span179 Gross 3119 en 3120: Valladolid, 4 januari 1523. Zie ook: R. Almagià, in: Pietro Martire
d’Anghiera, in: DBI 3 (1961) 257-260.
180 Gross 1835: Gent, 4 januari 1522. Zie ook: J. Farge, Luis Nuñez Coronel of Segovia, in:
CE, I, 342-343.
181 Gross 2423.
182 Gross 4318. Zie ook: M. Bourguignon, Le président Jean Keck (c. 1504-1569), in: Biographie nationale du pays de Luxembourg depuis ses origines jusqu’à nos jours, Luxembourg
1971, dl. 19, 7-15. M. Baelde, De domeingoederen o.c., 381 en 406.
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de de kroon met dertien vermeldingen. Hij was keizerlijk secretaris. 183 Zijn
broer Petrus moest het met twee vermeldingen stellen. 184 Andere secretarissen, zoals Matthias Zimmermann uit het bisdom Trier, deden nauwelijks onder voor Johannes Obernburger, maar ook Johannes Fabri was niet onbelangrijk. 185
Uit het bisdom Osnabruck kwamen de broers Hoetfilter op het voorplan
Zij waren clerici en stonden regelmatig op de lijst om zelfs een beneficie in de
Nederlanden te krijgen. Judocus kan men ook zien als curialist, 186 terwijl zijn
broer Henricus in het Heilige Roomse Rijk bleef. 187 Toen Judocus een aanstelling kreeg als bisschop van Lübeck, stierf hij zonder zijn bisschopsstoel te
hebben gezien. 188
Wanneer de familie Gattinara met haar netwerk verscheen, kon men de
keizerlijke toestemming verwachten. Hetzelfde gold voor de familie du Vernay (de Verneto) uit het bisdom Bourg-en-Bresse met de steun van Margareta
van Oostenrijk. Ook voor de moeilijk te identificeren Nicolaus Fabri de Fonte
Romano uit het bisdom Besançon was een toestemming snel geregeld, want
hij was een kapelaan van Margareta van Oostenrijk. 189
Een model, dat in deze steekproef niet mag ontbreken, geldt Adolphus
de Scornaco. Hij was een clericus uit het bisdom Doornik (Schorisse?), maar
door zijn musicale kwaliteiten bouwde hij een Europese loopbaan uit. Hij
behoorde tot de vriendengroep van Johannes Dantiscus en kreeg van Karel V
zeven brieven. 190 In dit verband komen er nog andere topartiesten uit de muziekwereld aan bod. Zo kreeg Antoine Lhéritier als priester van het bisdom
Terwaan een brief van ‘Preces Primariae’ voor de bisschop van Atrecht. 191 Hij
was te Brussel gedateerd op 30 april 1522. Nog veel bekender is Nicolas
Gombert, die als kapelmeester van de keizer in het bisdom Metz nog een
beneficium in het vooruitzicht kreeg, met een brief uit Barcelona van 7 juni
1533. 192
Vanuit juridisch standpunt stellen we vast dat deze musici ook in aanraking kwamen met het gerecht. Zo was Nicolas Gombert als leider van het
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192

Gross 4731, 4869, 4788, 5545, 5612, 5637, 6620, 6628, 6807, 6808, 6901, 6940, 6968.
Gross 5623 en 6269.
Gross 1910, 2057, 2473, 2861, 2897, 3215.
Gross 4684, 5008, 5330, 5567, 5641, 6599, 6726, 6812, 6943, 6972, 7018.
Gross 5558, 6205, 6454, 6666, 6705, 6742, 6760, 6774, 6814.
K. Wriedt, Hoetfilter, Jodocus (1500-1551) in: E. Gatz, Die Bischöfe des Heiligen Römischen
Reiches 1448 bis 1648. Ein biographisches Lexikon, Berlin 1996, 299-300.
Gross 2597. Zie ook: Gross 2617.
Gross 4270, 4271, 5337, 6553, 6670, 6692, 7016. Zie ook: Corpus of Ioannes Dantiscus’Texts
& Correspondence, IDL 4546: http://dantiscus.ibi.uw.edu.pl
Gross 2839. Van hem is bekend ‘Hodie salvator’, maar hij zowel als Isaac staan in de
schaduw bij de naam- en streekgenoot Jean Lhéritier.
Gross 6938.
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knapenkoor eiser in een zaak, waarin zijn kanunnikdij werd betwist door
Augustin Maton, die in Rome verbleef. Gombert verzocht ‘maintenue’ en
voor de Grote Raad van Mechelen werd op 19 juni 1534 beslist dat hij in zijn
bezit werd behouden. Aan de verweerder werd de petitoire actie voorbehouden. 193
Zeer bijzonder is ten slotte het geval van Filip de Monte, de bekende polyfonist. Hij vroeg de keizer, volgens Prospero Fagnani, of hij kon genieten
van het indult, hem door Pius IV toegestaan. 194 Volgens het Concilie van
Trente, sessio 24, capitulum 19 was dit uitgesloten. In de kathedrale kerk van
Kamerijk was een vacature van thesaurier. Binnen de gestelde tijd had Filip
de Monte het beneficium aanvaard, maar aartsbisschop Maximiliaan van Bergen (1558-1570) verzette zich en schonk het aan Gibertus Leoninus. Gregorius
XIII herinnerde zich de besprekingen van het Concilie van Trente. Hij was
van mening dat de keizer niet was opgenomen in het bedoelde kapittel 19. 195
Ondertussen was Louis Florent de Berlaymont (1571-1596) aartsbisschop geworden. Op 1 september 1572 werd De Monte thesaurier van de kathedraal
zonder verplichting aldaar te resideren. Op 1 mei 1577 volgde zijn bevordering tot kanunnik van genoemd kapittel. 196
Even intrigerend is de afwezigheid van de familie Van Enckevoirt in deze lijsten. Zij kon dankzij hun protagonist kardinaal Willem beroep doen op
de pauselijke provisies, wat een ander netwerk vereiste. Toch slaagde Godefridus, een neef van de kardinaal, erin om op een ander vlak een adelbrief
met uitbreiding van de wapens te krijgen. 197 In het verleden hebben verschillende bronnen om uiteenlopende redenen niet de aandacht gekregen, die ze
verdienden. De ‘Reichsregisterbücher’ zijn er gelukkig nog en ze moeten in
het vervolg grondiger in verschillende debatten betrokken worden. Met deze
eerste signalen voor de Nederlanden zal ook de studie van het recht, de geschiedenis en de godsdienstgeschiedenis er wel bij varen.

193 J. de Smidt e.a., uitg., Chronologische lijsten van de Geëxtendeerde Sententiën berustende in
het archief van de Grote Raad van Mechelen, Brussel 1979, III, 125. Noteer dat in 1885 dit
vonnis van de Grote Raad van Mechelen uit het originele register nr. 351, fo 145 volledig is afgedrukt in E. vander Straeten, La musique aux Pays-Bas avant le XIXe siècle, Brussel 1885, VII, 338-340.
194 St. Würdtwein, Subsidia diplomatica ad selecta juris ecclesiastici Germaniae et historiarum
capita elucidanda, Heidelbergae 1773, II, 199-210: indult van 40 Idus Jul. 1564.
195 P. Fagnani, Commentaria, III, 1, 230. Noteer dat de auteur geen rekening hield met de
chronologie, noch met het vervolg van deze zaak.
196 P. Nuten, Monte, Filip, in: NBW 2 (1966) 582-611, vooral 586. Noteer dat de auteur niet
aangaf op basis waarvan De Monte werd aangesteld.
197 Gross 4349.
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V.7

KAREL V, REGALE RECHTEN EN HET ‘DROIT RÉGAL’

Regale rechten had Karel V te danken aan zijn rechtsvoorgangers als keizers
van het Heilige Roomse Rijk. Deze rechten stamden soms uit een periode,
waarin nog niet gesproken werd over het Heilige Roomse Rijk. 198 Zo stelde
Karel V op 7 februari 1520 Marie d’Esne in het bezit van de regale rechten in
de abdij van Nijvel. Op 27 november 1549 hernieuwde Karel V voor Marguerite d’Estourmel alle privileges van dezelfde abdij, waaronder de regale rechten. Deze regale rechten werden herhaald tot en met de Oostenrijkse periode.
Van 1669 tot 1744 werd de abdis zelfs ‘prinses van het Heilige Roomse Rijk
en van Nijvel’ genoemd. Maar op 5 Frimaire van het jaar VI (25 november
1797) werden in de verenigde departementen door de wet van ‘9 Vendémiaire an IV’ (1 oktober 1795) de seculiere kapittels, de gewone beneficies, de seminaries en alle corporaties van leken van beide geslachten afgeschaft. 199 Op
15 januari 1798 werd deze wet voor de abdij van Nijvel geldend recht. 200
Het ‘droit régal’ was een recht, dat toekwam aan de Franse koning. Het
bestond erin dat de koning in een groot aantal kerken van zijn koninkrijk het
recht had om de inkomsten van het (aarts)bisdom te heffen tijdens de sedisvacatio. Bovendien mocht hij een opvolger kiezen voor de vacant gekomen
bisschopszetel. 201 In alle werken over de privileges van de Franse koning
werd dit recht opgesomd. Dit recht werd ook op het Concilie van Bazel bevestigd en de Pragmatieke Sanctie van Bourges (1438) deed hetzelfde. Genoemde kerken (metropolitane, kathedrale en kollegiale) stonden geregistreerd in het archief van het Parlement van Parijs. 202
In onze context blijft het boeiend om te achterhalen in hoever het juist is
dat Karel V het ‘benoemingrecht’ als één van zijn regalia beschouwde. Uit
verschillende andere documenten blijkt dat hij het ‘benoemingrecht’ soms zo
beschouwde en dat zijn raadgevers daarnaar handelden. Daarmee verzeilde
Karel V in een moeilijk debat, want in principe kon hij als meervoudig landsheer in de landsheerlijkheden van de Nederlanden geen koninklijke rechten
uitoefenen. Als keizer had Karel V alle recht om over ‘regalia’ te spreken. Met
recht kon Karel V wel beweren dat hij het ‘droit régal’ uitoefende na de in-

198 Voor soortgelijke rechten, zie ook de abdijen van Echternach, Susteren, Stavelot en
Malmédy, in: P. Nève, Het Rijkskamergerecht en de Nederlanden. Competentie-territoir-archieven, Assen 1972.
199 Bulletin des Lois de la République, no 161, no 1577, 5-8.
200 J.-J. Hoebanx, Abbaye de Nivelles, in: MB IV, 1, 269-303, vooral 296-303.
201 J. Gaudemet, La collation par le roi de France des bénéfices vacants en régale: des origines à la
fin du XIVe siècle, Paris 1935.
202 T. Schuurs-Janssen, éd., Jean Thenaud. Le Triumphe des Vertuz, troisième traité. Le Triumphe de Justice, Genève 2007, 108.
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name van Doornik, toen het regale recht van de Franse koning door een verdrag bij Karel V belandde. 203
Dat men in het bisdom Doornik ook later de band met Frankrijk van essentieel belang beschouwde, wordt verder bewezen door de waarnemende
bisschop Charles de Croy, die in 1527 bevestigde dat in de Franse periode
alleen de Pragmatieke Sanctie gold ‘ou provision en forme de chapitre “Mandat”’. 204 Inderdaad was het Concordaat van Bologna daar niet doorgevoerd,
want toen was Doornik bezet door de Engelsen (1513-1518). Karel V van zijn
kant wees erop: ‘nous avons usé de droict de régale, comme faisoient les roys
de France et d’Engleterre du temps qu’ils les tenoient’. Maar Karel V was nog
verder gegaan en had ook het recht van ‘Primariae Preces’ laten gelden. Ook
de reservaties met de apostolische maanden, de expectatieve graties en de
benoemingen van de universiteit van Leuven waren in het bisdom Doornik
doorgevoerd. Om deze redenen ging de bisschop van Doornik op zijn strepen staan. 205 Hij wou zoals weleer het volledige recht van presentatie, collatie, provisie en totale dispositie genieten. Vanuit Bergen op Zoom heeft Karel
V op 31 augustus 1528 nog nadrukkelijk aan de voorzitter en het kapittel van
de kathedrale kerk van Doornik hun rechten bevestigd in Doornik en het
Doornikse. 206
Dat dit laatste ook werd gerealiseerd voor het ‘droit régal’, mag blijken
uit een formulierboek voor de centrale administratie te Brussel. Daarin komt
een tekst voor, die als model moest dienen voor alle soortgelijke gevallen:
‘Approbation de collation d’une prébende de Tournay par forme de regalle’. 207 Hieruit blijkt verder dat dit formulierboek na de aanhechting van Doornik en het Doornikse is opgesteld. 208
Wat voor Doornik en het Doornikse gold, was ook van belang voor het
graafschap Artesië. Ook daar gold het ‘droit régal’. Dit gebied werd slechts
aangehecht bij de Nederlanden door de verdragen van Madrid (1526) en Kamerijk (1529). De aanstelling van Antoine Perrenot als bisschop van Atrecht
(1538) werd in deze zin een zuiver vorstelijke aangelegenheid. 209

203 ROPB, II, 4, 137-141: Brussel, februari 1522.
204 In afwijking van de expectatieve gratie bestond het nog aan te halen ‘mandatum de
providendo’: X.1.3.38.
205 ROPB, II, 4, 454-455: Mechelen, 15 juni 1527.
206 Placards, édits et ordonnances concernant les chartes generales du Haynaut, Douay 1771, 125128.
207 ARAB AUD 1200, fo 54vo – 56 ro.
208 Uit het feit dat Ferry Carondelet in dat formulierboek als overleden is opgevoerd, blijkt
dat het na 1528 is opgesteld. Zie: A. Chastel, La pala Carondelet di fra Bartolomeo (1512).
La crisi della pala mariana italiana agli inizi del Cinquecento, Rome 1989.
209 M. van Durme, El cardenal Granvela, 34-35.
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Toen Karel V de oprichting van de provinciale Raad van Artesië voorzag
op 12 mei 1530 te Augsburg, werd de nadruk gelegd op de scheiding van de
gebieden, rechten en competenties van Frans I en Karel V. Territoriaal rees
toen opnieuw het probleem van de stad Terwaan en van de zeventien dorpen, die behoorden tot het gebied van Boulogne. 210 Dit probleem zou hardnekkig blijven tot de oprichting van de nieuwe bisdommen was afgesloten.
Anderzijds moest Frans I de cessie en het transport toestaan van ‘Droicts,
Jurisdictions, Ressorts & Souveraineté, Gardienneté, Droict de Regale, Nomination, Preeminences sur les Eveschez, Abbayes, Priorez, Dignitez & aultres
quelconques Benefices estans & enclavez audit Comté d’Artois’. 211
Met het oog op de collatie van de beneficies werd toen voor Artesië een
bijzondere ordonnantie opgesteld om tegemoet te komen aan de wensen van
bisschop Eustache de Croy, de proost, deken en het kapittel van de kerk van
de stad Atrecht en van de andere collators en kerkelijke patronen. In hun
verzoekschrift hadden genoemde heren vermeld dat pauselijke reservaties en
expectatieven, het recht van regressus en accessus, nominaties en coadjutoriën bij hen onbekend waren.
Op 13 mei 1531 werd door Karel V te Gent bevestigd dat de inwoners
van Artesië een aantal vroegere privileges uit de Franse periode mochten
behouden. Hoewel het ‘droit régal’ niet werd genoemd in deze ordonnantie,
mag men het er zeker onder begrepen achten. De regelgeving van het placet
werd teruggeroepen en de benoemingen van Leuven zouden onderhouden
worden, zoals ze op 12 mei 1531 waren vastgelegd voor de overige landsheerlijkheden in de Nederlanden. ‘Sauf & reservé’: het venijn zat in de staart:
het indult (nostre droit de nomination aux dignitez de nostredicte Eglise de
Cité & autres Eglises de nos Pays d’Arthois) moest onderhouden worden zoals overal in de Nederlanden. 212
Dankzij een procedure voor de Geheime Raad te Brussel in 1541 komen
we nog enkele bijzonderheden te weten. Op 17 februari 1539 werd Antoine
Perrenot in de reële en actuele possessie van het bisdom van Atrecht gesteld.
Vanaf dat ogenblik mocht de nieuwe bisschop de collatie verrichten van een
betwist beneficie, dat tijdens het proces volgens de privileges en het oude
210 Conform het verdrag van Kamerijk van 5 augustus 1529, waar deze zeventien dorpen
werden opgesomd.
211 J. Foppens, Diplomatum Belgicorum nova collectio sive supplementum ad Opera Diplomatica
Auberti Miraei, Bruxellis 1748, IV, 655-657, vooral 655. Zie ook Ph. Sueur, Le Conseil Provincial d’Artois (1640-1790). Une cour provinciale à la recherche de sa souveraineté, Arras
1978, I, 50.
212 Placards, édits et ordonnances, concernant les chartes generales du Haynaut, les gens de mainmorte, & autres matieres journalieres, pour l’utilité des praticiens, Douay 1771, 100-103. Hier
ziet men dat de keizer verschillende toegevingen wil doen ten overstaan van nieuwe
onderdanen, maar dat hij zijn ‘benoemingrecht’ niet wil prijsgeven.
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gebruik ‘en régale’ was gehouden, zolang er geen bisschop was. Eustache de
Croy was op 3 oktober 1538 overleden. 213
Een netelige zaak betrof nog de bisschopszetel van Terwaan, die een
Franse stad was met geestelijke jurisdictie over Franstalige en Nederlandstalige gelovigen. Ook voor Terwaan gold het ‘droit régal’. 214 Onder Maximiliaan I werd Terwaan veroverd (1513) en onder Karel V werd dit in 1538 nog
herhaald. 215 Toen Karel V de stad in 1553 met de grond gelijk maakte (DeLetI
MorInI) 216, kon hij in principe het oorlogsrecht laten zegevieren. Bij de verdeling van het bisdom werden op basis van de vrede van Cateau-Cambrésis
drie bisdommen opgericht en werd het vraagstuk Terwaan omzeild: Boulogne-sur-mer voor de Fransen, Saint-Omer (Franstaligen) en Ieper (Nederlandstaligen) voor de Nederlanden.
Toen onder Filips II Maximiliaan Morillon in 1582 tot bisschop van
Doornik werd aangesteld, was in zijn benoemingbrief alleen sprake van het
indult van de H. Stoel, het persoonlijk recht van Filips II. Binnen de centrale
regering is toen over dit document een flink debat gevoerd. In Rome was
men vergeten het ‘droit de régale’ te vermelden, dat Filips II toekwam als
graaf van Artesië en als heer van Doornik en het Doornikse. Er is toen geëist
dat een nieuw document werd opgesteld, omdat men in de toekomst inkomsten kon verliezen. 217
In hoofdstuk V werd duidelijk dat de vorst meer invloed had op de aanstelling van geestelijken dan tot dusver werd aangenomen. Het Concilie van
Lateranen V bracht niet de verwachte hervorming in hoofd en leden. Hoewel
indulten in de praktijk niet in overeenstemming waren met het Woord van
God, toch kreeg aartshertog Karel van Oostenrijk midden in dat Concilie vier
indulten. Veeleer moeten we op zoek naar het antwoord op de vraag hoe de
vorst de mensen, die hem aangenaam waren, heeft ingezet tot heil van wie.
Het beneficie werd gemanipuleerd. Het lekenpatronaatsrecht kon bij de hervormers in en buiten de katholieke kerk geen instemming krijgen en het
indult bleef een loot aan de stam van het beneficiewezen.
Het was niet eenvoudig om een competente getuige aan het woord te laten over de godsdienstige toestand in de Nederlanden. Vanuit Den Haag
ARAB, Geheime Raad, Oostenrijkse periode, 670, 74 r (5 september 1541).
J. Gaudemet, Régale (droit de), in: DDC, VII, 493-532, vooral 520.
ARAB AUD 1576.
Het chronogram verwijst naar 1553. Zie ook: B. Delmaire, Thérouanne et Hesdin: deux
destructions (1553), une reconstruction, in: Destruction et reconstruction de villes, du
moyen âge à nos jours. Verwoesting en wederopbouw van steden, van de middeleeuwen tot heden. Actes du 18e colloque international – Handelingen van het 18e internationaal colloquium
Spa, 10-12 IX 1996, Brussel 1999, 128-136.
217 J. Lefèvre, Correspondance de Philippe II sur les affaires des Pays-Bas, Brussel 1953, II, 177:
Alexander Farnese aan Filips II, kamp voor Oudenaarde, 30 mei 1582.
213
214
215
216
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schreef protonotarius Fabrizio Mignanello aan Paulus III, dat gebieden, die
enigszins aan de paus gehoorzaamden, bezwaard waren met benoemingen,
concordaten en privileges, die de vorst van zijn voorgangers gekregen had.
Om de waarheid te zeggen was het -volgens hem- triest om zien hoe een
reeks misbruiken de kerkelijke orde en de dienst aan God zo in verwarring
hebben gebracht: regressus, reservaties, coadjutorie, pluraliteit van beneficies, dispensaties, processen. 218 In gelijke zin was kardinaal Giovanni Commendone (1524-1584) van mening dat het Hof van Rome de vorsten te veel
armslag had gegeven. 219

218 G. Brom en A. Hensen, Romeinsche bronnen, ’s-Gravenhage 1922 (RGP, GS 52) 37-38:
9 augustus 1540.
219 C. Mozzarelli, G. Commendone, Discorso sopra la Corte di Roma, Roma 1996, 63-64.

VI

Voorbeelden van indulten vóór Karel V

VI.1

HET INDULT VOOR DE HERTOG VAN MILAAN ONDER NICOLAAS V (14471455): 1 APRIL 1450

Al op 14 juni 1447 heeft Nicolaas V een indult toegekend aan koning René,
graaf van Provence. De Provence was, zoals le Dauphiné, een oud gebied van
het Heilige Roomse Rijk, dat onafhankelijk was geworden. Daarmee kreeg de
graaf van Provence het recht om honderd beneficies te verlenen. Soortgelijke
rechten, die we nog zullen ontmoeten, werden ook massale indulten genoemd, maar Nicolaas V zal vooral bekend staan om het ‘benoemingindult’:
een indult met specifieke kenmerken. 1
Na de Concilies van Konstanz en Bazel en na Eugenius IV (1431-1447)
was de toestand van de kerk zeer verward gebleven en werd van de nieuwe
paus veel tact gevraagd om de Europese vorsten binnen de schoot van de
kerk te houden. De Spaanse legaat, Juan de Carvajal, bij wie Tommaso Parentucelli, de latere paus Nicolaas V, nog medewerker was geweest, slaagde erin
keizer Frederik III te winnen voor het Concordaat van Wenen (1448), waardoor de paus het recht kreeg om waardigheden van kandidaten, die in of
rond Rome stierven, aan te stellen, 2 om bisschoppen en aartsbisschoppen en
hoge waardigheden te verlenen en om prebenden te bezetten in de oneven
maanden (turnus apostolicus). 3
Wel werd in het jubeljaar 1450 de restauratie van de vrede in de kerk bezegeld. Na de kortstondige ‘Repubblica ambrosiana’ nam de familie Sforza in
1450 de stad Milaan in. Toen de paus op 1 april 1450 aan Sforza het indult
schonk, werd dat beschouwd als een erkenning van het Milanese regime van
de Sforza. De afbrokkeling van de conciliaire twisten ging verder. Frederik III
werd de laatste in Rome gekroonde keizer (19 maart 1452). Her en der in
Europa werden initiatieven ontwikkeld, waardoor de verhoudingen tussen
Kerk en Staat in een rustiger vaarwater konden geraken. In Italië was er in de
vijftiende eeuw een hevige strijd tussen Venetië en het hertogdom Milaan.
Mede door de tussenkomst van paus Nicolaas V werd in Lodi op 9 april 1454
1
2
3

A. Dumas, Indult, DDC, V (Paris 1953), 1353.
Het gaat hier om een ‘beneficium vacans in curia’, waarbij men rekening houdt met
een afstand van twee of drie ‘diaetae’, d.i. 40 of 60 km. Vergelijk met D.2.11.1 Si quis
cautionibus, Vicena milia passuum.
Voor de bisschop bleef het collatierecht voor de even maanden (turnus ordinarius).
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een akkoord gesloten, waardoor het schiereiland enkele decennia zonder
oorlog leefde (1454-1494). Tussen de paus en zijn buur en vriend, de hertog
van Milaan, Francesco Sforza, werd echter ook een bijzondere band gesmeed,
die als een voorafbeelding voor latere overeenkomsten mag gezien worden.
Aangezien de Pauselijke Staten grensden aan het hertogdom Milaan en
de paus een uitstekende bemiddelaar was in conflicten, heeft Nicolaas V zich
ingespannen om in het noorden van Italië rust en orde te verkrijgen. Om zijn
eigen voorkeur op het vlak van kerkelijke aanstellingen niet te bekend te
maken is een geheim systeem, met kruisjes (+) en invoegstreepjes (v), ontwikkeld, waardoor de hertog onomwonden de kandidaat van zijn voorkeur aan
de paus kon voordragen. Ilardi vond – deze vondst is uiterst zeldzaam – de
brief terug, waardoor duidelijk werd dat de hertog aanbevelingsbrieven van
de kandidaten voor de beneficies gebruikte, zoals het hem uitkwam (quod
principi placuit: D.1.4.1 en I.1.2.6). 4 In de indulten voor de Nederlanden zijn
quasi identieke bewoordingen gebruikt om hetzelfde resultaat te bereiken.
Alleen is daar niet het schriftelijke bewijs gevonden dat er een geheim akkoord was tussen de paus en de vorst. En van de aanbevelingsbrieven van de
kandidaten zijn doorgaans slechts mondjesmaat voorbeelden overgebleven,
laat staan de codeberichten erop.
Michele Ansani heeft vóór twintig jaar een bijdrage geschreven over de
verlening van deze beneficies in Milaan, waarbij hij in parallel de originele
pauselijke tekst afdrukte met de tekst, die door de hertogelijke kanselarij was
aangepast om de rechten van de hertog beter in de verf te zetten. 5 De uitgever noteert bovenaan: ‘L’indulto di Niccolò V’, maar in de tekst komt noch
‘indulgemus’, noch ‘indultum’ voor. 6 Soortgelijke kunstgrepen hebben zich
mutatis mutandis ook in de Nederlanden voorgedaan. Hoe kon de paus zonder nuntiatuur natrekken wat er in de praktijk gebeurde? Hoe verder van
Rome, hoe moeilijker de controle. 7

4
5

6

7

V. Ilardi, Crosses and Carets: Patronage and Coded Letters of Recommendation, in:
American Historical Review 92 (1987) 1127-1149.
M. Ansani, La provvista dei benefici (1450-1466): Strumenti e limiti dell’intervento
ducale, in: G. Chittolini, ed., Gli Sforza, la Chiesa lombarda, la Corte di Roma: Strutture e
pratiche beneficiarie nel ducato di Milano (1450-1535), Napels 1989, Appendice 1: 89-93.
Merk wel op dat de tekst in de rechterkolom (bij vergissing wellicht) spreekt over 1350
ipv 1450. Zelf vonden we nog een tekst in het BAV, Vat. Lat. 3924, 98ro- 100ro, die het
meest aansluit bij de rechterkolom van Ansani.
M. Ansani, “quod ad aures lombardorum non veniat”: osservazioni intorno al cosidetto indulto di Niccolò V a Francesco Sforza, in: Le storie e la memoria: in onore di Arnold
Esch/a cura di Roberto Delle Donne e Andrea Zorzi, Firenze 2002, 53-67 (Reti Medievali.Ebook, Reading, 1) http://www.rm.unina.it/ebook/festesch.html.
K. Salonen, In their father’s footsteps. The illegitimate Sons of Finnish Priests according
to the Archives of the Sacred Penitentiary 1449-1523, in: J. Hamesse, Roma, magistra
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Hoewel in het indult voor Milaan, Savoie en voor de toenmalige Nederlanden nergens sprake is van een ‘benoemingrecht’, toch heeft zich vanaf het
midden van de vijftiende eeuw een praktijk ontwikkeld, waardoor de machtige vorst in feite zijn kandidaten vaak op de gewenste plaats kreeg. Adriano
Prosperi dacht veeleer dat de hertog een ‘ius proponendi’ kreeg met betrekking tot beneficies door de paus te verlenen. Hij kreeg deze toegeving om de
hertog uit het kamp van de conciliaristen te halen of te houden. Op het politiek-dynastieke vlak werd er een vergelijk van belangen bereikt boven de
hoofden van de lokale kerken. De priesters, hun voorbereiding en hun zorgvuldige begeleiding naar het priesterlijk ambt werden de dupe in dit verhaal.
Verder vergelijkt Prosperi de situatie tussen de veertiende en de vijftiende eeuw. Hij constateert een verruiming van de rechten van de hertog. 8 De
vraag hierbij is of deze trend van pauselijke toegevingen zich doorzette. Bijzonder interessant wordt hier de studie van de periode, waarin de Habsburgers van de Sforza’s het ‘indult’ overnamen onder Karel V en Filips II. Konden deze vorsten het tij nog meer in hun voordeel ombuigen of bestond er
echt een verschil in de stijl van de verlening van beneficies? 9
Bekijkt men de geschiedenis van de verlening van beneficies comparatief
in Europa, dan stelt men in grote lijnen vast dat het keuzerecht in kerkelijke
aanstellingen wijkt voor het benoemingrecht. In het Concordaat van Wenen
(17 februari 1448) werd bij bisschopsbenoemingen en abtsverkiezingen nog
wel vastgehouden aan de verkiezing binnen het kathedraal kapittel of binnen
de abdij. In het Concordaat van Bologna kreeg de Franse koning ruime bevoegdheden tot benoeming. Karel V gebruikte ‘Fervor pure devotionis’ van
1515 vaak als een ‘benoemingindult’ en sprak later alleen over zijn benoemingrecht.
Milaan mag zich verder prominent noemen, omdat zich daar voor het
eerst een registratiesysteem of een nieuwe centrale dienst ontwikkelde, die
‘economato di benefici vacanti’ werd genoemd. 10 De ‘economo’ 11 werd

8

9

10

mundi: itineraria culturae medievalis: mélanges offerts au Père L. E. Boyle à l’occasion de son
75e anniversaire, Louvain-la-Neuve 1998, III, 355-366.
A. Prosperi, “Dominus beneficiorum”: il conferimento dei benefici ecclesiastici tra
prassi curiale e ragioni politiche negli stati italiani tra ‘400 e ‘500, in: P. Prodi en P. Johanek, Strutture ecclesiastiche in Italia e in Germania prima della Riforma, Bologna 1984, 5186, vooral 80-81. Detailstudies zijn hier vereist om klaarheid te scheppen in regionale
verschillen.
N. Covini, Die Behandlung der Suppliken in der Kanzlei der Sforza: Von Francesco
Sforza bis Ludovico il Moro, in: C. Nebola en A. Würgler, Bittschriften und Gravamina.
Politik, Verwaltung und Justiz in Europa (14. – 18. Jahrhundert), Berlin 2005, 133-165, vooral 134 en 157. In dit opstel gaat het nog om de vijftiende eeuw.
Het registratiesysteem is een duidelijk voorbeeld van centralisatie, een kenmerk voor
de staatsvorming van deze periode.
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voortaan belast met het verwerken van de aanvragen en met de administratie
en oplossing van de problemen, die door de verlening van beneficies werden
opgeroepen. Het hoofd van de hertogelijke kanselarij ten tijde van de verlening van het indult, Francesco Maletta, werd later vervangen door een hoge
prelaat. 12
In het kader van de verbetering van de betrekkingen tussen Kerk en Staat
biedt het dossier van Milaan ook een verwijzing naar het gezantschap van
Guillaume d’Estouteville (1451-1453). 13 Zijn opdracht bestond erin vrede te
stichten onder de christene vorsten. Tijdens dit gezantschap werd gepreludeerd op het Concordaat met Frankrijk van 1472 en werden de beneficiezaken grondig besproken. Uiteindelijk doel was echter de afschaffing van de
Pragmatieke Sanctie van Bourges. Dit laatste zou pas gebeuren bij het Concordaat van Bologna. 14
VI.2

HET INDULT VOOR DE HERTOG VAN SAVOIE VAN 10 JANUARI 1452 N.S. 15

Het indult van Nicolaas V voor de hertog van Savoie is in de loop der tijden
het meest bestudeerd en het meest betwist. Het werd gegeven aan de zoon
van de vroegere tegenpaus Felix V (1439-1449), die ook bekend staat als
Amedeo VIII, hertog van Savoie († 1451). Van zijn zoon, Louis de Savoie
(1415-1462), werd verwacht dat hij trouw zou blijven aan het katholieke geloof. Bij de gunst van een speciale, pauselijke welwillendheid (favore benevolentiae specialis) zouden alleen aan de hertog aangename personen en uit
andere plaatsen toegelaten kandidaten worden aangesteld.
Deze welwillendheid moet men zien tegen de achtergrond van het Concilie van Bazel, dat later was uitgeweken naar Lausanne. Nicolaas V had
tegenpaus Felix V op een zijspoor gezet en zijn zoon kreeg als dank voor de
terugkeer tot de gehoorzaamheid naar Rome een indult, want zowel Zwitser-

11
12
13
14
15

In de Vaticaanse archieven wordt vaak het woord ‘iconomo’ gebruikt, wat verwijst
naar de nieuw-Griekse uitspraak van het woord uit die dagen.
N. Covini, Maletta, Francesco, in: DBI 68 (2007) 162-164.
De kardinaal wordt prominent als maecenas vermeld op de voorzijde van de kerk van
de Augustijnen in Rome.
P. Ourliac, La pragmatique sanction et la légation en France du Cardinal d’Estouteville
(1451-1453), en Le concordat de 1472. Étude sur les rapports de Louis XI et de Sixte IV,
in: Études d’Histoire du Droit Médiéval, Paris 1979, respectievelijk 375-398 en 399-489.
Wij moeten hier uitgaan van het jaar 1452. Toch hebben de auteurs uit Savoie, maar
ook de Fransman Pinsson, gekozen voor 1451 en Pieter Gorissen noemt verschillende
keren het jaar 1451, maar elders voegt hij bij het jaartal 1452 ‘n.s.’ toe. In die zin is hier
veel verwarring vast te stellen wegens de verwaarlozing van de Paasstijl.
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land als Savoie was toen nog niet gewonnen voor een terugkeer naar Rome. 16
Veel minder bekend is echter dat Louis de Savoie op 1 maart 1450 ‘motu
proprio’ vanwege dezelfde paus een toestemming kreeg om voor één aartsbisschop en voor honderd personen bepaalde beneficies te verlenen. Daarin
stond letterlijk ‘dux ipse valeat nominare’. Daarin kwam ook een formule
voor, die mutatis mutandis later nog vaak zal voorkomen ‘ex suis familiaribus consiliariis, officiariis aut aliis dilectis’. De aartsbisschop van Turijn en
honderd geliefde en vertrouwde medewerkers konden een beneficie verwachten. In de Duitse literatuur spreekt men dan doorgaans van ‘Massenindult’.
Tot dusver is dit document zelden aangehaald in het concert van de indulten. Alleen Giovanni Bianchi heeft het door archiefwerk weer onder de
belangstelling gebracht. En terecht. In zijn zoektocht naar de oorsprong van
het ‘benoemingrecht’ was hij ervan overtuigd dat Nicolaas V nooit een benoemingrecht had toegestaan. Het ‘indult van 1452’ was dat volgens hem
niet geweest. Hij was dan ook zeer gelukkig, dat hij een document vond,
waarin het woord ‘nominare’ werd gebruikt nog vóór het door zijn tijdgenoten betwiste ‘benoemingindult’. Bianchi sprak niet van een indult, noch van
een benoemingrecht, maar hij had een tekst gevonden, waarin de bekendheid
met het woord ‘nominare’ werd vastgesteld. 17 In de citaten van deze tekst
kon men het ‘nominare’ dan ook best vertalen met ‘een naam noemen of
iemand voorstellen’, dus een presentatierecht. Niets wees erop dat het om
een benoemingrecht ging. In gelijke zin was in het eerste jaar van het pontificaat van Nicolaas V aan Frederik II van Brandenburg de toestemming gegeven om aan hem aangename, geschikte en getrouwe kandidaten te noemen
(quas nobis nominaveris) voor de bisdommen Brandenburg, Havelberg en
Lebus. Dit benoemingrecht was op 10 september 1447 gegeven om de vele
schandalen te vermijden, die toen plachten te ontstaan. Na de voorstelling
van de kandidaten moest de hertog zijn verzoek aan de paus richten. Het
was een levenslang privilege (ad tempora vite sue), maar het woord ‘indultum’ verscheen er niet en of het hernieuwbaar was, zou later blijken. 18
Keren we terug naar het ‘indult van 1452’. Pieter Gorissen wees er al op
dat er een relatie moest zijn tussen Bourgondië en Savoie. Op dezelfde wijze
bestond er ook een relatie tussen Milaan en Savoie, maar in de periode van
16
17
18

W. Bertrams, Der neuzeitliche Staatsgedanke und die Konkordate des ausgehenden Mittelalters, Rome 1942, 140-142.
Dit document kwam op de eerste plaats in zijn ‘Sommario Addizione’ na zijn Discorso
sopra la materia benefiziale, ci-cii, nr. 1. Zie: Ragioni della Sede Apostolica nelle presenti
controversie colla Corte di Torino, Torino 1732, t. I, parte seconda.
A. Riedel, Codex diplomaticus Brandenburgensis, Berlin 1842, I, 2, 501-502, nr. LXXVIII.
Zie ook: Th.A. Letz, Fürstliche Herrschaft und Kirche. Brandenburg und Burgund in der
Mitte des 15. Jahrhunderts, Berlin 2004, 125-133 (pdf).
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Gorissen was het grote project, waarbij men met een werkgroep rond Giorgio
Chittolini de kapittels in Milaan bestudeerde, nog niet gestart. Hoe belangrijk
de relatie met de omgeving van het Vrijgraafschap van Bourgondië wel geweest is, wordt alweer het beste bewezen door een handschrift uit de Vaticaanse Bibliotheek. Het heeft precies betrekking op de regeerperiode van
Karel V: 1519-1556. Daarin werden de collaties van de abdijen uit de Nederlanden (ditio Belgica Hispanica), in het graafschap van Bourgondië, in Savoie
en in Piëmont (status Pedemontanus) opgenomen. Deze collaties waren door
de paus verstrekt op basis van een vraag of ‘benoeming’ van de keizer, van
koningen of hertogen of uit kracht van indulten of concordaten en waarvan
sommige vrije provisies van de Apostolische Stoel waren. 19
Vóór en zeker vanaf het verdrag van Lodi (1454) waren de genoemde regio’s van Milaan, Savoie, Bourgondië al op elkaar aangewezen en volgden zij
minutieus elkaars ontwikkelingen. Ook in Milaan kregen alleen personen een
kans (personis eidem duci gratis et acceptis, et pro quibus desuper ipse dux
duxerit humiliter supplicandum), die de hertog aangenaam zouden zijn, en
voor wie de hertog nederig een verzoekschrift moest insturen.
Pieter Gorissen was de eerste, die er bij ons op wees dat bepaalde passages uit de indulten van Savoie en Bourgondië woordelijk overeenkwamen en
hij liet ze ook afdrukken. 20 Met Savoie was echter iets bijzonders aan de
hand. Nicolaas V bevestigde hier dat het door de paus gegeven recht een
reëel recht zou zijn. Het recht zou overgaan van vader op zoon of beter er
werd nagelaten om een beperking van de tijdsduur in het document op te
nemen. Dat was wellicht de reden, waarom in de zestiende eeuw in de datarie door een jurist moest nagetrokken worden of de tekst ‘juridice’ in orde
was. 21 Bijgevolg verzette Savoie zich het meest tegen de opheffing van dit
privilege. Bij de andere indulten werd steeds gezegd dat het recht van het

19

20

21

U. Berlière, Provisions abbatiales 1519-1604, in: BIHBR 3 (1924), 159: ‘Provisiones apostolicae in Ditione Belgica Hispanica, in Comitatu Burgundiae et in Sabaudia ac statu
Pedemontano, quarum aliquae factae fuerunt ad supplicationem seu nominationem
Imperatoris, regum vel ducum etc. aut vigore indultorum seu concordatorum, aliquae
vero liberae a Sede Apostolica’. Zie ook: A. Castan, Catalogue général des manuscrits des
bibliothèques publiques de France, Besançon, Paris 1900, II, 1, 428: Indults des papes Léon
X et Pie IV accordés à Charles-Quint et à Philippe II, quant à la nomination aux
bénéfices ecclésiastiques de leurs États (1515-1564).
In dit geval gebruikte hij het originele indult van 1515, maar hij merkte niet dat er nog
drie andere indulten waren gedateerd op dezelfde dag: P. Gorissen, Les indults aux
nominations ecclésiastiques de la Savoie et des Pays-Bas (1451-1515), in: TVR 25 (1957)
65-66. A. Henne, Histoire du règne de Charles Quint en Belgique, Brussel 1858-1860, II, 133134, III, 284-285 en VII, 239-240 kende de vier indulten.
J. Dondorp, Rechtmatigheidstoetsing. Toetsing van pauselijke rescripten bij de decretisten en
decretalisten, Amsterdam 1988, 11, 153-175.
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pauselijke indult zou gelden, zolang de vorst zou leven. In het laatste geval
ging het om persoonlijke indulten.
Zeer bijzonder is het dus dat Mercati bij zijn uitgave van de concordaten
toch het indult van Savoie heeft opgenomen. Technisch gesproken is het indult geen concordaat, maar het vertoont er wel zoveel verwantschap mee,
dat het indult van Savoie bij Mercati een kans kreeg. Ondanks het magistrale
werk van Bianchi werd te veel geloof gehecht aan de fout uit het verleden.
Hoe gevaarlijk is het woord ‘indultum’, dat in de titel van Mercati werd gehanteerd? Paus Nicolaas V zegt enkel: ‘neminem praeficiemus’, ‘non providebimus’ en ‘nulli conferemus’ of ‘concedemus’. Als enig commentaar voegt
Mercati eraan toe, dat ‘La concessione di Niccolò V fu oggetto delle seguenti
interpretazioni ed estensioni’. De juiste interpretatie werd die van Bianchi.
Vergelijken we de tekst van Nicolaas V uit 1452 met de tekst van de bevestiging door Leo X, op 27 mei 1515 gegeven aan Charles III de Savoie, dan
valt het op dat afleidingen van ‘indulgere’ en ‘indultum’ twaalf maal voorkomen. Deze Charles III was gehuwd met Beatrice van Portugal, de zus van
Isabel, die in 1526 de echtgenote van Karel V zou worden. De bevestiging
van het indult van 1452 voor Savoie in 1515 kruiste dus de eerste aanvrage
van de indulten voor de Nederlanden.
VI.3

HET INDULT VOOR DE HERTOG VAN FERRARA: 2 JUNI 1487

Het zou onvergeeflijk zijn indulten te bestuderen zonder de muziek, en in het
bijzonder de religieuze muziek, te behandelen. 22 Zonder deze muziek waren
er geen liturgische gezangen van hoog niveau en was de H. Mis nooit met
zoveel zorg voorbereid en opgeluisterd. Op termijn zou de jongste koorknaap, maar ook de beroemdste kapelmeester in de periode van de polyfonie
in contact komen met beneficies, in vele gevallen ook met indulten, want
topmusici waren ‘sublimes’. 23 Maar de paus in Avignon had zijn bezwaren
tegen muzikale uitwassen in de kerk. 24
Verder was het kapittel van de muziek nog belangrijker voor de hervormers. Wie beklaagde zich niet over de geld verslindende manier, waarmee
praalmissen werden opgeluisterd? De Heilige Mis was een luxeprobleem
geworden. Hoe meer geld er werd uitgegeven voor een kerkdienst, des te
eervoller beschouwde zich de sponsor. Voor hervormers was een andere besteding van het geld van kapitaal belang, niet in het minst voor de diaconie,
maar ook voor de volkszang.
22
23
24

CT, IX, 755, l.5: canendi seu modulandi ratio, zoals besproken op 5 september 1563.
X.3.5.28 De multa.
Extrav. Com.3.1.1 Docta sanctorum.
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De muziek was in die zin een signaal van discussie in een tijd van crisis,
een twistappel tussen arm en rijk, maar ook een katalysator tussen katholieken en reformanten. Erasmus vroeg zich af hoeveel arme mensen konden gevoed worden met de salarissen van de zangers. Hij wilde de muziek ook niet
uitsluiten van godsdienstige plechtigheden, maar vroeg wel dat deze aangepast zou zijn aan de religieuze sfeer. Fernando de Roa meende dat er meer
personen in de heilige Kerk van God een prebende hadden omwille van de
muziek dan om de dienst aan God. 25
Het indult voor Ercole d’Este, hertog van Ferrara bekleedt een bijzondere
plaats in het concert van de Europese strijd van de vorstelijke muziekkapellen, de vele kathedraalkoren en kapittelkoren tijdens de gouden eeuw van de
polyfonie in de Nederlanden, waardoor kapelmeesters uit onze gewesten
overal in Europa werden aangezocht om de beste buitenlandse koren te leiden. Zo is de hier bestudeerde vorst wereldberoemd om de mis, genaamd
‘Missa Hercules Dux Ferrarie’. 26 Deze werd gecomponeerd door Josquin des
Prez volgens het ‘sogetto cavato’ procédé, nog vóór de hertog zijn indult van
de paus verkregen had. 27 Wel was Ercole toen al aan het onderhandelen met
paus Sixtus IV, maar het zou Innocentius VIII worden, die hem het indult
toestond.
De hertog wilde dankzij de paus over de mogelijkheid beschikken om
beneficies te verlenen aan zijn zangers binnen de grenzen van zijn territoria.
Zoals vaker gebeurde, was Ercole in competitie met andere vorsten in Italië
om over een uitzonderlijke kapel te beschikken. Galeazzo Maria Sforza, de
hertog van Milaan, had al tevergeefs beroep gedaan op de paus om naast het
hierboven vermelde indult van 1450 ook een indult voor zijn musici te verkrijgen. De briefwisseling tussen de hertog van Ferrara, Modena en Reggio
en zijn ambassadeurs in Rome is bijzonder uitgebreid en vormt één van de
belangrijkste onderwerpen van de bilaterale betrekkingen tussen Ferrara en
de Heilige Stoel tussen 1484 en 1505. 28 Uiteindelijk heeft de vice-kanselier
Rodrigo de Borja, een paar jaren later Alexander VI, het indult toegestaan.
Later is het hernieuwd door Alexander VI in 1493 en door Julius II in 1504. 29
Op 2 juni 1487 verkreeg Ercole dus het recht om in zijn hertogdom beneficies te verlenen voor vierentwintig zangers. Hun namen werden in het in25
26
27
28
29

R. Wegman, The Crisis of Music in Early Modern Europe, 1470-1530, New York 2005, 4041.
T. Dean, Ercole I d’Este, duca di Ferrara, Modena e Reggio, in: DBI 43 (1993) 97-107,
vooral 104. Zie ook: I. Bossuyt, De Vlaamse polyfonie, Leuven 1994, 50, 66, 95, 100 en 146.
W. Elders, Josquin des Prez en zijn muzikale nalatenschap, Hilversum 2011.
Alleen de bewerking van deze correspondentie kan een proefschrift omvatten.
L. Lockwood, Strategies of Music patronage in the fifteenth century: the cappella of
Ercole I d’Este, in: I. Fenlon, ed., Music in medieval and early modern Europe, Cambridge
1981, 227-248.
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dult genoemd, maar juridisch waren er voorwaarden en beperkingen ingebouwd, waardoor de hertog niet kon ingaan tegen de privileges van verschillende belanghebbenden, die aanspraak konden maken op meer belangrijke
beneficies. Hierdoor werd het onderscheid tussen de ‘beneficia tenuia’ en de
‘beneficia pinguia’ beklemtoond en met rechten en plichten omgeven. Zulk
een indult was een uitzondering en in Rome werd er de nadruk op gelegd
dat alleen Ferrante, koning van Napels, in 1479 een soortgelijk indult had
verkregen voor veertig zangers. In de streek van Ferrara was er geen duidelijke lijn tussen de politieke gebieden van het hertogdom en de kerkelijke jurisdictie met haar parochies, kerken en andere religieuze instellingen, iets
wat zeker ook gold voor de Nederlanden.
Nog een laatste opmerking over de uitstraling van Ercole I d’Este: zijn
kapelmeester Josquin des Prez werd kanunnik in Condé-sur-l’Escaut, waar
hij in 1521 overleed. Van zijn kant kwam de Gentse componist Jacob Obrecht
samen met zijn broodheer, Ercole I d’Este, om in de pestepidemie van de stad
Ferrara in 1505. 30 Het spreekt vanzelf dat er nog heel wat andere kleinere vorstendommen soortgelijke indulten wilden. 31
VI.4

KAREL V ZONDER INDULT VOOR ZIJN HOFKAPEL?

Hier wordt speciaal de aandacht gevestigd op een pauselijke bul, waarvoor
de eerste signalen uit het Vrijgraafschap Bourgondië komen. In de Nederlanden was er al in de vijftiende eeuw een vorstelijke muziekkapel; in de zestiende eeuw hadden ook de landvoogdessen een Hofkapel. Hierdoor moeten
we ons de vraag stellen hoe de vorst in de Nederlanden beneficies inzette om
zijn koorknapen te belonen. 32 In het kader van de meest bekende en langste
besprekingen tussen een paus en een keizer verkreeg Karel V van Clemens
VII ook een bul voor zijn Hofkapel. Op 3 februari 1530 gaf Clemens VII te
Bologna privileges voor de zangers en kapelanen van Karel V. Uit dit gezelschap placht een deel van de toekomstige clerus gerecruteerd te worden. 33
30
31

32
33

Op de vijfhonderste verjaardag van het overlijden van Jacob Obrecht werd in de SintBaafskathedraal te Gent een gedenksteen onthuld. Vele wereldberoemde musici worden sinds kort op hun waarde geschat.
Genua en Venetië kregen in deze periode ook indulten: A. Prosperi, ‘Dominus beneficiorum’: il conferimento dei benefici ecclesiastici tra prassi curiale e ragioni politiche
negli stati italiani tra ‘400 e ‘500, in: P. Prodi e.a., Strutture ecclesiastiche in Italia e in Germania prima della Riforma, Bologna 1984, 80-84. Zie ook: P. Partner, The pope’s men, Oxford 1990, 151.
Zie hiervoor: V.4 Karel V en het rolrecht. Eens Karel V over indulten en over het ius
Primariarum Precum beschikte, konden zangers ook langs deze weg beloond worden,
V.5 en 6.
A. Castan, Catalogue général, II, 29.
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Vanaf 1515 beschikte de latere Karel V over zijn ‘capilla flamenca’, die
met hem meereisde. Volgens het ‘sogetto cavato’ procédé werd hem een
‘Missa Carolus Imperator Romanorum Quintus’ opgedragen. Onder zijn regering behoorden Thomas Crequillon, Cornelis Canis, Nicolas Gombert en
Nicolas Payen tot de bekendste musici en was Jan Lestainnier een gevierde
organist. Thomas Crequillon werd kanunnik in Béthune 34 en Nicolas Gombert kanunnik in de kathedraal van Doornik ‘zonder verblijfsplicht’. 35 Hoe
hoog het muziekpeil van de Nederlanden in het buitenland stond aangeschreven wordt nog bewezen door Clemens VII. De paus stuurde verschillende aanvragen naar de bisschop van Kamerijk en naar kardinaal Érard de
La Marck van Luik om zowel volwassen zangers als zangknapen naar Rome
uit te nodigen voor de pauselijke kapel en voor zijn kamerkoor. Met de Contrareformatie ebde deze belangstelling van de paus weg. 36 Verder is nog een
rekest bewaard van domdeken en kapittel van de domkerk te Utrecht met
een verzoek aan de keizer om een placet toe te staan voor een bul. In deze
pauselijke bul was de uitbreiding van het aantal koorknapen van twaalf op
zestien toegestaan. Jammer is dan weer dat het rekest alleen bij benadering
tot de eerste helft van de zestiende eeuw kan gerekend worden. 37
Voor de jurist ligt hier een nieuw onderzoeksterrein. Omdat de musicus
het terrein al jaren verkend heeft, zullen de studies van de musicologie een
handzame wegwijzer blijven voor vele juridische problemen. De jonge zangknaap werd na het wisselen van zijn stem soms beloond met een plaats op
‘de rol van de vorst’. Al vanaf de vijftiende eeuw bestond het rolrecht van de
vorst. Het zijn de Bourgondiërs geweest, die deze rol hebben geïntroduceerd. 38 Naar analogie van de beneficierollen van de universiteiten en van de
vorstenhuizen voor de paus zijn ook de koorknapen op de binnenlandse rol
van de vorst beland. Evenzeer maakten de musici gebruik van indulten. De
gevierde kapelmeester werd in de geest van de tijd vergeleken met een ster,
maar ook met de excellentie van een genie als Erasmus. Geniale personen
34
35
36
37
38

I. Bossuyt, De Vlaamse polyfonie, Leuven 1994, 110-111, 114.
J. Schmidt-Görg, Nicolas Gombert, Kapellmeister Kaiser Karls V.: Leben und Werk, Bonn
1938. Zie nu: P. van Nevel, Nicolas Gombert et l’aventure de la polyphonie franco-flamande,
Paris 2004. Dit laatste werk is ook beschikbaar op internet.
R. Sherr, Clement VII and the Golden Age of the Papal Choir, in: K. Gouwens en S.
Reiss, eds., The Pontificate of Clement VII. History, Politics, Culture, Aldershot 2005, 227250.
J. van der Gouw, Stukken afkomstig van ambtenaren van het centraal bestuur tijdens de
regering van Karel V gedeponeerd ter charterkamer van Holland, ’s-Gravenhage 1952, 80,
nr. 651.
R. Vaughan, Philip the Good. The Apogee of Burgundy, Londen 1970: Philip Good and the
Church, 205-238, vooral 234. Zie ook: B. van Hofstraeten, Patronage and Brokerage in
the Burgundian-Habsburg Netherlands. The case of the Chapter of Saint-Gudule and
Saint-Michael in Brussels (1430-1555), in: LJChH 108, 3-4 (2013) 741, noot 19.
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werden ‘illustres, & qualitercumque graduati’ genoemd en behandeld als ‘sublimes’: aan soortgelijke talenten wou ook de renaissancepaus alle eer betuigen. Erasmus kreeg van Paulus III een voorstel om kardinaal te worden,
maar musici met topkwaliteit viel soortgelijk eerbetoon ten deel.
Wie als zanger optrad in de keizerlijke Hofkapel, werd niet aan zijn lot
overgelaten. Bij de spaarzame gegevens, waarover we beschikken, stellen we
vast dat ‘aucuns enffans de sa chapelle miz aux études aux Fratres de
Gand’. 39 In de school van de Hiëronymieten in het Geraard de Duivelsteen
was een uitstekende opleiding. 40 Gilles Vulke ‘chantre en la chapelle de la
Majesté de la royne douagière d’Hongrie’ was voor de Geheime Raad in een
proces verwikkeld. Hetzelfde overkwam Luc de Hombourch ‘souffleur des
orgues de la chapelle de la royne de Hongrie’. 41 In dit verband zijn de koorknapen van Viglius niet te vergeten. Na een kortstondig huwelijk werd Viglius door Granvelle in 1562 priester gewijd. In zijn laatste testament schonk
Viglius een beurs aan zes koorknapen uit de kathedrale kerk van Sint-Bavo te
Gent, waar hij proost was. Zangers, die de baard in de keel kregen, mochten
in zijn college te Leuven verder studeren, het liefst voor priester. 42 Met zang
en studie wilden ook de universiteiten van Leuven en Douai het priesterschap stimuleren. 43 Op deze wijze werkte de hoogste functionaris in de centrale regering mee aan het herstel van de katholieke godsdienst.

39
40
41
42
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ARAB AUD 134, fo 27 ro.
N. Geirnaert, Gent, Domus Sancti Jheronimi, in: W. Leesch, E. Persoons, A. Weiler, Monasticon fratrum Vitae Communis, Brussel 1977, Teil I. Belgien und Nordfrankreich, 4769.
ARAB, Geheime Raad, Oostenrijkse tijd, 670, respectievelijk fo 27 ro en 33 vo.
C. Hoynck van Papendrecht, Analecta Belgica, ‘s-Gravenhage 1743, I, 1, 203. Zie ook 197,
waar het woord ‘indultum’ in een brede zin is gebruikt ‘juxta facultatem, quam mihi
leges publicae, summique Pontificis ac Imperialis & Regiae Majestatis Indulta permisere’. De tekst van het testament komt sterk overeen met de ‘Statuta Collegii Viglii’: E.
Waterbolk m.m.v. drs. Th. Bos, Vigliana. Bronnen, brieven en rekeningen betreffende Viglius
van Aytta, Groningen 1975, 106, nr. 10.
C. Hoynck van Papendrecht, Analecta belgica, I, 1, 501, waar over tweemaal twaalf
‘chorauli’ sprake is. Daar is Alva al landvoogd en is sprake over financiering door de
fiscus.

VII

Indulten voor Karel V (1515-1552)

In dit hoofdstuk wordt de klemtoon gelegd op twee soorten indulten: de
hernieuwbare en de niet-hernieuwbare. Hernieuwbare indulten werden voor
het leven van de vorst gegeven. Het indult ‘Fervor pure devotionis’ van 5 juli
1515 is voor Karel V het hernieuwbaar indult. Voor het algemene kader van
dit indult is de eerste auteur Epo Boëthius, omdat hij als primarius voor canoniek recht in 1588 aan de universiteit te Douai een Europese uiteenzetting
over de invloed van de vorst op het beneficiewezen uitwerkte. Daarin nam
hij het op voor Filips II, maar ook tegen de mening van Jean Bodin of van
Franciscus Duarenus, waardoor hij in de Franse literatuur werd gewraakt.
Hij bezat een eigen exemplaar van dit indult en meende dat het indult de
vorst weinig bijzondere troeven in handen speelde. 1 Daarbij stond hij ongetwijfeld al onder de invloed van de decreten van het Concilie van Trente.
Het werk van Johannes Wamesius kan op onderdelen het eerste zijn geweest, maar het werd postuum uitgegeven in de zeventiende eeuw. Als
hoogleraar canoniek recht aan de Leuvense universiteit ging hij dieper in op
het ‘ius pontificium’. Hij wijdde aan het hernieuwbare indult voor Filips II
een juridisch advies. Daarin had hij het over de macht van de vorst als leek in
kerkelijke beneficies. Zijn betoog is uitgewerkt aan de hand van vele casus,
waarin prebenden en beneficies centraal staan.
Het indult ‘Digna consideratione fidelitatis’ van 13 augustus 1552 is een
niet-hernieuwbaar indult. De procedure om met dit indult te werken moest
in een begeleidend schrijven kenbaar gemaakt worden. Deze modaliteiten
konden van indult tot indult verschillend zijn. De tijd tussen de datum van
de datarius en de aankomst van het indult in de Nederlanden kon maanden
aanslepen. Bij dit indult werd de tekst meegebracht door Laurens du Blioul
op 28 april 1553. In elk geval wisten de kandidaten bij voorbaat dat de verwachte aanstelling onzeker was in de tijd (beneficium vacaturum).
Nieuwe vragen dringen zich op bij de bestudeerde indulten. Bij de voorstelling van de indulten, aan Karel V toegekend, zullen gelijkenissen en ver1

Epo Boëthius vertelt ons dat hij zijn eigen exemplaar van het indult van 1515 nog bezat
in de tweede helft van de zestiende eeuw (nec indiligenter adservo): E. Boëthius, Heroicarum et ecclesiasticarum quaestionum libri VI, Duaci 1588, I, 169. Over Filips II ’princeps
optimus, atque religiosissimus’ en ‘Neque vero per nostri Regis privilegia multum receditur a iure* communi ecclesiastico’, I, 167, nr. 280. Zie ook bijlage I.
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schillen centraal staan. Naar analogie van het indult ‘Digna consideratione
fidelitatis’ uit 1552, waar de lijsten van de indultarii in zes reeksen waren
opgesteld, is ook voor het indult ‘Fervor pure devotionis’ uit 1515 gewerkt met
zes reeksen. 2 Vervolgens komen enkele resultaten aan bod. Verder volgen er
vooral perspectieven en uitdagingen.
In de bijlagen zijn daarnaast belangrijke teksten samengebracht. Een eerste proeve van vertaling van ‘Fervor pure devotionis’ begeleidt de tekstuitgave
op basis van het origineel uit het Vaticaanse archief. 3 Van het indult ‘Digna
consideratione fidelitatis’ uit 1552 komen alle indultarii in de bijlagen aan bod
op basis van de lijsten van 1553. Voor de periode van Karel V is dit voorlopig
het enige overzicht van de begunstigden van een indult in de Nederlanden.
VII.1 TYPOLOGIE VAN DE APOSTOLISCHE INDULTEN
Het opstellen van een typologie vergemakkelijkt de bestudering van de indulten aanzienlijk. Met zijn toestemming was de paus de spelbepalende figuur. Zonder hem was er geen indult, maar zijn toestemming was te beïnvloeden. Al of niet kon de paus zijn toestemming verlenen naar gelang van
verschillende omstandigheden, die afhankelijk zijn van de aanvrager of van
andere factoren. 4 De paus kon ook uit eigen beweging overgaan tot de verlening van een indult. Voorbeelden uit het verleden, godsdienstige beweegredenen, persoonlijke relaties spoorden de paus aan om een indult te schenken
als aanmoediging, beloning, teken van goede wil, uit geldnood of om een
vergissing recht te zetten. In het verleden stelden pausen zich vragen over
hun indulten. Zo liet paus Innocentius XI (Benedetto Odeschalchi, 1676-1689)
zijn ceremoniemeester Franciscus Marantius een lijst opstellen van verschillende breven en indulten, die aan koningen en grote vorsten waren toegestaan over het ‘benoemingrecht’. In die periode had Clemens IX aan Carlos II
zijn laatste hernieuwbare indult voor de Zuidelijke Nederlanden al gegeven. 5

2
3
4
5

Het grote verschil tussen het indult van 1515 en dat van 1552 bestaat erin dat er voor
1515 geen lijsten beschikbaar zijn. De indultarii van 1515 zijn uit zeer verscheiden
bronnen gelicht.
Voor een Brusselse kopie zie ARAB AUD 1454/9 (1).
G.-R. Tewes en R. Rohlmann, Der Medici-Papst Leo X. und Frankreich: Politik, Kultur und
Familiengeschäfte in der europäischen Renaissance, Tübingen 2002, 12-14.
ASV, Misc. Arm. III, vol. 271, fo 39 ro – 41 vo. Zie: M. Haren, Papal Secretariate and
Datary Correspondence Relating to Great Britain and Ireland in the Fifteenth and Early
Sixteenth Centuries: Summary Report of a Survey in the Vatican Archives, in: Analecta
Hibernica 33 (1986) 9: Brevia diversa et sunt indulta varia regibus et magnis principibus
concessa super iure nominandi ad beneficia et aliae materiae. Wij danken drs. Leon
Coret, RU Leiden, die ons in het KNIR op weg zette naar dit document.
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A. Indulten, gegeven op vraag van de vorst: AD INSTANTIAM
1) Tweemaal was er in de zestiende eeuw sprake van een persoonlijk indult. Deze kwamen toe aan de aartshertog van Oostenrijk Karel (Fervor
pure devotionis, Leo X: 5 juli 1515) en aan koning Filips II (Dum mente recolimus, Pius IV: 1 januari 1562). Soortgelijke indulten waren hernieuwbaar.
In de tussentijd is er een project van een indult, opgesteld op naam van
Paulus IV, dat niet tot de hernieuwing leidde. Er zijn twee buitenlandse
juridische adviezen, die zich kritisch opstelden tegenover de verlenging
van dit type van indult. Ook de Leuvense hoogleraar canoniek recht, Johannes Wamesius, was sceptisch, maar zijn kritiek verscheen posthuum. 6
De paus hernieuwde dit type van indult voor de Zuidelijke Nederlanden
en voor het Vrijgraafschap ook in de zeventiende eeuw: 24 januari 1600
(Decet Romanum pontificem) 7 (‘Olim (postquam fel. rec. Pius papa IV…’, Urbanus VIII: 6 oktober 1640) 8 en (‘Olim (postquam fel. rec. Pius papa IV…’,
Clemens IX: 2 augustus 1667). 9
In aansluiting op dit type van indulten mogen ook de indulten van Margareta van Oostenrijk voor het Vrijgraafschap Bourgondië in het verlengde van deze persoonlijke aanvragen geplaatst worden. Men herinnere zich dat Karel V in die zin bij de paus aandrong op ampliatie of uitbreiding. Zo zijn Eximiae devotionis affectus, Leo X: 22 maart 1517; Singularis devotionis et fidei, Clemens VII: 5 maart 1524 en Cum dudum felicis,
Clemens VII: 8 maart 1533 op dezelfde leest geschoeid.
2) Driemaal spraken we over niet-hernieuwde indulten. Dan kwam een
indult voor als antwoord op een destijds niet opgelost probleem of als
vervolg op een vroeger niet toegestane gratie: 1) of onderdanen in eerste
instantie buiten de Nederlanden voor het gerecht gedaagd konden worden; 2) of leden van het Hof te Brussel buitengewone gunsten mochten
krijgen; 3) hoe moest opgetreden worden tegen clerici, die zich onbehoorlijk gedroegen. Het zijn naast ‘Fervor pure devotionis’ de drie andere indulten van 5 juli 1515 (2: Eximie devotionis affectus en 3: Exigunt sincere devotionis affectus en 4: Clericorum excessus).
3) Driemaal komt een indult voor onder de naam ‘Preces Primariae’. In
werkelijkheid komen hierbij ook ‘nominationes’ voor. Deze zijn gegeven
bij de kroning tot Rooms-Koning van Karel (Cum post felicissimam, Leo X:
6
7
8
9

I. Wamesius, Responsorum sive consiliorum ad ius, forumque civile, pertinentium, centuria
prima, Antverpiae 1639, 45-50: Consilium XII, 46, nr. 3. Beneficia a Laicis non accipienda; nr. 4. Privilegia personalia cum persona intereunt.
V. Brants, ROPB, II. Règne d’Albert et Isabelle 1597-1621, I, 85-87. Zie ook A. Castan,
Catalogue général, 2,1, 411, waar 23 januari 1600 wordt opgegeven.
C. Cocquelines, Bullarum, privilegiorum, diplomatum Romanorum pontificum amplissima
collectio, Rome 1760, VI, 2, 262-263.
A. Tomassetti, Bullarum … Taurinensis editio, Torino 1869, XVII, 528-530.
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22 april 1520) en van zijn broer Ferdinand (Cum post de persona, Clemens
VII: 14 juni 1531) en het derde indult is gegeven aan Karel V bij zijn keizerkroning (Digna consideratione fidelitatis, Clemens VII: 18 november
1530).
Bij de bul van het indult hoort telkens een ‘breve apostolicum’ als uitvoeringsdocument, door de paus aan de vorst gericht. ‘Superioribus diebus’
voor Karel als Rooms-Koning is op 12 april 1521 gedateerd. Dan komt
‘Dudum siquidem’ voor Karel V als keizer met 20 november 1530. Voor
Ferdinand volgt ‘Dum juxta’ op 15 december 1531.
4) Het indult voor Filips II bij of na zijn Blijde Intrede in 1549 (Ad Preces:
dus na een ‘petitio’ of ‘supplicatio’). Ondanks het feit, dat dit indult en
deze petitio nog niet teruggevonden zijn, werd er wel naar verwezen in
het indult 1552 ‘Digna consideratione fidelitatis’. Bij verder onderzoek zal
het bij dit type horen.
5) Het indult, waarbij Filips II het ‘ius nominationis’ voor de bisschoppen in
de Nederlanden kreeg: (Super universas, Paulus IV: 12 mei 1559).
Bij deze vijf indulten, die als bul te kenmerken zijn in de diplomatiek, horen
soms aanvullingen, die in de diplomatieke vorm van een ‘breve apostolicum’
bekend staan. De breve, waarbij het persoonlijk indult van Filips II uitgebreid
werd, is bekend als: (Cum alias felicis, Gregorius XIII: 26 september 1582).
We sluiten dit overzicht van het eerste type af met een laatste breve, die
in historische zin ook een slotakkoord vaststelde. De breve, waarbij het persoonlijk indult van Filips II voor de Nederlanden werd samengevoegd met
dat van het Vrijgraafschap: (Cum alias postquam, Sixtus V: 31 januari 1589).
B. Indulten, gegeven door de paus ‘MOTU PROPRIO’
1) Vóór de keizerkroning van Karel V: (Intra arcana pectoris, Clemens VII: 8
mei 1529). Bij deze bul hoort de breve, waarbij het vorige indult van Karel V uitgebreid werd: (Nuper Majestati tuae, Clemens VII: 20 februari
1530).
2) De drie massale indulten, respectievelijk gegeven door Leo X, het al onder A 2.3 vermelde Exigunt; een nog op te sporen indult van Clemens VII
en (Digna consideratione fidelitatis, Julius III: 13 augustus 1552) met beneficies voor respectievelijk honderd, honderd en honderden kandidaten.
3) Het indult van Paulus III voor de bevrijding van duizenden christene
slaven in Tunis (Expresse devotionis affectum, Paulus III: 22 mei 1539).
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C. LIBERALITAS ex debito pastoralis officii
De formule ‘ex debito pastoralis officii’ werd in vele bullen en breven gebruikt. 10 Soms kwam daar nog bij dat de herderlijke taak ‘aan ons van Godswege was opgelegd’. Niemand kan aan deze goede bedoelingen twijfelen,
maar hier ligt de nadruk op de vrijgevigheid ten overstaan van Margareta
van Parma. Alle andere indulten hebben betrekking op de vorst. In dit geval
zorgt de bemiddeling van de landvoogdes voor een indult. Filips II had Margareta te verstaan gegeven dat de paus haar niets kon weigeren. Hij zelf
vroeg al de hernieuwing van het indult van zijn vader, maar wilde liefst
meer. Hij suggereerde verder dat het haar vrijstond zelf een vraag te stellen.
Het resultaat werd het indult van Pius IV, gegeven aan Filips II ter attentie
van Margareta van Parma, die mede met de familieleden van haar man (Farnese) had bijgedragen tot de rode hoed van de latere Pius IV: (Praeclara celsitudinis tue, Pius IV: 1 juli 1560).
D. Eén document, gegeven door de vorst
Bij de abdicatie van Karel V (25 oktober 1555) stelde de Geheime Raad 11 in
naam van de vorst een document op, dat de voortzetting van zijn persoonlijk
indult voor Filips II moest waarborgen. Tussen de abdicatie van Karel V en
het nieuwe indult voor Filips II verliepen zeven woelige jaren. In de datering
ging men daarbij van 1563 naar 1562 door antidatering. 12
Uit deze korte voorstelling valt meteen op dat er één document niet door
de pauselijke Kanselarij werd aangemaakt. Karel V eigende zich het recht toe
om zijn persoonlijk indult door te geven aan zijn zoon. Eens de paus het indult had toegestaan, beschikte de vorst over de manier, waarop het in zijn
gebied werd geïmplementeerd. Het document is ook het enige stuk, dat in
het Frans is opgesteld: (Comme pour plusieurs regardz, 25 oktober 1555). In
principe was het indult van 1515 gegeven aan Karel van Oostenrijk, zolang
hij leefde. In de praktijk vulde Karel V de toepassing van zijn indult naar
eigen inzichten in. De interpretatie van het indult als een ‘benoemingindult’
is hiervan het sterkste voorbeeld. Binnen het territorium van de Nederlanden
en van het Vrijgraafschap moesten de paus en zijn gezanten zich aan het
placet houden en handelde de keizer, zoals het hem beliefde. 13

10
11

12
13

Zie ook: Extrav. com. 1.3.4 Ex debito pastoralis officii (Johannes XXII).
Hoewel dit nergens geschreven staat, toch kan men aannemen dat de Geheime Raad
als orgaan van wetgeving, dat bovendien het nauwst betrokken was bij de beslechting
van geschillen, dit document opstelde. Zie ARAB AUD 1412/6 voor één van vele afschriften.
Het jaar van aankomst van dit indult in de Nederlanden: 1564.
ARAB AUD 1204, fo 28 vo met ‘Forme de nomination de coadjuteur d’abbaye Messire
Guillaume de Poupet, abbé commendataire de Baulne et prieur du prioré de Lons le
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VII.2 ‘FERVOR PURE DEVOTIONIS’: PERSOONLIJK, HERNIEUWBAAR INDULT (1-6) 14
Vanaf de negentiende eeuw is er hard gewerkt aan de bestudering van dit
type indult. In de Audiëntie van het Algemeen Rijksarchief te Brussel lagen
de vele dossiers van de abts’benoemingen’. Kanunnik Charles Bartholomeus
de Ridder (1824-1876) bracht een eerste overzicht en verwees aldus naar de
bestudering van de abtsverkiezingen in de Nederlanden. 15 Antoon Marinus
van Lommel, S.J. (1827-1894) spaarde geen moeite om ook in Nederland de
aandacht op de Brusselse dossiers te vestigen. 16 Op deze wijze gaven beide
vorsers duidelijk aan dat het onderzoek naar de opvolging van oversten in
abdijen en kloosters voortaan met het indult van 5 juli 1515 moest rekening
houden.
In tweede instantie heeft het ‘Monasticon belge’ de weg ontsloten naar
dezelfde dossiers. Om een goed overzicht te brengen van de geschiedenis
van de abdijen en kloosters in België, in het bijzonder van hun abten en oversten, moest men steeds rekening houden met het indult ‘Fervor pure devotionis’, dat vanaf de plechtige afkondiging in 1516 in werking trad. In de eeuwenlange geschiedenis van de religieuze instellingen kreeg het indult in het
‘Monasticon belge’ niet altijd een prominente plaats, zodat een grote studie
over de invloed van dit indult op alle abdijen en andere geestelijke instellingen nog steeds een desideratum blijft. 17
Sinds dr. Pieter Gorissen (1914-1993) de politieke strijd van de abten in
Brabant in kaart bracht en aantoonde dat het indult een aangelegenheid betrof, die de ganse Nederlanden en het Vrijgraafschap Bourgondië aanging,
hielden vakhistorici meer rekening met het belangrijkste indult, dat voor de
Nederlanden bestemd was. Ondertussen is er een betere status quaestionis.
Het werk van dr. Jan Kuys biedt voor het eerst een systematisch overzicht
van de seculiere kapittels in het middeleeuwse bisdom Utrecht. 18 Het proefschrift ‘Heren van de Kerk’ over het Sint-Salvatorkapittel in Utrecht blijft hét

14
15
16
17
18

Saulnier …en vertu du vicariat à nous délaissé par l’empereur monseigneur’. Zie ook:
fo 29 ro: usant de nostredict droit de vicariat’.
(1-6) verwijst naar de indeling van de lijsten uit de bijlage X. Bij de bespreking van het
hernieuwbare en niet-hernieuwbare indult nemen we deze indeling over.
Les élections abbatiales dans les Pays-Bas avant le XIXe siècle, Leuven 1868, 31 pp.
I. Hofman, Levensbericht van Antoon Marinus van Lommel, S.J., in: Handelingen en
mededeelingen der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, over het jaar 1895-1896, Leiden
1896, 141-180.
Het ‘Monasticon Batavum’, de ‘Gallia christiana’ en het ‘Monasticon Westphalicon’
hadden een soortgelijke doelstelling, maar de nationale aanpak was niet in overeenstemming met de historische werkelijkheid van de Nederlanden uit de zestiende eeuw.
J. Kuys, Repertorium van collegiale kapittels in het middeleeuwse bisdom Utrecht, Hilversum
2014 (Middeleeuwse Studies en Bronnen, dl. 148).
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na te volgen model voor studies over afzonderlijke kapittels. 19 Voor Nederland is er daarbuiten nog veel te doen over de kapittels, seculiere en reguliere. Maar wat dan nog te zeggen over het huidige België en over de delen, die
ondertussen in Frankrijk (inclusief het Vrijgraafschap Bourgondië), Luxemburg en Duitsland liggen?
Om het territorium van de Nederlanden onder Karel V juist te benaderen
moeten alle betroffen afdelingen van de clerus voor het voetlicht verschijnen
en met dezelfde parameters bestudeerd worden. 20 Voor de systematische
studie komen de krijtlijnen van dit groots project steeds duidelijker naar
voren. Pas dan kan de invloed van de clerus op de Reformatie en op de Opstand van de Nederlanden beter naar waarde geschat worden. Hierbij blijven
de woorden van Willem Lindanus van kracht. Voorzichtigheid is geboden bij
de studie van de rapporten van de vorstelijke commissarissen. ‘Ik herinner
mij, zo schreef Lindanus in 1578, dat mijn leermeester Ruard Tapper 21 zei dat
een commissaris in zijn rapport over de stemming van de monniken het tegengestelde beweerde van wat hij zelf had verzameld. Er kwam een klacht,
maar het Hof deed er niets mee. Zo erg zijn de fouten bij de verkiezing van
abten dat Lamoraal van Egmond niet aarzelde om de heren van het Hof N.
en N. op een openbaar feest voor schut te zetten. In tegenwoordigheid van
enkele abten stelde hij de vraag: Eerwaarde vader, hoeveel hebt u N. en N.
betaald?’ 22 Toch blijft de Leuvense hoogleraar Johannes Wamesius een betere
bron met het oog op de interpretatie van de indulten. Als canonist uit de
Nederlanden gaf hij duidelijk informatie over het hernieuwbare indult ‘Fervor pure devotionis’ (5 juli 1515) en over het niet-hernieuwbaar indult ‘Dum
mente recolimus’ (1 juli 1560). In zijn juridische adviezen volgen eigentijdse
besprekingen van vraagstukken uit het beneficiewezen.
Hieronder komen de clerici voor in zes groepen. 23 Deze indeling anticipeert op het voorbeeld van het indult uit 1552, waarbij de kandidaten in 1553
19
20
21
22

23

B. van den Hoven van Genderen, De Heren van de Kerk. De kanunniken van Oudmunster
te Utrecht in de late middeleeuwen, Zutphen 1997, 20032.
Zie nu: Y. van Loon, Abtverkiezingscommissies in Brabant, 1540-1600. Een politiekreligieus machtsspel, in: Trajecta 21 (2012) 225-248.
Men zal zich herinneren dat Tapper de leermeester was van Lindanus en dat Tapper
zelf een leerling was van Adriaan VI. We belanden dan bij de meest integere geestelijken uit die eeuw.
G. Brom, Twee geschriften van den bisschop van Roermond, Wilhelmus Lindanus,
over den kerkelijken toestand der Nederlanden in 1578-1579, in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 29 (1892) 288. Dezelfde klachten, die in de
vijftiende eeuw voor veranderingen zorgden, bleven hardnekkig.
ARAB AUD 1473/2 geeft dezelfde indeling voor het indult van 1560. De lijsten werden
toen te Brussel op 15 november 1561 opgesteld. In het verslag van Lindanus uit de vorige voetnoot is de indeling als volgt: bisschoppen, kanunniken, abten, monniken, pastoors en de universiteit.
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in zes groepen werden verdeeld met het oog op hun beneficie. In elke groep
verwerken we gegevens, die in verschillende informatiebronnen zijn verzameld, om te komen tot een prognose en een beeld van de verdeling. Daarbij
maakte Robert Lindell voorbehoud: ‘the complete history of a benefice can
only be shown by consulting the documentation at the place of the benefice’. 24
1. Prelaten
In de zestiende eeuw zijn prelaten bezitters van belangrijke beneficies als
(hoog)waardigheidsbekleders, zoals bisschoppen (met de bevoegdheid om
jurisdictie uit te oefenen in het belang van een groep gelovigen). Het begrip
‘prelaat’ was ontstaan tijdens het Vierde Concilie van Lateranen. 25 Toch waren bisschoppen niet vermeld in het indult van 1515. Zowel Atrecht, Doornik, Kamerijk en Utrecht bevonden zich in crisis. Wanneer bisschoppen in de
lijst van 1553 wel voorkwamen, ging het duidelijk om hun functie als collator: iemand die een beneficie kon verlenen. De koning van Frankrijk kon
dankzij het Concordaat van Bologna een voorstel doen om een bisschop te
laten benoemen. Filips II zou dat voorrecht krijgen in 1559. Aartshertog Karel
van Oostenrijk beschikte niet over deze bevoegdheid. Adriaan van Utrecht
en Guillaume de Croy werden kardinaal en deze laatste werd zelfs primaataartsbisschop van Toledo in 1517, terwijl Jean Carondelet, deken van Besançon, in 1519 aartsbisschop van Palermo werd, maar deze aanstellingen waren
te danken aan het feit dat Carlos I ondertussen koning van Spanje was.
Hoe verrichtten de bisschoppen hun taak? Van 1520 tot 1530 en van 1531
tot 1540 was de keizer niet in de Nederlanden geweest. De centrale regering
maakte zich toen zorgen. Bij zijn afreis naar het buitenland was het gebruikelijk dat de regering advies vroeg voor het beleid tijdens zijn afwezigheid. Die
vragen waren goed voorbereid, maar vaak niet gedateerd (begin van de jaren
veertig). ‘Wat dacht de keizer over het ‘benoemingrecht’ van de prelaten en
de bekleders van waardigheden?’ In de kantlijn volgde zijn antwoord: 1) De
keizer inlichten met advies van wat er te doen staat. 2) Niet toelaten dat er
een verkiezing plaats heeft. Er is respect te betonen voor het ‘benoemingrecht’. 3) Geschikte en bekwame personen aanstellen, zonder iemand te ‘benoemen’ op voorspraak of zonder toe te stemmen in bestellingen of opdrachten. 26
24
25
26

R. Lindell, Musicians from the Low Countries, ecclesiastical benefices and the imperial
Preces Primariae, in: Musicology and Archival Research: colloquium proceedings Brussels 2223-4-1993, Brussel 1994, 344.
X.1.6.41 Ne pro defectu en X.1.6.44 Nihil est.
ARAB AUD 1629/3, ongefolieerd. ‘Scavoir le bon plaisir de Sa Majesté sur les nominations des prélatures et dignitez’. Na deze vraag van de centrale regering volgde het
antwoord van de keizer: ‘L’empereur entendt que advenant la vacation d’aulcunes ab-
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Nu de ‘ketterse verdorvenheid (haeretica pravitas)’ al twee decennia om
zich heen greep, verwees dit antwoord naar de vorstelijke eindbelissing. De
keizer beschikte niet over het benoemingrecht. Hij herhaalde enkel wat ook
in de instructies voor de landvoogdessen stond. Hij antwoordde niet op de
vraag over de prelaturen. Bij de laatste benoeming van de bisschop van Atrecht (Antoine Perrenot in 1538) was de centrale regering ook niet geraadpleegd. Bovenal ventileerde de vorst geen nieuwe strategie om het hoofd te
bieden aan het oprukkende protestantisme. Hoe zou het niveau van de geschikte priesterkandidaten stijgen? Met het indult ‘Fervor pure devotionis’
hadden prelaten niets van doen, tenzij als collatores. Het pauselijk indult
sprak over de aanstelling van abten en van de hoogste waardigheden in de
kapittels. Welke invulling aartshertog Karel van Oostenrijk en later Karel V
als meervoudige landsheer aan deze bepalingen gaf, kon de paus in Rome
moeilijk volgen, want er waren nog geen permanente nuntii.
Ondertussen bleven vroegere misstanden voortleven. Het indult was er
niet verantwoordelijk voor dat er toch nog prelaten uit het buitenland een
aanstelling kregen in de Nederlanden, want de commende hield niet op te
bestaan. Buitenlandse prelaten konden met de hulp van paus en keizer nog
steeds in het buitenland verblijven en in de Nederlanden de vruchten opnemen. Bisschoppen uit de Nederlanden konden nog steeds beneficies verlenen, maar niet op basis van een indult. De enige bisschop, die indulten verkreeg en die gelovigen in de Nederlanden telde, was de bisschop van Luik. 27
Girolamo Aleandro deelde in het begin van het pontificaat van Clemens VII
mee dat Érard de La Marck de enige bisschop in de Nederlanden met pit (per
se potens) was. 28 Bij andere bisschoppen verscheen al te vaak een verwijzing
naar gebrek aan daadkracht: slaapverwekkend (‘somnolentia’, ‘somnolentiam’ en ‘somnolentos’) en naar een niet voorbeeldige levenswandel. 29
Deze slappe houding van de bisschoppen werd in de Nederlanden bevestigd door hun collega-bisschop Willem Lindanus. 30 Daarbij stipte hij niet
alleen de negatieve punten, maar ook de geneesmiddelen aan. Hoewel hij in
1578 schreef en zich beperkte tot de bisschoppen van de nieuwe bisdommen,

27
28
29
30

bayes et dignitez, qui sont d’importance, que l’on en doibt advertir Sa Majesté avecq
advis de ce qu’on y debvera ordonner, si avant que convenablement on pourra faire, et
non permectre que on procède à quelque élection au préiudice du droict de nomination et que on doibt pourveoir des personnes idoines et qualiffiez sans les nommer
par faveur ou consentir aulcunes commandes’.
H. Dessart, Les indults accordés aux évêques de Liège, in: BIHBR 24 (1947-1948) 49-121.
Het onderzoek, wie in de Nederlanden van deze indulten gebruik maakten, staat nog
open voor studie.
J. von Döllinger, Quellen zur Papstgeschichte, III, 273.
J. von Döllinger, Quellen zur Papstgeschichte, III, 154, 178 en 271.
J. Kuys, Repertorium, 144.
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toch is het duidelijk dat hun voorgangers nog minder in staat waren om de
waardigheid van het bisschopsambt te respecteren. De oplossing verwachtte
Lindanus van de aartsbisschop van Mechelen, maar die verbleef toen in Rome. 31 Verder is Antoine Perrenot de enige bisschop in de Nederlanden, die
zulk een grote invloed op de indulten heeft uitgeoefend. Vooreerst heeft hij
zelf er meer gekregen dan wie dan ook. 32 Verder is hij met Guillaume de
Vandenesse de enige, die zo vaak uitvoerder, commissaris en rechter van de
indulten in de Nederlanden is geweest. Daarbuiten was er geen prelaat met
invloed op de indulten. 33
2. Waardigheden en prebenden
Met de waardigheden en prebenden bevinden we ons net als met de kanunniken in de sfeer van de seculiere en reguliere kapittels. Aangezien er in de
Nederlanden vóór de oprichting van de nieuwe bisdommen vier bisdommen
(Atrecht, Doornik, Kamerijk en Utrecht) waren, 34 moet er slechts met vier
kathedrale kapittels gerekend worden. 35 Anderzijds was er in de Romeinse
tijd geen rekening gehouden met de taalgrens. Daaruit volgde dat de kapittels, behalve Atrecht en Utrecht, niet in een homogeen taalgebied werkten. 36
De met een waardigheid (dignitas) beklede kanunnik werd ook dignitaris genoemd. Naar gelang van de statuten van het kapittel verschilden de
aard en het aantal van deze waardigheden. 37 Doorgaans is er een proost, een
deken, een scholaster (men denke aan de kapittelscholen), 38 een custos of

31

32
33
34
35
36
37
38

G. Brom, Twee geschriften van den bisschop van Roermond, Wilhelmus Lindanus,
over den kerkelijken toestand der Nederlanden in 1578-1579, in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 29 (1892) 285-286. Zie ook: M. van Durme,
El cardenal Granvela, 314.
In het kader van dit werk vallen zijn persoonlijke indulten en de lijst, c.q. de pluraliteit
van zijn beneficies buiten beschouwing.
Willem van Enckevoirt kreeg een indult (nog niet uitgegeven) met een beperkte actieradius. Overigens verbleef deze bisschop en kardinaal in Rome.
Het bisdom Luik was en bleef buitenland, hoewel sinds het verdrag van Sint-Truiden
de relaties met de Nederlanden versterkt waren.
H.J. Becker, Senatus episcopi. Die rechtliche Stellung der Domkapitel in Geschichte
und Gegenwart, in: Jahres- und Tagungsbericht der Görres-Gesellschaft 1989, o. O., 1990,
33-54.
A. Cauchie en A. van Hove, Documents sur la Principauté de Liège (1230-1532), spécialement au début du XVIe siècle, Brussel 1908, I, nr. 70, 367-371 met de kapittels van het
Luikse bisdom.
Voor een modelstudie, zie: J. Hirnsperger, Die Statuten des Salzburger Domkapitels (1514
bis 1806): eine rechtshistorische Untersuchung zur inneren Verfassung des weltgeistlichen adeligen Salzburger Domkapitels, Graz 1998.
In Trente werd deze waardigheid opgewaardeerd: COGD, III, 123, l. 3718-3723 (Sessio
XXIII, de ref., can. XVIII).
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koster, 39 c.q. een thesaurier of schatbewaarder en een cantor. Zo waren er in
het kapittel van Sint-Goedele te Brussel drie waardigheden: een deken, een
thesaurier en een cantor. 40 Al deze dignitarissen zaten samen met hun collegae-kanunniken in de koorbanken, maar de dignitarissen bezetten de meest
eervolle plaatsen.
Het was al in de vorige eeuwen gebruikelijk dat uit de seculiere kapittels
het grootste aantal vorstelijke dienaren gerecruteerd werd. De groep van de
universitair gevormde geestelijken, vertegenwoordigd in deze lijsten, vond
op dezelfde wijze de weg naar staatsambten en geestelijke ambten, want de
loopbaan in de beneficies vertoonde vaak een parallel met een loopbaan in
functies voor de vorst. Zevenmaal per dag zou de kanunnik zich tot God
richten en in de praktijk lukte de combinatie van deze opdracht met de wereldlijke opdracht nog enigszins, maar excessen bestonden ook bij de clerus. 41
Sinds kort is bekend geworden hoe machtig het kathedraal kapittel van
Kamerijk was. Voor de hier bestudeerde periode stonden vertrouwde clerici
uit de Nederlanden zoals Jean Carondelet, Antoine Perrenot, Philippe Lemaire, Odoard de Bersacques en Filips Nigri in Kamerijk vooraan in dienst van
de kerk en in de politieke dienst van de vorst. 42 Daarom is het nodig om in
een studie van de verhouding tussen Kerk en Staat een zeer uitgebreid panorama van deze geestelijke stand te observeren. Ook in de bestudering van
internationale relaties is een soortgelijke studie voor deze periode onmisbaar. 43
Van de andere kathedrale kapittels Atrecht, Doornik 44 en Utrecht 45 is de
oogst niet onaanzienlijk, maar de vergelijkende studie van deze kapittels zou
een invalshoek kunnen worden voor het huidig ontoereikend beeld van het
beleid van de bisschoppen. Bovendien blijft de studie van Jean de Theux de
39
40
41
42

43
44
45

‘De officio custodis’ van X.1.27 en van Extrav. Com.1.5 verwijst niet in het bijzonder
naar een koster van een kapittel. Overigens verwijst het canoniek recht naar de functies
van aartsdiakens (X.1.23) en aartspriesters (X.1.24).
B. van Hofstraeten, De dignitarissen en grote kanunniken van het kapittel van SintGoedele en Sint-Michiel te Brussel (1430-1559), in: Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis 13 (2010) 210-260, vooral 213.
H. Millet, I canonici al servizio dello Stato in Europa secoli XII-XVI, Modena 1992.
Chr. Leduc, Gens d’Église et Société à l’époque moderne: le chapitre et les chanoines de Cambrai de la Renaissance à la Révolution, Arras 2004, 4 dln. Zie ook: G. Deregnacourt et Chr.
Leduc, Au service du prince: Le chapitre métropolitain de Notre-Dame de Cambrai de
la fin du Moyen-Âge au XVIIIe siècle, in: Parlement[s]. Revue d’histoire politique 3 (2010)
44-59.
C. Michon, La crosse et le sceptre. Les prélats d’État sous François Ier et Henri VIII, Paris
2008.
J. Vos, Les dignités et les fonctions de l’ancien chapitre de Notre Dame de Tournai, Lille 1898,
2 dln.
S. Moore, Recruitment to the cathedral of Utrecht, 1528-1580, in: Utrechters entre-deux:
stad en sticht in de eeuw van de Reformatie, 1520-1620, Delft 1992, 67-74.
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Montjardin over het kapittel van Sint-Lambert in Luik een klassieker. 46 Telkens weer stijgt de verwondering, als blijkt wie zich aanmeldden voor de
belangrijkste kapittels. Verder zou voortaan de studie van de invloed van het
indult op het curriculum van de kanunikken een pluspunt betekenen.
Hoe voorzichtig men moet zijn bij de inschatting van de waardigheden,
bewijzen nog twee voorbeelden: eerst een brief van Lodewijk van Schore. Op
2 januari 1548 meldde hij Maria van Hongarije uit Brussel dat de protonotaris
d’Estrées overleden was. Door het overlijden van Baudouin d’Oignies kwamen twee proosdijen vrij: Bergen en Nijvel. Van Schore dacht dat de proosdij
van Nijvel tot de eerste waardigheden behoorde en dus onder toepassing van
het indult viel. Toen bleek dat de abdis van Nijvel samen met de kanunnikessen het kapittel van Sint-Gertrudis vormde en de proost met de kanunniken
het kapittel van Sint-Paulus.
Bijzonder interessant is verder de informatie dat Wallerand Hangouard,
die al tweede aalmoezenier was, graag proost was geworden van Nijvel. Hij
hoopte dus dat de proosdij tot de eerste waardigheden van de vorstelijke
nominatie behoorde. Indien dat niet het geval was, hoopte hij door beroep op
de ‘Preces Primariae’ of op het indult van Thunis de proosdij alsnog te verwerven. 47
Het tweede voorbeeld heeft betrekking op meester Jehan Sigounet. Hij
was zanger geweest in de kapel van Maria van Hongarije en werd later haar
tweede aalmoezenier, die haar begeleidde naar Spanje. Toen de proosdij van
Sint-Pieter te Douai vacant werd, had Sigounet zich kandidaat gesteld. Het
beneficium was van geringe waarde. Ondertussen was deze man zanger in
de kapel van Margareta van Parma. De proosdij in Douai viel onder de eerste
waardigheden, voorbehouden aan Filips II. Daarom was de landvoogdes
verplicht de koning op de hoogte te stellen. Vanuit Toledo volgde op 7 december 1560 de beslissing dat de landvoogdes het beneficium aan Sigounet
mocht geven. 48
De correspondentie van Erasmus bood al een paar vroege voorbeelden
van de indulten in de Nederlanden. Jan Becker uit Borselen meldde hem
vanuit Leuven dat hij tot 1522 een prebende had gekregen van Adolf van
Bourgondië. In 1521 kreeg hij de kans om zich kandidaat te stellen voor de
waardigheid van deken van Sint-Pieter in Middelburg. Hij werd unaniem
verkozen en had zich al verheugd op deze promotie. Toen Jan probeerde om
de verkiezing te laten omzetten in inbezitneming (missio* in realem, actua46
47
48

J. de Theux de Montjardin, Le chapitre de Saint-Lambert à Liège, Bruxelles 1871-1872, 4
dln.
ARAB AUD 1642/2, ongefolieerd. Zie ook: ARAB AUD 134, fo 204 ro – 205 vo en 223 ro –
v o.
L. Gachard, Correspondance de Marguerite d’Autriche duchesse de Parme avec Philippe II,
Bruxelles 1867, dl. I, 330 en 365.

322

Hoofdstuk VII

―――

lem et corporalem 49 possessionem), kwam hij tot de vaststelling dat het ganse
keizerlijke Hof zich verzette. Naar men zei, bestond er een privilege, waardoor het de keizer was toegestaan niet alleen abten, maar ook dekens en
proosten op opengevallen plaatsen aan te stellen. 50 De plaatsen van deken en
proost behoorden tot de waardigheden, maar werden in het indult ‘Fervor
pure devotionis’ niet met name vermeld. Opnieuw is hier een vroeg bewijs, dat
de keizerlijke administratie het indult eigenzinnig uitlegde. Vooral wordt
helder dat de betrokken clerici stomverbaasd waren over de ongekende regelgeving.
Toen Frederik Schenk van Toutenburg na zijn priesterwijding in 1528 op
bevel van Clemens VII domdeken te Utrecht werd, volgde in 1529 ook nog de
functie van aartsdiaken van het kapittel van Sint-Pieter. Nog later werd Frederik de eerste aartsbisschop van Utrecht. Filips II schreef toen aan deken en
kapittel van Sint-Pieter dat ‘ons by indult Apostolycq recht van nominatie
ende andersins toebehoort ende competeert totte voersz. digniteyten’ en hij
benoemde Walter van Kerckhoven in de vrijgekomen waardigheid van
proost van Sint-Pieter ‘als een persoon daer toe bequaem, ende ons aengenaem synde’. 51
Van een kandidaat die gebruik wilde maken van ‘Fervor pure devotionis’
wilde de keizer dus op de hoogte zijn. Soortgelijke verzoeken aan de keizer
zijn zelden boven water gekomen. Hier volgt een document, waarbij de keizer positief op een verzoek inging. Na het overlijden van Sweder van Kervenhem, de laatste proost van het kapittel van Sint-Walburgis te Zutphen,
kreeg Herman van Rennenberg toen vanuit Augsburg op 12 maart 1548 bevestiging van zijn benoeming. De stadhouder, de voorzitter en de raadsheren
van het Hof van Gelderland en alle andere rechters, ‘justicieren ende officieren’ of hun plaatsvervangers kregen het bericht dat zij het bezit van de
proosdij voor Herman moesten aanvaarden. Ze zouden hem laten genieten
van het bezit, dat aan hem was toegekend. 52 Dit gebeurde op basis van het
indult ‘Fervor pure devotionis’ uit 1515. Het is hierom merkwaardig, omdat
Gelderland pas vijf jaar deel uitmaakte van de Nederlanden. Maar het bene49
50
51
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P. Landau, Jus Patronatus. Studien zur Entwicklung des Patronatrechts im Dekretalenrecht
und der Kanonistik des 12. und 13. Jahrhunderts, Berlin 1975, 155-156.
P.S. Allen et H.M. Allen, Opus epistolarum Desiderii Erasmi Roterodami, Oxonii 1924, V,
Ep. 1321, l. 16-23. Zie ook: J. Kuys, Repertorium, 189.
A. Matthaeus, Fundationes et fata ecclesiarum, praesertim quae Ultrajecti, et in ejusdem
suburbiis et passim alibi in diocesi, Lugduni Batavorum 1704, I, 46: Brussel, 18 augustus
1569. Zie ook het Utrechtse Archief en de gedigitaliseerde uitgave van de Monumenta
Van Buchel pag. 78 (fol. 41v): Post hunc Albanus praeposituram dedit Walterio Kerckhornio, anno 1569, 16 decembris. Noteer dat de hertog van Alva de ‘proost’ aanstelt.
Zie ook J. Kuys, Repertorium, 237, 298 en 301.
ARAB AUD 935, fo 110 ro – vo. Wij danken drs. Maarten Gubbels voor deze verwijzing.
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ficium stond ter beschikking van Karel V, omdat hij in 1543 in de rechten van
de voorgangers-stichters was getreden. 53
In het derde Memorieboek van het Hof van Utrecht bevindt zich nog een
tussenkomst van Filips II. Antonius Matthaeus III (1635-1710) had een fijne
neus voor goede berichtgeving in deze zaken. Herhaaldelijk merkte hij in zijn
‘Fundationes’ op dat er een grote cesuur optrad in de zestiende eeuw tussen
de vrije verkiezing vóór de komst van Karel V en de periode na 1528. Op 18
maart 1556, zo meldde hij, schreef Filips II een brief aan het kapittel van SintMarie, waarin hij zich verantwoordde voor een ongebruikelijke handelwijze. 54 Wat was het geval? Filips II had Nicolaas van Nieuwland, de bisschop
van Hebron 55 en suffragaan van Utrecht, in 1556 benoemd tot deken van SintMarie. 56 Het kapittel van Sint-Marie had bezwaren geformuleerd en het antwoord liet op zich wachten. Ter verontschuldiging voerde Filips II aan dat hij
de procedure uit de periode van zijn vader nog niet kende. In werkelijkheid
moest hij op zijn persoonlijk indult wachten tot 1 januari 1562 (‘Dum mente
recolimus’).
Op het verzoekschrift met bezwaren kreeg het kapittel volgend antwoord van Filips II: ‘so syn wy geresolveert t’uwer contemplatie te accorderen, dat als voortaen eenige deeckenye van de vyf ecclesien van Utrecht
voorsz. vaceren sal, wy nomineren sullen enen van uwer kerken, waer mede
ghy onses erachtens redene hebt u te genoegen’.
Deze tussenkomst van Filips II was één van zijn eerste regeringsdaden na
de abdicatie van Karel V op 25 oktober 1555. Op diezelfde dag had Karel V
zijn persoonlijk indult doorgegeven aan zijn zoon, zonder dat de paus daarin
gekend was. Door Nicolaas van Nieuwland in 1556 te benoemen als deken
van Sint-Marie deed Filips II ongetwijfeld velen in Utrecht geweld aan. Daar
bleef het niet bij. Zowel voor als na deze ‘benoeming’ in Sint-Marie kreeg
Van Nieuwland nog een voorstel tot aanstelling (19 juli 1553) op basis van
een indult. Daardoor kwamen indulten in een slecht daglicht. 57 Het moet
53
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A. Maris, Vorming van kapittelen van seculiere kanunniken in Gelderland voor de Reformatie, in: Nederlandsch archievenblad 70 (1966) 162: de graaf, later de hertog, was de
‘patronus et fundator’.
Het Hof van Utrecht was in 1530 opgericht en zo werden in de Memorieboeken heel
wat voorbeelden geregistreerd, die men als precedenten kan beoordelen.
Suffragaanbisschoppen kregen vaak een bisdom ‘in partibus infidelium’ aangewezen,
hier in het huidige Israel. Zie ook: J. L. Gutiérrez, In partibus infidelium, in: DGDC, IV
467-469.
A. Matthaeus, Fundationes, I, 46-47. Noteer dat Matthaeus de paasstijl niet oplost. Het
jaartal 1555 bij Matthaeus moet naar onze tijdrekening 1556 worden. Zie J. Kuys, Repertorium, 335.
Gross 2186: op 27 februari 1522 kreeg Nicolaas van Nieuwland als clericus van het bisdom Utrecht het ‘ius Primariarum Precum’ voor een beneficie bij de proost en aartsdiaken van Arnhem. Zie ook: bijlage X, fo 11 vo.
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gezegd dat het jaarinkomen van Van Nieuwland als wijbisschop niet ruim
was. 58 Door een pauselijk indult mocht hij echter de beneficies, die hij al bezat, behouden (indultum retinendi beneficia): een kanonikaat in de SintVincentiuskerk te Gorinchem en het pastoraat van Leerbroek. In 1545 werd
hij kanunnik van Sint-Salvator en in 1546 nog pastoor van Sint-Bavo in Haarlem. 59
Op 19 juli 1553 behoorde hij tot de beneficiarii, die konden genieten van
het indult ‘Digna consideratione fidelitatis’. Aan hem werd in het kapittel van
Sint-Gorik te Kamerijk een beneficie voorgesteld. 60 Bij Van Nieuwland werden inderdaad alle regels van residentie overtreden en werkte Filips II mee
aan de pluraliteit van het beneficie bij zijn aanstelling in Sint-Marie. Niet veel
later werd Nicolaas van Nieuwland de eerste bisschop van Haarlem.
3. Kapittels
In kapittels was er een groep kanunniken, aan wie de waardigheden en prebenden toekwamen, en een groep kanunniken, die in de koorbanken een
lagere orde vertegenwoordigden. Ook deze laatsten hadden recht op een titel
en een prebende. Hoewel er in deze afdeling geen rekening is gehouden met
kanunnikessen van adel, toch kunnen deze vrouwen niet buiten beschouwing blijven. 61 Wat meer is: indien er geen prebende ter beschikking stond,
mocht het beneficie niet verleend worden. De beneficies of prebenden, die ter
collatie van een kapittel stonden, konden ook door het kapittel verleend
worden, alleen of samen met de bisschop bij een kathedraal kapittel. De geschiedenis van deze kapittels is slechts onlangs wetenschappelijk van de
grond gekomen. Op 31 mei 2013 werd in Leuven een congres gehouden over
dertien eeuwen seculiere kapittels in de Nederlanden. Terecht kunnen we dit
colloquium als de start van een nieuw tijdperk beschouwen. 62
58

59
60
61
62

Hier komt het moeilijke vraagstuk over de economische waarde van een beneficium.
Vaak konden twee of drie beneficia slechts volstaan om in het levensonderhoud van
één persoon te voorzien. ‘Uniones’ en ‘incorporationes’ waren dan belangrijk. Dit
vraagstuk verdient een nieuw proefschrift. Zolang wij geen financiële informatie hebben over de waarde van meer dan één beneficie, zijn voorzichtigheid en zorgvuldigheid geboden.
A. Hensen, Nieuwland (Nicolaas van), in: NNBW I (1911), 1376-1379.
Zijn brief van 19 juli 1553 is de enige van die datum, die werd gepubliceerd in: G. de
Smet, Privilegia nominationum Lovaniensium, Gandavi 1665, 104-106. Van de honderden
brieven zijn er twee uitgegeven.
J. Douxchamps, Chanoinesses et chanoines nobles dans les Pays-Bas et la principauté de Liège,
Wépion/Namur 19913.
Opgemerkt moet worden dat de reguliere kapittels in het onderzoek nog moeten
meetellen. In het buitenland staan al websites ter beschikking: http://lamop-appli.univparis1.fr/collegiales/. Zie ook: A. Massoni, Un nouvel instrument de travail pour la
communauté scientifique: le répertoire des collégiales séculières de France à l’époque
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Voor de Moderne Tijden worden in die zin nog vele studies verwacht,
zoals deze van Bram van den Hoven van Genderen, die voor het kapittel van
Sint-Salvator of Oudmunster te Utrecht 216 kanunniken bestudeerde van
1347 tot 1528. Het aandeel van de keizer op de aanstellingen was er niet bijzonder groot, omdat het hernieuwbare indult ‘Fervor pure devotionis’ slechts
na 1528 van toepassing was, toen Karel V wereldlijk heer werd van Utrecht.
Alleen de ‘Preces Primariae’ speelden er een rol, ook al was ze bescheiden,
want tweemaal was er bij een keizerlijke aanbeveling ook een pauselijke provisie. 63
Voor de Zuidelijke Nederlanden is de studie van Bram van Hofstraeten
over het kapittel van Sint-Goedele en Sint-Michiel te Brussel een modelstudie, omdat hij vanaf de Bourgondiërs ook de regering van Karel V meenam
in zijn werk. Op deze wijze kon hij over een lange periode informeren en fundamentele inzichten meegeven. Het feit dat dit kapittel een hertogelijke stichting was sloot niet uit dat het indult erop van toepassing zou zijn. 64 Het volstaat te verwijzen naar Filips Nigri, de deken van dit kapittel (1537-1563), om
zich te realiseren dat dit kapittel het belangrijkste van de Nederlanden was.
Als deken werd hij ‘papa Bruxellensis’ genoemd. Hij was een spilfiguur in de
Collaterale Raden. Hij was kanselier van de Orde van het Gulden Vlies. Hij
stond op de nominatie om de eerste bisschop van Antwerpen te worden. De
symbiose van dat kapittel met het Hof te Brussel was uitzonderlijk. Samen
met zijn zus Katarina kreeg hij van paus Julius III een apostolisch indult. 65
In het graafschap Holland waren er zes kapittels, die ter collatie stonden
van de graaf: ’s-Gravenhage, Dordrecht, Geervliet, Den Briel, Oostvoorne en
Gorinchem. 66 Hier kon Karel V ‘pleno iure’ de kandidaten voor de waardigheden aanstellen. 67 Hij trad daarbij in de rechten van de stichters, zijn voorgangers als graven van Holland. Wanneer hij hier iemand had toegelaten met
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médiévale, in: Revue d’histoire ecclésiastique 102 (2007) 915-965. In Nederland is er het
boek van Dr. J. Kuys, Repertorium van collegiale kapittels in het middeleeuwse bisdom
Utrecht, Hilversum 2014.
B. van den Hoven van Genderen, De Heren van de Kerk. De kanunniken van Oudmunster
te Utrecht in de late middeleeuwen, Zutphen 1997, 20032, 357 en 360.
B. van Hofstraeten, Patronage and Brokerage in the Burgundian-Habsburg Netherlands. The case of the Chapter of Saint-Gudule and Saint-Michael in Brussels (14301555), in: LJChH 108, 3-4 (2013) 735-759.
ASV, Arm. XLI 66, fo 4 ro – 5 ro: oktober 1552, anno tertio.
NA, Grafelijkheidsrekenkamer, Het Derde Geluwe register, fo 68 ro.
G. Mollat, Le roi de France et la collation plénière (pleno iure) des bénéfices ecclésiastiques.
Étude suivie d’un appendice sur les formulaires de la chancellerie royale, in: Mémoires présentés par divers savants à l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, t. 14: 2, 1951,
107-286. Bij de Franse koning betekende deze formule dat de kandidaat de eed van
trouw aan de vorst aflegde en niet aan de bisschop.

326

Hoofdstuk VII

―――

een ‘nominatio’ of een indult, had hij gebruik gemaakt van een dubbel recht.
Dit kwam voor. 68
In de periode van deze studie stond de Hervorming zo sterk in de belangstelling dat de centrale regering het leven in het kapittel beter observeerde. Hier volgt een voorbeeld met een dubbele boodschap vanuit de Geheime
Raad en vanwege de landvoogdes: 1) hoe peil je de stemming in een kapittel?
2) hoe ga je als landvoogdes om met de functie van de clerus? Naar aanleiding van een sollicitatie van sire Hendrik Bye voor de functie van scholaster
in het kapittel van Sint-Oedenrode stelde Maria van Hongarije zich in 1547
vragen. Ze liet Jan Scheyfve, in dat jaar tot raadsheer in de Geheime Raad
aangesteld, en de audiëncier Peter Verreycken een onderzoek instellen naar
het leven, de faam en de handelwijze van de kandidaat. 69 Een vragenlijst, die
moest nagetrokken worden bij de deken van het kapittel van Sint-Jan in ’sHertogenbosch, bij meester Goort van Doorne en Willem Michiels, ontvanger
van het dekenaat Sint-Oedenrode, omvatte vijf punten: 1) Is hij een ontwikkeld man en kan hij model staan voor een gewetensvol leven in dienst van
God? 2) Heeft hij een concubine (gehad)? Heeft hij een kind van vier of vijf
maanden van een meisje, Anna, in de stad? Moeder en kind leven nog. 3)
Gaat hij gewoonlijk om met welgestelde mensen en met mensen van zijn
beroep of met anderen? 4) Heeft hij laarzen gedragen, die waren ingesneden
boven de knie, zoals bij militairen? Heeft de deken, die dat zag, verboden er
nog te dragen? 5) Is hij per slot van de rekening geschikt om de kerk van
Sint-Oedenrode te leiden, wanneer de deken daar niet is, omdat hij een taak
opneemt in dienst van de vorst? 70 In het geval de paus voor een provisie van
kanunnik zorgde, moest de kandidaat in het kapittel aanvaard worden en
geïnstalleerd in de koorbank: hij verkreeg het actuele, reële en corporele bezit. 71
Uit de beginperiode van de regering van Karel V waren de Preces Primariae van de Rooms-Koning ook voor de Noordelijke Nederlanden van belang. Zo kreeg Cornelius Palinck als clericus van het bisdom Utrecht een
plaats op de wachtlijst van de kapittelkerk van Sint-Stefanus te Nijmegen.
Zijn brief was te Brussel gedateerd op 1 maart 1522. 72 De volgende maand
kreeg hij in Brussel op 20 april een plaats bij de thesaurier van de Dom te
68
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Zo is Judocus Vroeye uit het prinsdom Gavere, vriend van Erasmus en tweemaal rector van de Leuvense universiteit, te Gorinchem voorzien met een beneficie: Gross 2497.
M. Baelde, De Collaterale Raden onder Karel V en Filips II (1531-1578). Bijdrage tot de geschiedenis van de centrale instellingen in de zestiende eeuw, Brussel 1965, 308-309 en 324.
ARAB AUD 1632/2 ongefolieerd.
Processus super collatione canonicatus, in: P. de Mussis, Formularius instrumentorum,
Venetiis 1558, 183 vo – 184 ro. Deze aanstelling had plaats op basis van een pauselijke
provisie. Een formulierboek op basis van het recht op indult is een desideratum.
Gross 2220.
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Utrecht. 73 Uiteindelijk kreeg Cornelius, die ook een aanvraag indiende na de
keizerkroning van Karel V, op 20 januari 1533 te Bologna een brief, waarmee
hij terecht kon bij de deken van de kapittelkerk van Sint-Pieter. 74 Ondertussen werd Cornelis priester genoemd. Als kanunnik van Sint-Jan was hij op 23
januari 1535 aanwezig te Utrecht, wanneer Albertus Pighius dankzij een
pauselijke provisie als kanunnik en proost van Sint-Jan werd toegelaten en
geïnstalleerd. 75
Uit dezelfde beginperiode blijkt dat Karel een kapittel ook om een gunst
vroeg. Zo verzocht Karel als koning van Castilië, Leon en Granada vanuit
Gent op 17 juni 1517 om één niet genoemde vriend van meester Herman
Hagen en van meester Evert van Ensse aan te bevelen. Hij vroeg aan deken
en kapittel van St. Lebuïnus te Deventer om hem een prebende te schenken
‘want dit onse eerste bede en versouck aen u es’. 76 Soortgelijke verzoeken
naar aanleiding van een Blijde Intrede dienen in breder verband nader onderzocht te worden. In hoever was dit een precedent en hoe kon Karel hier
terugvallen op een traditie?
In het kader van deze studie is de overgang van het reguliere kapittel
van Sint-Bavo te Gent naar een seculier, later naar een kathedraal kapittel
van uitzonderlijke waarde. Beter dan in andere gevallen is hier aan te tonen
welke invloed Karel V liet gelden bij de aanstelling van de seculiere kanunniken in het nieuwe statuut. Monniken, die in een abdij leefden volgens de
regel van Sint-Benedictus, zouden voortaan kanunniken zijn en de regels van
een kapittel volgen. Tot de regering van Karel V was het belangrijkste kapittel in de stad Gent het grafelijke kapittel van Sint-Veerle in de nabijheid van
het Gravensteen. Bij de Blijde Intrede van Filips de Schone en van Karel V in
Gent behoorde het kapittel met zijn vertegenwoordigers tot de officiële ondertekenaars van de Blijde Inkomst in de stad Gent. Met de omvorming van
de Sint-Baafsabdij tot een kapittel, dat in de voorstellen tot oprichting van de
nieuwe bisdommen al was aangewezen om een bisschoppelijk kapittel te
worden, kwam het kapittel van Sint-Veerle in de verdrukking. De keizer gaf
de voorkeur aan zijn doopkerk en aan de belangrijkste parochie van de
stad. 77
In een benedictijnenabdij was de verkiezing van de abt al bijna duizend
jaar georganiseerd volgens de regel van Sint-Benedictus. Toen Paulus III op
73
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Gross 2790.
Gross 6690.
J. Joosting, De begrenzing van de rechtspraken der kerkelijke rechters onderling, ’s-Gravenhage 1912 (Werken OVR, 2, 14) IV, nr. 186, 458-460. Zie ook J. Kuys, Repertorium, 317.
Stadsarchief Deventer, Archief van het Kapittel van St. Lebuïnus (ID 1053), nr. 6.
A. Somers, ‘Specialis est capella Flandriae comitis. Le chapitre comtal de Sainte-Pharaïlde à Gand jusqu’au début du XVIIe siècle, ter perse. Deze lezing zal verschijnen in
de Bibliothèque de la Revue d’Histoire Ecclésiastique/LJChH (2015).

328

Hoofdstuk VII

―――

24 juli 1536 de Sint-Baafsabdij in het Sint-Baafskapittel omzette, werden er
een gemijterde proost, vier waardigheden en vierentwintig kanunniken aangesteld. De prior van de vroegere abdij werd omgeturnd tot deken van het
kapittel. Hetzelfde gebeurde met de proost, die cantor werd. De thesaurier
behield zijn functie, maar werd onder de waardigheden gerekend. De proost
van Papinglo werd scholaster van het kapittel. Vier prebenden waren voorbehouden aan de proost van het kapittel. Voor het overige werden vierentwintig prebenden verdeeld onder twaalf kanunniken, door de proost aan te
stellen, en twaalf, aan te stellen door Karel V. De nog aanwezige monniken
konden blijven, tot de laatste was gestorven. 78 De aanstelling van de nieuwe
kanunniken kan model staan voor de werkwijze van de keizer. Verder blijkt
dat dit kapittel voortaan één van de geprivilegieerde kapittels werd voor de
naaste dienaren van de vorst 79 en voor een uitgelezen groep van personen,
die aangenaam waren aan de vorstelijke omgeving. Verwijzen we enkel naar
Viglius, die proost werd van Sint-Baafs, en naar zijn zwager, Pieter Damant,
de derde bisschop van Gent.
Aan Édouard Hautcoeur danken we een uitstekende geschiedenis van
het kapittel Saint-Pierre te Rijsel. De parallelle uitwerking van de uitgegeven
bronnen en de monografie brengen de lezer zo dicht mogelijk bij de aanstelling van een kanunnik. Bij hem komt Jacques de Rez voor, de deken van Rijsel, die na het indult van 1552 in de lijst van 1553 voor een clericus uit het bisdom Doornik, Louis de Hennin, koos. De prior van Saint-Prix nabij Béthune
zou als collator optreden. Jacques had zich bijzonder verdienstelijk gemaakt
door als apostolisch administrator op te treden in het bisdom Besançon, toen
de titel van bisschop Claude de la Baume betwist werd. In 1553 had Jacques
zijn dekenaat geresigneerd ten voordele van Wallerand Hangouard, die al
aalmoezenier was aan het Hof. 80
Tot hetzelfde kapittel behoorde ook François de Rosimbos, die er van
1525 tot 22 september 1558 proost was. Toen hij negen jaar oud was, resigneerde Cornelis van Bergen, heer van Zevenbergen en later bisschop van
Luik, 81 zijn waardigheid van proost aan François. Zowel de landvoogdes, de
paus als Karel V stemden in met deze gang van zaken. Uit de rekeningen van
het groot zegel, bijgehouden door Laurent du Blioul, blijkt bovendien dat
François de Rosimbos in dezelfde periode nog een prebende opstreek op een
veel te jeugdige leeftijd. Meester Willem van Heda (1460-1525), proost te Arn78
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J. Rogiers, Sint-Baafs: abdij, kapittel, kathedraal (1536-1657), in: B. Bouckaert, De SintBaafskathedraal in Gent van Middeleeuwen tot Barok, Tielt 1989, 106-139, vooral 109-110.
In dit verband komt Viglius van Aytta op de eerste plaats.
E. Hautcoeur, Histoire de l’église collégiale de Saint-Pierre de Lille, Lille 1897, II, 257, 396 en
457.
Zie nu: books.operation.org/pulg/1196. Netwerk van de personen rond zijn bisschopskeuze: Fragment généalogique des Berghes.
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hem en kanunnik te Utrecht, was gestorven, waardoor de cura van Edam in
het graafschap Holland vacant werd. Bij het zegelrecht voor de vorstelijke
collatiebrief stond het zwart op wit ‘pour et au profit de François de Rosimbos’. 82 Tot de leeftijd van achttien was François een gecommendeerde proost.
In 1533 had hij de leeftijd bereikt om de functie van proost op te nemen en
moest hij volgens de statuten in Rijsel resideren, maar hij was ook ‘sommelier
de l’oratoire’ aan het Hof. Hij genoot echter dispensatie van residentieplicht
aan het Hof op basis van pauselijke privileges. Zo verscheen de proost zelden
in Rijsel. 83 Wat meer is, hij zou graag geestelijk raadsheer in de Geheime
Raad zijn geworden. Zijn residentieplicht zou dan tweemaal belast zijn door
een misbruik. Karel V ging niet in op het verzoek van Maria van Hongarije,
die Rosimbos ondersteunde. 84 Niet duidelijk is welke beweegreden zowel bij
de keizer als bij de landvoogdes beslissend was.
Gilbert d’Oignies was in 1562 de eerste, die in Rijsel als proost werd aangesteld op basis van het indult. Ondanks het feit dat de verkiezing sinds
onheuglijke tijden in handen van het kapittel was geweest kon men niet ontsnappen, aldus Hautcoeur, aan de onderwerping, die algemeen werd, en
waarmee de H. Stoel stilzwijgend akkoord ging. Rome gaf de bullen aan personen, door de vorst benoemd, want het kapittel in Rijsel was onmiddellijk
ondergeschikt aan de H. Stoel. 85
Het verschil in houding tussen pausen komt mooi naar voren door de
bijzondere opdracht van Jacques de Rez, die in 1544 als apostolisch administrateur naar Besançon vertrok. 86 Jacques wilde zijn dekenaat overdragen aan
zijn neef met dezelfde naam en voornaam. Deze was wel clericus, maar
slechts zestien jaar. Paulus III liet hem bij bul van 4 juli 1544 wel het kanonikaat, maar gaf hem niet de coadjutorie voor het dekenaat van Saint-Pierre.
Met de eerste sessies van het Concilie van Trente voor de boeg was de paus
terughoudend geworden. Twintig jaar vroeger had Clemens VII geen bezwaar gezien in de opname van een negenjarige voor de belangrijkste waardigheid in Rijsel.
Met de twee belangrijkste waardigheden in de handen van geestelijken,
die hetzij in regeringsdienst, hetzij in Hofdienst al te lange tijd afwezig waren
in het kapittel, waar zij zich grondig hadden kunnen bezinnen op hun taak
voor de hervorming van het geestelijk klimaat in hun omgeving, was de
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ARAB, Rekenkamer 20419, fo 20 vo.
E. Hautcoeur, Histoire, o.c., Lille 1897, II, 270-272. Zie ook 450-451.
M. Baelde, De Collaterale Raden onder Karel V en Filips II (1531-1578), Brussel 1965, 115.
E. Hautcoeur, Histoire, o.c., Lille 1897, II, 271 en 451 (XXXVII). Zie ook idem, Cartulaire,
II, 1049, nr. MDI: 9 april 1470.
ARAB AUD 56, fo 35 vo en 57 ro–58 vo. Zie ook ARAB AUD 1630/3, ongefolieerd: Brussel, 22 augustus 1544.
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godsdienst in slechte handen. Nu godsdiensttwisten voor de deur stonden,
kon het ergste verwacht worden. 87
Wat voor Willem Lindanus in 1578 het toppunt van criminaliteit betekende: kanunniken van het Domkapittel te Utrecht, die de wapens opnamen
tegen Filips II, Willem van Oranje binnenlieten in Utrecht en hem met gouden geschenken versierden. Vervolgens gingen zij voorop om met hun goddeloze handen de Vreeburg te slechten. Lindanus fulmineerde verder. Graaizucht, simonie en alles, wat God verboden heeft. Welke Jeremias zal het voldoende betreuren? Soms onderhouden ze vier vrouwen. Niet minder was hij
verontwaardigd over de klachten van eerbare burgers uit Maastricht, die
vertelden over de plunderingen van Spaanse soldaten. Uit één straat snelden
acht concubines van kanunniken weg om op een andere plaats hun kind te
baren. Dat was nog afgezien van de concubines, die in het huis van hun kanunniken bleven. 88
4. Abten
In de instructie voor Emmanuel-Philibert van Savoie en voor Margareta van
Parma reserveerde Filips II voor zich de abdijen, die meer dan drieduizend
pond waard waren volgens de taxatie van het kerkelijke subsidie. Ook alle
seculiere waardigheden, die onder het indult vielen, hoorden daarbij. In het
Vrijgraafschap zou Filips II de abdijen met een jaarlijks inkomen van tweeduizend frank voor zich reserveren. 89 Een tweede inleidende opmerking
heeft betrekking op de gemijterde abt. Toen Jan de Panhuys abt van Vlierbeek werd, bevestigde Clemens VII op 1 augustus 1532 deze keuze. In december van hetzelfde jaar werd het refugium van Vlierbeek te Leuven door
het vuur vernield. Door een bul van 14 februari 1533 stelde Clemens VII Jan
de Panhuys aan tot eerste gemijterde abt van Vlierbeek. Hij en zijn opvolgers
kregen de toelating om de mijter te dragen, een staf en een ring en om van de
ermee verbonden rechten te genieten. De abten van Sint-Bernard op de Schelde en van Sint-Gertrudis te Leuven moesten op dit pauselijk besluit toezien. 90
De ene abt was de andere niet. Sommige abten waren leden van de Staten Provinciaal, andere waren gemijterd en nog andere moesten hoogdringend gereformeerd worden. Sommige abten gingen gebukt onder schulden,
terwijl andere voortdurend aan de pesterijen van de buitenlandse aanvaller

87
88
89
90

R. DuPlessis, Lille and the Dutch Revolt: Urban Stability in an Era of Revolution, 1500-1582,
Cambridge 1991, 166.
G. Brom, Twee geschriften van den bisschop van Roermond, Wilhelmus Lindanus,
over den kerkelijken toestand der Nederlanden in 1578-1579, in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 29 (1892) 286-287.
ROPB, II, 7, 52 en 493.
MB, IV, 1, 98.
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blootgesteld waren. In die zin moet hieronder met voorbeelden gewerkt
worden.
Zo kreeg Robert II Le Clercq de bul van zijn aanstelling als abt van Ter
Duinen, gedateerd op 23 december 1519, op aanvraag van Karel, RoomsKoning en graaf van Vlaanderen. 91 Robert was afkomstig uit Atrecht en was
de biechtvader van Margareta van Oostenrijk geweest. 92 Deze aanstelling
ging regelrecht in tegen alle privileges van de Cisterciënzerorde. Eerst stuurde de abt van Clairvaux Jean de Burreyo, hoogleraar in de theologie en monnik van dezelfde orde, om de geldigheid van de verkiezing van de abt te onderzoeken. Vervolgens ging hij zelf en keurde alles goed, wat er na het overlijden van de vorige abt was gebeurd. 93 Dit stond in schrille tegenstelling met
wat in de Brabantse abdijen zou gebeuren.
Soms liep het onderzoek van de vorstelijke commissarissen bijzonder
vlot. Op 28 december 1542 gaf Maria van Hongarije vanuit Gent het bevel
aan heer Maarten Coels, cantor en kanunnik van Sint-Goedele, en aan meester Jacob Boone, gewoon raadsheer in de Raad van Brabant, om de procedure
voor een nieuwe abt te organiseren. 94 Op 30 december 1542 werd Nicolaas a
Spira abt van Grimbergen. Op 31 maart 1543 volgde de bevestiging vanwege
paus Paulus III. 95
Het geval van de abdij van Park te Heverlee leert, dat de oppositie van
de norbertijnenabdijen niet steeds hard was. Op 15 maart, een dag vóór het
overlijden van abt Ambrosius van Engelen, schreef Maria van Hongarije een
brief naar meester Adolf van Pamele, raadsheer in de Geheime Raad. De
geestelijken van het klooster hadden haar te kennen gegeven dat zij voor de
coadjutorie van de verzwakte prelaat drie kandidaten naar voren schoven:
Lodewijk van den Berge, toen proost van het klooster Leliëndaal bij Mechelen, sire Gerard Eerdtryck en sire Hendrik van Steelberge. Van Pamele
moest onderzoeken wie het meest geschikt was en hij moest overleg plegen
met Ruard Tapper, de deken van Sint-Pieter te Leuven. Maria van Hongarije
verwachtte een verslag van de bevindingen. Het in het Latijn geschreven verslag van Ruard Tapper is bewaard. 96 We weten dat Ambrosius zich tot de jaren 1535 verzette tegen het indult ‘Fervor pure devotionis’, 97 maar dat hij daar91
92
93
94
95
96
97

U. Berlière, Provisions abbatiales 1519-1604, in: BIHBR 4 (1924) 160.
C. de Visch, Compendium chronologicum exordii et progressus Abbatiae Clarissimae ac Beatae
Mariae de Dunis, Brussel 1660, 94.
MB, III, 408. Abt Le Clercq hield een register bij van zijn ervaringen.
ARAB AUD 1628/2, ongefolieerd.
MB, IV, 3, 738.
ARAB AUD 1629/1, ongefolieerd. Zie ook: P. Gorissen, De Prelaten van Brabant onder
Karel V (1515-1544). Hun confederatie (1534-1544), in: Standen en Landen VI (1953) 79,
noot 243.
MB, IV, 3, 809.
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na een zwakke bestuurder was, die bijdroeg aan een wankele geestelijke cultuur.
In zijn brief aan Lodewijk van Schore smeekte Tapper op 11 april 1543
dat de voorzitter van de Geheime Raad bij de koningin zou aandringen op
een spoedige, goede beslissing, omdat uitstel gevaren in zich sloot. Nog een
tweede maal drong hij er in dezelfde brief bij de voorzitter op aan, mede in
naam van de abdij, om een korte en gelukkige afloop van de voor de abdij
rampzalige toestand. Op 27 april werd Lodewijk van den Berge benoemd en
op 30 april in Leliëndaal gewijd. 98
Utrecht vertoont na de overdracht van de temporaliteit interessante aanknopingspunten in het werk van Antonius Matthaeus III (1635-1710): een geschiedenis van de kloosterstichtingen in Utrecht en omgeving. In het verslag
van een verkiezing van een abt in de Sint-Paulusabdij is er een toepassing
van de oude en van de nieuwe procedure. 99 Na het overlijden van abt Matthaeus van Goch (1521-1536) op 15 februari, had, zoals naar gewoonte, de
abtsverkiezing plaats gehad, maar deze werd ongeldig verklaard, want men
had geen rekening gehouden met het indult van de keizer (Fervor pure devotionis). Hendrik Eyck, clericus uit Utrecht en notaris op gezag van paus en
keizer, registreerde op zaterdag 5 maart de ongeldige verkiezing. Karel V
had genoemd indult tot het jaar 1536 in vele plaatsen van Holland (patria
Hollandiae) gebruikt. In het bijzonder was het indult in de benedictijnenorde
van Sint-Adelbert te Egmond gebruikt, maar ook op andere plaatsen, zoals in
de vrouwenabdij van Rijnsburg 100 of in deze van Leeuwenhorst. 101
In dat indult werd aan alle religieuzen of regulieren, die in zijn Nederlanden (sub ditione sua citeriorum partium suarum) leefden, verboden om
als gemeenschap of individueel na het overlijden van hun oversten over te
gaan tot de verkiezing van iemand in plaats van de overledene. De kennisneming, de goedkeuring en de ‘benoeming’ hoorden bij de keizerlijke majesteit. Niemand mocht verkozen worden, indien hij niet eerst benoemd was
door hem en zo hij hem aangenaam en geschikt voorkwam. De ten onrechte
verkozene moest dus zijn verkiezing teruggeven in de handen van zijn kiezers.
Op woensdag 16 februari had de nieuwe verkiezing plaats in de aanwezigheid van Johannes de Castro, abt van het klooster van Sint-Laurentius in
Oostbroek, van Jaspar van Hoogeland, voorzitter van het Hof van Utrecht, en
MB, IV, 3, 810.
A. Matthaeus, Fundationes et fata ecclesiarum, praesertim quae Ultrajecti, et in ejusdem
suburbiis et passim alibi in diocesi, Lugduni Batavorum 1704, I, nr. XV, 207-215 en XVI,
215-218.
100 M. Hüffer, De adellijke vrouwenabdij Rijnsburg, 1133-1574, Nijmegen-Utrecht 1922, 211.
101 G. de Moor, Verborgen en geborgen: het Cisterciënzerinnenklooster Leeuwenhorst in de
Noordwijkse regio (1261-1574), Hilversum 1994, 396-397.
98
99
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van raadsheer Rutger van der Kerck. De cellerarius of keldermeester Gerrit
Elbertsz. van Nijkerken 102 werd verkozen, hetgeen bevestigd werd door Karel
V, die meteen de bekrachtiging door de paus vroeg op 4 maart 1536. Deze
bekrachtiging was nodig, omdat de Sint-Paulusabdij een consistoriale abdij
was. Op 24 april 1536 antwoordde Paulus III bevestigend aan Karel V, die nu
de wereldlijke heer van Utrecht (patria Trajectensis) was. 103 Tegelijkertijd
schreef Paulus III de bisschop aan om de canoniekrechtelijke verkiezing goed
te keuren. Last but not least schreef Paulus III naar de verkozene. Van de
nieuwe abt werd verwacht dat hij de aan de bisschop afgelegde eed zou opsturen naar Rome volgens het formulier, dat in de bul was ingesloten. Vanuit
Brussel heeft Karel V uiteindelijk op 27 mei 1536 met zijn placetbrief de pauselijke bekrachtiging goedgekeurd. Hij stelde de landvoogdes Maria van
Hongarije en de Geheime Raad op de hoogte en meldde dat alle betwistingen
over het ‘possessorium’ voor hen en zijn rechters zouden komen. 104 Geschillen over het ‘petitorium’ zou de gewone rechter behandelen. Zo niet, zouden
daartoe gedelegeerde rechters binnen de Nederlanden de zaak afhandelen. 105
Op 3 juni 1536 heeft het Hof op het placet aan de abt een brief van ‘attache in
communi forma’ toegestaan. Dat betekende dat de vorst de uitvoering van de
pauselijke brief bevorderde. 106
Toen de abdij van Vlierbeek in Brabant vacant werd na het overlijden
van Jan de Panhuys (5 september 1543), bleek een grondige reformatie
broodnodig volgens het rapport van de commissarissen Ruard Tapper, deken van Sint-Pieter te Leuven, en Jan Hanneton, raadsheer in de Raad van
Brabant. Zij achtten het nodig om uit de abdij van Affligem een aantal goede
geestelijken te laten overkomen. De uiteindelijke titularis kwam over uit de
abdij van Saint-Bertin bij Saint-Omer: Jacques Marotel. 107
Nog een laatste voorbeeld van een aanstelling van een abt op basis van
het indult ‘Fervor pure devotionis’. In 1548 werd Jean Doyen uit Binche de
eerste abt van Floreffe, aangesteld op basis van het indult ‘Fervor pure devotionis’. Dit betekende dat deze abt voor het eerst schriftelijk beloofde dat hij
102 K. van Vliet, Lijst van abten, priors en monniken van de Paulusabdij, in: H. van Engen
en K. van Vliet, De nalatenschap van de Paulusabdij in Utrecht, Hilversum 2012, 281. Wij
danken drs. M. Gubbels voor deze verwijzing.
103 U. Berlière, Provisions abbatiales 1519-1604, in: BIHBR 3 (1923) 161. Noteer dat de datum van de pauselijke bevestiging daar foutief 22 februari 1536 is. Bianchi geeft niet
‘Martii’, maar ‘Maji’.
104 Bedoeld waren de vorstelijke rechtbanken, in de eerste plaats het Hof van Utrecht. De
rechtsgrond ging terug op D.41.2.12 Naturaliter.
105 De bedoeling was dat deze zaak niet naar kerkelijke rechters in het buitenland zou verhuizen.
106 Alleen een pauselijke brief met nadere specificatie van de taak van de abt ontbreekt in
deze bijlagen (‘prout in nostris inde confectis literis plenius continetur’).
107 ARAB AUD 1629/2, ongefolieerd: Leuven, 29 september 1543. Zie ook: MB, IV, 1, 98.
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ervoor zou zorgen jaarlijks een pensioen van driehonderd Karolusgulden uit
te betalen aan de personen, door de Majesteiten aan te duiden. 108 De abt van
Bonne Espérance en de gouverneur van Namen, Pieter Ernest graaf van
Mansfeld, waren als commissarissen opgetreden. Op 3 maart 1552 overleed
Doyen. De vorstelijke commissarissen hadden toen de prior van Postel voorgedragen, maar het werd Guillaume Doupaix. In datzelfde jaar werden alle
kloosters van de Sint-Norbertus in een onafhankelijke kerkprovincie verenigd. De abt van Floreffe werd aangesteld als visitator. 109 Ook op deze wijze
werkten indult en kerkprovincie samen om de positie van Kerk en Staat beter
op elkaar af te stemmen.
De keerzijde van de medaille vinden we weer bij het rapport van Willem
Lindanus uit 1578. ‘Ik hoorde een belangrijke personaliteit in herinnering
brengen dat hij enkele honderden guldens voor die abt N. betaald had.’ En
hij ging verder: ‘Iemand was tot abt gekozen en nodigde zijn commissaris
van het Hof uit voor een maaltijd. De kamer was versierd met tapijten, de
tafel met zeer veel zilveren bestek en ze hadden zich vrolijk vermaakt. ‘Heer
commissaris, zei de abt, ik zal op uw gezondheid deze beker met alle andere,
die in deze kamer en op deze tafel zijn, toedrinken’. En nog één: ‘Toen vader
abt N. een religieus met de gevangenis bedreigde, replikeerde deze: Waag
niet de vinger naar mij uit te steken. Ik zal u zoveel voor de voeten werpen,
dat je blij zult zijn dat je gezwegen hebt.’ 110
5. Abdissen
In dit kapittel komen de vrouwen aan bod als ‘collatrices’. Volgens het ‘ius
commune’ was het aan hen nochtans verboden om jurisdictie uit te oefenen
en om kerkelijke beneficies te verlenen. Toch vond Baldus (in zijn commentaar bij X.2.20.40 Dilecto) dat een leek, man of vrouw, op basis van een privilege of om andere redenen het collatierecht kon bezitten. Ook vrouwen konden op basis van hun waardigheid of omwille van een privilege hetzelfde
doen. 111 Voor het eerst in de instructies voor de landvoogd(es) van 1556 en
1559 ging de aandacht naar enkele abdijen voor dames, die voor de koning

108 J. Houssiau, Contrôleurs ou contrôlés? Les rapports des ecclésiastiques avec le pouvoir
au XVIe siècle dans les Pays-Bas, in: Publication du Centre Européen d’Études Bourguignonnes (XIVe – XVIe s.) 38 (1998) 256.
109 MB, I, 121.
110 G. Brom, Twee geschriften van den bisschop van Roermond, Wilhelmus Lindanus,
over den kerkelijken toestand der Nederlanden in 1578-1579, in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 29 (1892) 288-289.
111 H. Gonzalez, Commentatio ad regulam octavam Cancellariae cum centuriis duabus decisionum Sacrae Rotae Romanae recentissimarum, Lyon 1738, I, 324-326: summaria glosse 22
Collatrices.
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gereserveerd waren: Ter Kameren 112 en Vorst 113 nabij Brussel, Rijnsburg 114 in
het graafschap Holland en Flines in het bisdom Kamerijk. 115
De abdisverkiezing van Leeuwenhorst in 1527 geeft een goed beeld van
de bezorgdheid van de centrale regering om niets aan het toeval over te laten. Toen abdis Adriana van Roon in maart 1525 ziek werd, kwamen Frederik van Renesse, heer van Male en lid van het Hof van Holland, en meester
Vincent Cornelisz. al op visitatie. Toen Adriana op 14 juni 1527 stierf, kwamen Pieter van der Goude, deken van het kapittel van Naaldwijk, en de
voorzitter van het Hof van Holland, Gerrit van Assendelft, op bezoek. Uiteindelijk werd de nieuwe abdis de uit Gelderland afkomstige Elizabeth van
Baaxen, 69 jaar oud. Van vele dossiers van abdisverkiezingen zijn soortgelijke
rapporten nog voorhanden. Vanaf de negentiende eeuw is al gezocht naar
zowel verkiezingen van abten en abdissen, 116 maar tot een synthese van alle
gegevens in het licht van het indult ‘Fervor pure devotionis’ heeft dit nog niet
geleid, tenzij in het geval van het vroegere Sticht Utrecht, waar met het indult
van 1515 rekening werd gehouden. 117
Edouard Hautcoeur, die over de Cisterciënzerinnen van Flines een monografie schreef, stelde vast dat er bij het overlijden van Marie Waye in 1507
nog geen indult bestond en dat biechtvader Guillaume de Bruxelles als uitgelezen kiezer 118 Jeanne de Babais aanstelde. Toen deze op haar beurt haar einde voelde naderen, resigneerde ze ten voordele van Jacqueline de Lalaing en
overleed in 1534. Aangezien de coadjutorie was aanvaard, kwam het indult
niet ter sprake. Zo stelde zich het probleem van het indult voor het eerst in
1561 onder Filips II, toen hij zijn indult ‘Dum mente recolimus’ nog niet bezat.
Margareta van Parma schreef toen aan Filips II dat de meerderheid van
stemmen de beste oplossing was om problemen te vermijden. Aangezien de
Fransen destijds hun recht ‘des régalies’ gecedeerd hadden en het indult nog
niet was aangekomen, had Filips II nog het ‘nominatierecht’, door zijn vader
A. Notebaert, Abbaye de la Cambre, à Ixelles, in: MB, IV, 2, 441-468.
A. Despy-Meyer, Abbaye de Forest, in: MB IV, 1, 189-217.
M. Hüffer, De vrouwenabdij Rijnsburg, 1133-1574, Nijmegen-Utrecht 1922.
E. Hautcoeur, Histoire de l’abbaye de Flines, Lille 1909, 189-191: Margareta van Parma
koos er voor het eerst een abdis in 1561: Philippine de Torcq. Filips II besliste simultaan
dat de abdij drieduizend gulden zou betalen om de zusterabdij van Nizelles in Brabant
te helpen. Hautcoeur spreekt over ‘abus de pouvoir’, 205.
116 A. van Lommel, Verkiezing van eene abdis te Leeuwenhorst 1527, in: Bijdragen voor de
geschiedenis van het bisdom Haarlem 20 (1895) 284-295. Deze Jezuïet was de belangrijkste
geleerde, die uit Nederland naar het Algemeen Rijksarchief te Brussel trok om in de
Audiëntie dergelijke dossiers te onderzoeken.
117 C. Kalveen, De vijf adellijke vrouwenkloosters in en om de stad Utrecht, in: E. Erkelens-Buttinger e.a., De kerk en de Nederlanden. Archieven, instellingen, samenleving, Hilversum 1997, 152-167.
118 X.1.6.42 Quia propter.
112
113
114
115
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toegestaan, en was hij niet verplicht om de meerderheid van stemmen te
volgen. De landvoogdes was toen zo vrij om een kandidate van de graaf van
Megen (Charles de Brimeu) voor te stellen, maar Filips II volgde de meerderheid van stemmen. Hautcoeur haalde hard uit naar het beleid van Karel V,
ten eerste, omdat het verkiezingsrecht van de religieuzen plaats moest maken
voor het indult ’Fervor pure devotionis’ en ten tweede, omdat deze vorst de
trend zette, waarin hij de fiscale lasten, de pensioenen en de leningen van de
regering opdreef: ‘Charles-Quint entra le premier dans cette voie [des emprunts gouvernementaux], de même que le premier il confisqua la liberté des
élections’.
Hij onderzocht ook de dossiers van de verkiezingen van de abdissen van
1561, 1636 en 1654. Daardoor kon hij vaststellen in de tijd dat de regering
steeds meer graaide in de kas van de abdijen, zodat deze verplicht waren om
hun temporele goederen buiten het zicht van de regeringscommissarissen te
houden tijdens het onderzoek naar de toestand van de abdij en naar het keuzepatroon van de religieuzen bij het overlijden van een abdis. 119
Het zwaarste onderzoeksprobleem is nog steeds verbonden met de gevolgen van de opdeling van de toenmalige Nederlanden in nationale staten.
Hierdoor is er zowel op de bewaring, de bestudering en de resultaten van het
onderzoek naar het indult een grote hypotheek gelegd. Daarbij zijn de Benelux, Duitsland en Frankrijk betrokken.
6. Personatus
Het personaat komt al voor in de twaalfde en dertiende eeuw, 120 maar hoe
deze term in de loop der tijden in de Nederlanden en het Vrijgraafschap
evolueerde blijft moeilijk te reconstrueren. Niemand mocht in één kerk of in
verschillende kerken meer waardigheden of personaten bezitten. 121 In het
derde en vierde Concilie van Lateranen werd daaraan toegevoegd, dat wie
één personaat of een beneficie met zielzorg bezat en indien hij er nog een
tweede ontving, dan kwam het eerste vrij. Indien hij het wenste te behouden,
dan ging ook het tweede verloren. Het personaat kon een ambt in een kapittel zijn, waaraan geen jurisdictie was verbonden. Het betrof een voorrecht,
dat de persoon boven de gewone kanunnik verhief, maar dat niet tot een
waardigheid reikte. Verder komt de uitdrukking ‘persona in dignitate ecclesiastica constituta’ regelmatig voor, waarbij ‘persona’ niet noodzakelijk een

119 E. Hautcoeur, Histoire de l’abbaye de Flines, Lille 1909, 206: Ils s’efforçaient de remédier à
la pénurie de leur trésor en y faisant couler directement l‘épargne des abbayes.
120 X.1.2.8 Cum accessissent en X.3.5.28 De multa. Zie ook: F. Germovnik en M. Thériault,
Indices ad Corpus Iuris Canonici, Ottawa 20002, 266, waar ‘parochus’ op verschillende
plaatsen als ‘persona’ wordt aangeduid.
121 X.3.5.13 Ad haec.
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technische betekenis had. 122 In Engeland sprak men over een ‘rector ecclesiae’, waar men op het vasteland over de ‘persona’ van een kerk sprak of
over een ‘persona personatus’. 123 Uit de decreten van het Concilie van Trente
kunnen we afleiden dat rond het ‘personatus’ heel wat moest hervormd worden. In kathedrale en in kapittelkerken voldeden personen, die een waardigheid of een personaat bekleedden, niet steeds aan de vereiste voorwaarden.
Zij moesten zich dan binnen het jaar in orde stellen, zoals al onder Clemens V
was vastgelegd onder bedreiging van sancties. 124 Volgens Van Espen, canonist uit de achttiende eeuw, werd een even omfloerste bepaling gegeven. In
de Nederlanden was volgens zijn bronnen een ‘personatus’ zeldzaam en
stond het op het niveau van een gewoon beneficium (beneficium simplex).
Ook zijn notitie verwijst naar verder onderzoek. 125
Voor een voorbeeld van een ‘persona’ bewaart de toenmalige kapittelkerk van Sint-Jan te ’s-Hertogenbosch een grafsteen: ‘Heer en meester Philippus de Spina (= van den Doren/Doorne), deken en kanunnik van deze kerk
en ‘persona personatus’ van de kerk van Schijndel, die overleed op 17 december 1557’. 126 Lokaal en regionaal onderzoek zal hier duidelijkheid scheppen,
maar ook zijn stichting aan de universiteit van Leuven mag men dan niet
vergeten.
We komen ook nog terug bij de zaak van het personaatschap van Naarden en Gooiland. Pieter Zegers, ondertussen kanunnik te ’s-Gravenhage, procedeerde nogmaals tegen Reyer Gerytsz., pastoor van Laren. Zegers vorderde opnieuw bezitsbescherming voor het personaatschap van Naarden en
Gooiland. De eis werd, zoals op 12 december 1543, ook op 24 september 1552
toegewezen. Aan verweerder kwam eventueel een actie ten petitoire toe. 127
Onder de hoofding ‘Personatus’ van de hierna besproken lijsten van het
indult van 1552 zijn vele beneficies vermeld, die onder een prebende of een
pastoorsambt terug te brengen zijn. Daarom volgt hier het voorbeeld van
122 A. Barbosa, Tractatus de canonicis et dignitatibus, Lugduni 1679, 25, nr. 19.
123 X.3.7.6 Cum venissent. Ook in Frankrijk was een ‘recteur’ soms gelijk te stellen met een
pastoor. In de ‘margarita decretalium’ komt volgende zin voor: persona ecclesiae idem
ac rector in Anglia. Zie ook X.1.17.8 Constitutus.
124 COGD, III, 107, l. 3157-3172 (Sessio XXII, de ref., can. IV) en Clem.1.6.2 Ut ii, qui divinis.
125 Z.B. van Espen, Opera omnia ecclesiastica. Jus ecclesiasticum universum, Coloniae Agrippinae 1715, I, pars II, titulus 18, c. II, p. 565, nr. 5: Quid personatus? En nr. 10: In Belgio
Personatus rariores, & inter simplicia Beneficia reputantur.
126 C. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van ’s-Hertogenbosch, ’s-Hertogenbosch 1912, dl. II, p. 299, nr. 298. Zie ook Gross 2665. Zie ook: G. Bannenberg e.a., De
oude dekenaten Cuijk, Woensel en Hilvarenbeek in de 15de en 16de eeuwse registers van het
aartsdiakenaat Kempenland, Nijmegen 1968, I, 236 (waar hij ook deken van het kapittel
van Sint-Jan te ’s-Hertogenbosch was) en 237.
127 J. de Smidt e.a., Chronologische lijsten, Brussel 1987, V, 73, nr. 1814.
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twee prebenden in de stad Roermond. Filips van Lalaing, heer van Hoogstraten, stadhouder van Gelderland, kreeg een brief, waarvan het concept op 9
oktober 1544 door Lodewijk van Schore was opgesteld. Thijs Severens had
voor zijn zoon een prebende aangevraagd. Ondertussen had de stad Roermond geschreven ten voordele van de zoon van schepen Reynier Hillen.
Aangezien er toen twee prebenden te verdelen waren, kreeg elk van beiden
een prebende. Van Schore moest nog overleg plegen met Maria van Hongarije over de beschikking van de beneficies van de stadhouder. Hij zou hem
snel op de hoogte stellen. Ondertussen ontving hij graag de lijst van de beneficies, die in Gelderland ter collatie van Zijne Majesteit stonden. 128 De manier,
waarop in verband met dit indult over het personaat werd gesproken, toont
aan dat de terminologie onvoldoende houvast geeft. 129 Uit de grote regionale
verschillen in het gebruik van de term was tot dusver weinig lering te halen
en een afzonderlijke studie over het begrip ‘personaat’ in het kader van de
Nederlanden moet nog geschreven worden.
Daarbij zal het onderzoek naar de Preces Primariae en de andere vormen
van verlening van beneficies een belangrijke rol spelen. Zo komen Ranst en
Gierle gezamenlijk voor als plaats voor een ‘persona personatus’. 130 Een aanstelling van een ‘persona personatus’ vindt men ook in de kapittelkerk van
Zoutleeuw. 131 Maar het Reichsregisterbuch heeft nog meer voorbeelden in
petto. 132
VII.2.1

Het indult ‘Fervor pure devotionis’ en ‘staatsvorming’

1. Wijdvertakte problematiek in buiten- en binnenland
Eén van de meest opvallende aspecten van het indult ‘Fervor pure devotionis’
is het grote belang, gehecht aan de territoriale basis van de staatsvorming.
Niet minder dan zevenmaal werd er in de bul over ‘districtus’ gesproken,
d.w.z. dat de omschrijving van het gebied centraal stond. 133 De bijzondere
relatie van de vorst met de vreemdelingen werd erin onderstreept. Er werd
ook tweemaal verwezen naar de aparte canoniekrechtelijke status van de
graafschappen Artesië en Kroon-Vlaanderen, waar nog ‘mandata apostolica’

128 ARAB AUD 1630/4, ongefolieerd. Deze lijst werd in 1564 door Filips II ondertekend.
129 R. Naz, Personnat, in: DDC VI (1957) 1355. Als begrip belandt ‘personaat’ zelden in de
‘index rerum’.
130 Gross 6852. Voor Ranst afzonderlijk Gross 1896 en 3176.
131 Gross 6912. Zie ook Gross 1999, waar alleen over de kerk van Zoutleeuw sprake is.
132 Gross 2002 Halle, Onze-Lieve-Vrouw; 2013 Diegem; 2228, 3267 en 5863 Asten; 2665
Schijndel.
133 Merk op dat de term ‘provincia’ niet aan de orde is. Algemene omschrijvingen verwezen naar districtus, ditio en dominium.
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bestonden zoals in Frankrijk. 134 Met het oog op de staatsvorming vormde
zich meteen een cluster van problemen. Het territoriale aspect van de nieuwe
staat verwees naar internationale verdragen met geschillen over het patronaatsrecht. De personen, die in de staat leefden, zouden door de vorst binnen
dat gebied beschermd worden, ook op het gebied van de aanstelling voor beneficies. Waar zich op het vlak van de beneficies problemen van afhankelijkheid ten overstaan van Frankrijk of van een andere staat voordeden, moest
wetgeving of een bestuurlijke maatregel duidelijkheid scheppen.
Ook in het binnenlands bestuur speelden aspecten van integratie een rol
in de aanstelling van kandidaten voor een beneficie: het probleem van de
taalrol; de verschillen tussen de patrimoniale gewesten en de laatst aangehechte gebieden en bovendien het particularisme van de afzonderlijke gewesten. Verder kwam wetgeving over bezitsacties in beneficiale zaken voor
de gezamenlijke Nederlanden (zonder het Vrijgraafschap) slechts tot uiting
op 8 augustus 1559 naar aanleiding van de publicatie van de ordonnantie
over de stijl en manier van procederen voor de Grote Raad van Mechelen. 135
In de beginperiode van de jonge vorst was het grensprobleem nog belangrijker dan later, omdat toen al een internationaal proces over het indult
aanhangig was in Rome. De eerste geheime instructie van Margareta van
Oostenrijk (Barcelona, 1 juli 1519) getuigt daarvan: de bewapening van de
grenssteden, de uitbouw van de vloot in Holland en Zeeland naar het model
van het graafschap Vlaanderen, maar vooral het voorbeeld van de admiraliteit van Frankrijk, Engeland en Spanje voor de Nederlanden, de terugkoop
van het domeingoed in Overmaas, de speciale positie van Gelderland, Luik
en Kamerijk en de inventarisatie van de munitie in de Nederlanden. 136 Deze
opsomming verwees naar een zwakke verdediging. Deze zwakte verwijst op
haar beurt naar grensgeschillen. In het kader van het patronaatsrecht behoorden de toewijzing van een bisschopszetel en de aanstelling van een abt al
snel tot de internationale problemen, die uiteindelijk in Rome een oplossing
moesten krijgen. Tussen de Franse koning, die op 18 augustus 1516 te Bologna zijn concordaat kreeg en Karel, die op 5 juli 1515 zijn indult had gekregen,
was er meteen een politiek conflict in Artesië.
Zowel het indult als het concordaat was door Leo X toegestaan. Uiteindelijk moest de paus ook het definitieve oordeel vellen in twee geschillen. In de
abdij van Saint-Jean-au-Mont bij Terwaan was Jean Tabbart door cessie van
Jean de Saint-Omer tot abt aangesteld, maar Frans I protesteerde. Terwaan
134 X.1.3.38 Mandatum apostolicum ad te directum. Deze expectatieve graties zouden met
de decreten van het Concilie van Trente verdwijnen.
135 De ordonnantie van Villers-Cotterêts uit 1539, die deels als model had gediend, liet
zien dat Frankrijk op het vlak van wetgeving een voorsprong had.
136 K. Lanz, Actenstücke und Briefe, Wien 1853, 92-100 (Monumenta Habsburgica, II, 1).
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was een Franse stad en de abdij lag wel buiten de muren, maar het was niet
absoluut zeker of de abdij Artesisch was. De kandidaat van Frans I, Pierre
Disque, werd aangesteld. 137
Toen in de abdij van Mont-Saint-Éloi bij Atrecht Antoine de Conpigny
overleed, werd Jean de Feucy door Karel voorgedragen. Hoewel de Franse
koning zich verzette en een tegenkandidaat naar voren schoof, stelde Leo X
op advies van de kardinalen op 23 augustus 1521 Jean de Feucy aan, want
deze abdij was een consistoriale abdij. 138
Het verschil in het belang van het territorium wordt nog duidelijker,
wanneer het indult van 1515 vergeleken wordt met de indulten van 1552 en
1560, die respectievelijk Julius III en Pius IV uit eigen beweging (motu proprio) schonken. In deze indulten legden de pausen de nadruk op de afzonderlijke onderdelen van de Nederlanden, zonder zich over de aard van het geheel uit te spreken. In feite was dat ook niet gemakkelijk, omdat zij beiden
dachten aan het territorium van de Nederlanden samen met dat van het Vrijgraafschap Bourgondië.
Beide pausen gaven deze indulten niet in de eerste plaats aan de Nederlanden, maar aan de vorst, die als wereldheerser de paus bescherming kon
bieden tegen de Turken als de vijand van de christenheid en tegen de belagers van de Pauselijke Staten. Karel V maakte zich bovendien sterk om de
godsdienstige dissidenten in het Heilige Roomse Rijk naar de ene schaapstal
terug te brengen en bekommerde zich zeer om de Nederlanden bij de ene,
heilige, katholieke en apostolische kerk te bewaren.
2. De Nederlanden in de weegschaal: staatsvorming ver weg
In het kader van deze studie over de verhouding van Kerk en Staat is daarom
een reflectie over de manier, waarop de keizer naar de Nederlanden keek,
van groot belang. Het meest opvallende debat uit het leven van Karel V situeert zich bij de vrede van Crépy-Meudon (18-19 september 1544). Europa
was toen verplicht na te denken over de vraag of de vrede in Europa het
meest gediend was door een huwelijk van een Franse prins (Charles de Valois) met een Habsburgse prinses (Maria, de oudste dochter van Karel V of
Katharina, de tweede dochter van Ferdinand I), die ófwel het hertogdom Milaan ófwel de Nederlanden 139 als bruidschat zou meekrijgen.
Deze discussie over de ‘alternativa*’ verwees naar het perspectief van de
Nederlanden als een toekomstige Staat, maar ook als een object van ruilhan137 P. Bourdon, Le concordat de François Ier et l’indult de Charles-Quint. Leur conflit en
Artois, in: Mélanges d’archéologie et d’histoire 26 (1906) 143-166, 153 en 163-164.
138 P. Bourdon, Le concordat, 155 en 165-166. Zie ook U. Berlière, Provisions abbatiales, 160.
139 ARAB AUD 1410/5 fo 158 ro: waar de Nederlanden met ‘Belgica’ worden aangeduid:
consummato matrimonio et Belgica vel ducatu Mediolanensi tradito.
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del. Karel V, die toen in de Nederlanden verbleef, bepaalde het lot van de
Lage Landen bij de zee zonder inmenging van de onderdanen. Aan Maria
van Hongarije en de centrale regering is het voorstel op 2 oktober 1540 te
Brussel meegedeeld, 140 terwijl ook Milaan buiten de inspraak viel. Er werd
over hen gesproken. Filips II, die voor zijn vader het bestuur waarnam in
Spanje, overlegde na die vrede met een Spaanse top over het beste advies aan
zijn vader. Dat advies stuurde hij vanuit Valladolid op 14 december 1544
door. De namen van de deelnemers verwijzen meteen naar het belang van
het debat: de latere Filips II, de hertog van Alva en de belangrijkste secretaris
van de keizer, don Francisco de los Cobos, Juan de Tavera, de aartsbisschop
van Toledo als voorzitter van de Raad van Castilië, en Juan García de Loyasa
OP, de aartsbisschop van Sevilla, Garcia Fernandez Manrique, graaf van
Osorno, de vice-kanselier van Aragon en Dr. Guevara.
Het minste kwaad bestond erin om het hertogdom Milaan als bruidschat
af te staan. Toch hechtte de aartsbisschop van Sevilla zeer aan het belang van
Milaan. Hoe belangrijk de Nederlanden ook waren, bij een vijandelijke aanval waren ze zeer moeilijk te verdedigen. Het geweten, de eer en de reputatie
van Karel V verhinderden dat de Nederlanden werden afgestaan. 141 In elk geval waren de Spanjaarden van mening dat de Nederlanden hen weinig hulp
konden bieden. Eerder omgekeerd. Karel V had zoveel moeite gedaan voor
Gent (1540) en Gelre (1543). Het viel niet te ontkennen dat Gelderland en
Zutphen gemakkelijker waren ingenomen dankzij het bezit van Milaan. 142 De
Nederlanden moesten minstens behouden blijven, zolang Karel V leefde. De
oude patrimoniale gewesten waren van belang voor het welzijn van de koninkrijken van de keizer en voor het welzijn van zijn onderdanen. 143 Uiteindelijk zou Karel V met het verlies van de Nederlanden ook zwakker staan in
het Heilige Roomse Rijk. 144
Elke keuze om afstand te doen van een deel van het keizerlijk patrimonium bracht een domino-effect en een negatieve spiraal teweeg. Ook al spraken
de topambtenaren in Spanje over de Nederlanden, toch was het verdrag van
140 ARAB AUD 52, fo 253 ro.
141 M. Fernández Álvarez, Corpus documental de Carlos V, II, 301.
142 M. Fernández Álvarez, Corpus documental de Carlos V, II, 307: Milaan was de poort om
naar Duitsland en de Nederlanden (Alamaña y Flandes) te gaan. Zonder de ‘Spaanse
weg’ rond Frankrijk was men verplicht om troepen over zee naar Gelderland en Zutphen te voeren.
143 Raadsheren met dit advies dachten in eerste instantie aan eigenbelang en aan de
Spaanse koninkrijken en kwamen dicht in de buurt van de raadsheren, die vonden dat
te veel geld was uitgegeven voor de zaak van de Nederlanden.
144 Uiteraard waren de raadsleden verdeeld over de alternativa, maar een uiteenzetting
over raadsleden, die liever zagen dat Milaan behouden werd, zou hier te ver voeren.
Door het overlijden van de dauphin, Charles de Valois, hertog van Orléans, op 9 september 1545 verviel de alternativa. Twee jaar later werd Hendrik II koning.
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Augsburg (1548) er nog niet en was de vererving van de Nederlanden op
Filips II nog niet geregeld door de Pragmatieke Sanctie (1549). Daarbuiten
restten nog te veel tijd en werk op het vlak van de integratie van de Nederlanden om van een staatsrecht te kunnen spreken.
De Nederlanden betekenden voor de Spanjaarden een verwijzing naar
het Bourgondisch patrimonium, maar dat patrimonium was al gehavend
door de Franse aanval op en de inname van het hertogdom Bourgondië. Bovendien waren de Nederlanden als Germania inferior nauwer verbonden
met Karel V als keizer van het Heilige Roomse Rijk (Germania superior). Als
puntje bij paaltje kwam, kozen de Spanjaarden liever voor de Spaanse koninkrijken, voor het Mediterrane gebied en voor de kolonieën.
3. Binnenlandse problemen met het indult
Naast het politieke geschil met de Franse koning in Artesië was er ook het
grote probleem over de aanstelling van een abt in de abdij van Echternach in
het aartsbisdom Trier. Hier ging het veeleer om de strijd van een abdij, die
geleefd had naar het vrije keuzepatroon bij abtsverkiezingen, zoals gebruikelijk in het Heilige Roomse Rijk met het concordaat van Wenen (1448), en de
centrale regering in Brussel, die wilde dat het ‘benoemingrecht’ van Karel V
werd nageleefd in een abdij uit het hertogdom Luxemburg. 145
Merkwaardig was het dat er zich bij het overlijden van Robert van Monreal in 1539 nog geen abtsverkiezing had voorgedaan sinds 1515. Bovendien
had Karel V ondertussen de abdij onder zijn bescherming genomen. 146 Het is
ook onwaarschijnlijk dat de abdij van Echternach in 1515 duidelijk op de
hoogte is gebracht van de wijzigingen ten gevolge van ‘Fervor pure devotionis’.
Als hertog van Luxemburg had de aartshertog toen de nadruk kunnen leggen op de naleving van zijn indult, maar was dat gebeurd? 147
Ondertussen was in Echternach een verkiezing georganiseerd, waarin
Mathias von Lutzerad tot abt was verkozen. 148 Maria van Hongarije verklaarde deze ongeldig. Godefroid d’Apremont was namelijk de kandidaat van de
centrale regering. Ook hier voerde de procedure jarenlang langs alle mogelij145 Op 5 juli 2006 gaf ik in Keulen voor het ‘Institut für neuere Privatrechtsgeschichte’ en
voor de ‘Rheinischer Verein für Rechtsgeschichte E.V.’ een lezing, getiteld ‘Die Abtei
Echternach zwischen dem Reich, dem Kaiser und dem Papst’.
146 C. Wampach, Urkunden- und Quellenbuch, IX, 637-640, nr. 1163: op 14 augustus 1516
nam Karel als koning van Castilië de abdij onder zijn bescherming. Robert van Monreal was al abt van Echternach: 641, nr. 1164 en 1165.
147 P. Gorissen, L’introduction de la nomination princière dans l’abbaye d’Echternach, in:
Sacris erudiri. Jaarboek voor godsdienstwetenschappen 7 (1955) 302-334.
148 L. Gross en R. von Lacroix, Urkunden und Aktenstücke des Reichsarchivs Wien zur reichsrechtlichen Stellung des Burgundischen Kreises, Wenen 1944, II, nr. 246, pp. 148-149, en
nrs. 251, 252, 346, 354,358, 364 en 380 en A. Verkooren, Inventaire des chartes et cartulaires
du Luxembourg (comté puis duché), Brussel 1921, V, 322-323, nr. 2295.
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ke instanties: de verkiezing van Jacob von Alteneberstein na het overlijden
van Von Lutzerad, het Reichskammergericht, de Grote Raad van Mechelen,
de Geheime Raad, correspondentie over en weer met de keizer, de rechter en
conservator van het indult ‘Fervor pure devotionis’ in de persoon van Gillis van
Diest, de proost van Coudenberg 149 en zelfs Rome. Deze juridische strijd
duurde tien jaar.
In dat verband had de centrale regering de les wel geleerd. In 1550 was
er in de benedictijnenabdij Sint-Maria te Munster bij Luxemburg niemand geschikt bevonden om de functie van abt op zich te nemen. 150 Gouverneur
Mansfeld en de Raad van Luxemburg werden op de hoogte gesteld van de
keizerlijke beslissing om Cornille Wambacq d’Assche, een benedictijn, die
zijn professie had gedaan in Affligem, als abt te kiezen. Voor het welzijn van
de Kerk en om het keizerlijk ‘nominatierecht’ te bewaren was de benoemingbrief van Cornille al opgesteld. De religieuzen moesten deze bekijken en na
lectuur zouden ze overgaan tot de verkiezing van de kandidaat, die zijn brief
zelf voorstelde. Hij was ‘personne ydoine et agréable à Sa Majesté’. ‘Jullie
kiezen en geven jullie stemmen aan genoemde Cornille en doet vervolgens
wat goede religieuzen verplicht zijn aan hun vader, herder en abt.’ 151
Op het slagveld resulteerde de strijd soms in aanwinsten van grondgebied en dus van meer beneficies. De Nederlanden begaven zich nooit zo ver
op Frans territorium als toen het geval was. De slag bij Saint-Quentin van
1557, die nog resulteerde in een overwinning van de Nederlanden, is daarbij
het beste voorbeeld. 152 Twee jaar later, bij de vrede van Cateau-Cambrésis,
belandde Saint-Quentin weer in het Franse kamp. Ondertussen waren er op
grond van het oorlogsrecht kerkelijke aanstellingen voltrokken. De vroegere
Franse parochies kregen toen keizerlijke kandidaten. De invloed van het indult op deze aanstellingen was er, maar blijft voorlopig moeilijk in kaart te
149 Zie daarover: D. van Derveeghde, Inventaire des archives de Saint-Jacques sur Coudenberg.
1re partie: Inventaire analytique des chartes (1190-1756), Brussel 1962, nrs. 1513 (27 februari 1542: dagvaarding van de opposanten van Godefroid d’Aspremont) en 1529 (28 februari 1547: vraag om hulp van de seculiere arm tegen de opposanten van dezelfde).
Zie ook: U. Machoczek, Deutsche RTA unter Kaiser Karl V. Bd. 18: Der Reichstag zu
Augsburg 1547/48, München 2006, III, 2728.
150 J. Houssiau, Contrôleurs ou contrôlés? Les rapports des ecclésiastiques avec le pouvoir
au XVIe siècle dans les Pays-Bas, in: Publication du Centre Européen d’Études Bourguignonnes (XIVe – XVIe s.) 38 (1998) 256, waar onze informatie met die van Jean Houssiau
moet vergeleken worden.
151 ARAB AUD 127 bis, fo 3 ro – 4 ro, 1 september 1550.
152 Eustache Chapuys en Jean de Montmorency, keizerlijke ambassadeurs bij Hendrik
VIII, meldden in 1544 al dat de Engelse vorst een aanval op Parijs een onvoorzichtige
actie vond. A fortiori was verdere strijd in het grensgebied vragen om toekomstige
problemen. Zie ook ‘Consulte 1558’ in bijlage XI en ‘Les quatre prébendes de SaintQuentin’.
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brengen: beneficies verleend op basis van het oorlogsrecht (beneficia collata
iure belli).
Het feit dat Terwaan en de hiervoor al vermelde abdij van Saint-Jean au
Mont bij Terwaan in het grensconflict van 1553 met de grond werden gelijkgemaakt toont verder aan dat het principe van de territorialiteit van kapitaal
belang was voor een goede verhouding tussen Kerk en Staat. Manu militari
werd een einde gemaakt aan de invloed van een Franse stad en van een
Franse geestelijke herder in Terwaan. Het gebied van zijn bisdom bestond
deels uit Nederlandstalige gelovigen. Het ‘idioma’ of het gebruik van de taal
in godsdienstige aangelegenheden speelde hier een belangrijke rol, terwijl indulten vanuit beide landen konden ingezet worden. In dit laatste geval was
internationaal overleg nodig om uit de geestelijke problemen te geraken en
zo mogelijk kon pauselijke bemiddeling een oplossing brengen.
Dit ‘idioma’ speelde ook een grote rol, wanneer twee kandidaten pretendeerden aanspraak te maken op een waardigheid in Utrecht. Het gebrek aan
eenheid van taal was een zwak punt in de staatsvorming. Dat mocht Jan
Slacheck (1484-1543) ondervinden, toen hij vreesde om het onderspit te delven tegen dr. Claude Boisset. Zowel Margareta van Oostenrijk als Nicolas
Perrenot, beiden met sterke wortels in het Vrijgraafschap Bourgondië, zouden liever hun streekgenoot verkiezen dan iemand, die de taal sprak, die als
kind was opgegroeid in Utrecht en die er de gewoonten kende. Toen Boisset
aartsdiaken van de Dom werd, liet hij zich vervangen door meester Gerard
Beijer, omdat hij wettelijk door andere zware taken belast was. Een jaar later
kon Slacheck zelf de eed afleggen. 153
Niet minder belangrijk is het voorbeeld van Willem Lombarts, genoemd
Enckevoirt en neef van kardinaal Willem. Beide geestelijken waren afkomstig
uit Kempenland. De kardinaal was zelfs aarstdiaken van Kempenland geweest. Zijn neef koesterde de hoop dat ook te zullen worden. Toch werd de
Bourgondiër Guillaume de Poitiers aartsdiaken van Kempenland. Deze laatste zou in het Concilie van Trente nog een belangrijke rol vervullen. 154
Naast de situatie van het grondgebied van de staat was de administratie
van de staat niet te verwaarlozen. Hoe gingen de vorst en zijn regering om
met de kandidaten voor een beneficium? Wij weten dat Erasmus fulmineerde
tegen het Hof (curia, aula) en de soms grillige manier om onderdanen te behandelen. In deze afkeer van het Hof was ook Albert Pigge iemand, die zich
153 J. Joosting, De begrenzing van de rechtspraken der kerkelijke rechters onderling, ’s-Gravenhage 1912 (Werken OVR, 2, 14) IV, 406-407: commissio officialatus, Den Haag, 20 augustus 1529. Zie ook 365 (eedaflegging Utrecht 1529 door Boisset en 1530 door Slacheck) en 384, waar hij proost van de kapittelkerk van Sint-Rumoldus in Mechelen is
(1541).
154 J. de Theux de Montjardin, Le chapitre de Saint-Lambert à Liège, Brussel 1871, III, 74-76 en
103.
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boos kon maken om het vorstelijk beleid, zoals vertegenwoordigd door zijn
Hof. 155
Albert Pigge (1495-1542), 156 leerling van Adriaan VI en vanaf 1535 proost
van Sint-Jan te Utrecht, was in de eerste plaats boos, omdat het prinsbisdom
Utrecht na achthonderd jaar afgeschaft was, maar hij ging verder. ‘Ze (de regeringsinstanties) dwongen de clerus voor altijd om het recht van de bisschopskeuze te laten varen. Aan de afzonderlijke kapittels ontzegden ze de
vrije keuze van hun dekens en prelaten. Wat meer is, ze legden hen op om de
kandidaten te kiezen, niet op basis van hun competentie voor de kapittels en
de kerk, maar om hun relaties met het Hof ofwel omdat de stadhouder ze
volgens keizerlijke opdracht zou opleggen.’
‘In dit beleid zijn ze zover gegaan om de paus uit te schakelen, want tot
de overdracht had men in Utrecht het keizerlijk placetrecht nooit toegepast.
Niemand mag genieten van een gratie of van brieven van de Apostolische
Stoel, die een gratie of een juridische inhoud betreffen, op straf van geweldige boetes. Eerst moet dat beruchte Hof placetbrieven toestaan onder het zegel
van de keizer. Soortgelijke brieven krijg je nooit. Men gaat er voorbij aan het
geringste gevoel voor rechtvaardigheid, indien het onaardige personen zijn.
Personen, die ze aardig vinden, krijgen ze wel. Als iemand met een beetje reputatie aan dat Hof een vijand heeft, dan zal hij geen kans krijgen om zelfs
het onbetwistbaar sterkste recht te genieten. Kardinaal Willem van Enckevoirt heeft het in de zaak van de temporaliteit zelf ondervonden.’
Een soortgelijk betoog is uitzonderlijk, maar niet ten onrechte. Een andere kroongetuige in Rome, de al vermelde Jan Slacheck, drukte zich onomwonden uit over de werkelijke toestand, die hij aldaar waarnam. ‘Naar mijn
oordeel handelt de paus meer uit schrik dan uit liefde.’ 157 Na het ‘Sacco di
Roma’ (1527) en de vrede van Barcelona (1529) wist de paus dat hij het best
de wensen van de vorst, die toen in de eerste plaats zijn keizerkroning nastreefde, in vervulling liet gaan.
Op een meer persoonlijke basis kon de wereldlijke grens en de kerkelijke
grens een probleem vormen. Midden in de eindstrijd tussen Karel V en Willem V de Rijke deed zich een aanvaring voor bij de ‘benoeming’ van de deken van het kapittel van Sint-Lebuïnus te Deventer. Vanuit Brussel vertrok
de brief met de benoeming tot deken van sire Arnold Buser op 25 mei 1543,
een paar maanden vóór de vrede en het tractaat van Venlo.
155 Een belangrijke vraag bestaat erin om na te gaan of de instelling van de Collaterale
Raden (1531) en de aanstelling van meer juristen in deze gremia deze partijdigheid
heeft verminderd.
156 Archief Utrecht, Domkapittel te Utrecht (inventarisnr. 216), nr. 303: nalatenschap als
domthesaurier.
157 W. Munier, Correspondentie van Jan Slacheck uit de jaren 1529-1530, in: Mededelingen
van het Nederlands Historisch Instituut te Rome 32 (1965) 27.

346

Hoofdstuk VII

―――

Zelden kwam beter tot uiting hoe de vorst het indult ‘Fervor pure devotionis’ toestond. Het ging om de interpretatie van de woorden uit het indult: ‘de
locis tuae ditioni subiectis’ en ‘tibi gratis et acceptis’. De kandidaten, die van
het indult zouden genieten, of de ‘indultarii’ moesten landgenoten zijn en ze
moesten aangenaam zijn aan de vorst. Hoe was men aangenaam aan de vorst
en hoe wekte men in staatsaangelegenheden de vorstelijke woede op?
Aan Jan Slacheck was beloofd dat hij wel domdeken in Utrecht mocht
worden, als hij de zaak van de temporaliteit* van het bisdom volgens de
wensen van de vorst tot een goed einde bracht te Rome. Hoewel hij terugkeerde met keurige voltooiing van de hoofdopdracht, voelde hij zich voortdurend als in een wespennest. Ondertussen kwam de belofte op de helling te
staan, omdat andere keizerlijke belangen de prioriteit kregen en ten tweede
omdat ondertussen de machtige Nicolas Perrenot aan het firmament was verschenen en deze liever andere personen hielp. Slacheck voelde zich bekocht.
Voor hem was er geen ‘favor et liberalitas’, ja zelfs wat beloofd was, werd
niet nagekomen. 158
Een decennium later was sire Jan Slacheck als proost van Deventer overleden. Deze had destijds sire Hillebrand Wynen tot zijn coadjutor aangesteld
met recht van opvolging. 159 Alle formaliteiten waren vervuld: Hillebrand had
een bul van coadjutorie, had een placetbrief verkregen in vredestijd en hij
had beloofd binnen jaar en dag in Deventer te zullen wonen. In Deventer was
hij onder die voorwaarden door het kapittel ook toegelaten (admissio). Er
waren twee problemen: 1) Hillebrand was ‘ondersate ende subject vanden
heere van Cleve’ en 2) het placet was verkregen ‘in tyde van peyse’, maar ondertussen verkeerden de Nederlanden en het conglomeraat van Gelderland
en Kleef ‘in tyde van veede’.
De centrale regering in Brussel maakte dus bezwaar. De conceptbrief aan
vice-deken en kapittel van Deventer werd door de hoofd-voorzitter van de
Geheime Raad, Lodewijk van Schore, eigenhandig gecorrigeerd en van een
apostille voorzien. De door Van Schore doorgestreepte informatie biedt zulk
een blik op het verleden van hertog Willem V de Rijke en van Karel van Egmond, dat dit relaas hier niet mag ontbreken.
‘Het kan u niet onbekend zijn dat die heer van Cleve van overlange jaren
noyt eenigen ondersaten der Keyserlicken Majesteit mit provisien apostolicke
of juris patronatus in den lande van Cleve, Gelre ende andere, daer hij gebot
heeft, voorsien wesende noch ander jus patronatus hebbende conferendi
158 W. Munier, Correspondentie, 40 en 57: ‘Exigua certe est gratitudo que mihi exibetur pro
periculis et laboribus perpessis’.
159 G. Brom, Archivalia in Italië, I, 1 (1908), 95, nr. 266: 4 januari 1533. Zie daar ook 97, nr.
270, waar hij als klerk van het bisdom Münster een proces heeft over een kanonikaat in
St. Marie te Utrecht. Zie ook: J. Kuys, Repertorium, 83, 85 en 333.
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beneficia in den selven landen heeft willen lyden ontfangen, noch admitteren
ende boven dien niet alleen des keysers ende zijnder Majesteits landen, mair
oick genouch der christenheyt gemeyn welvaren viant geworden is…’
De vice-deken en het kapittel van Deventer kenden de brief uit Brussel,
maar hadden Hillebrand toch toegelaten. Wij weten, zo ging men in Brussel
verder, dat onze brief in Deventer is aangekomen vóór de admissie. Waarom
hebben jullie zo gehandeld? Wij herroepen de admissie en plaatsen de vruchten van het beneficie onder sequester, tot onze kandidaat, meester Arnold
Buser, is benoemd. Van Schore kwam meteen tot de kern van de zaak. Ten
eerste had Hillebrand met de vijand geheuld. Ten tweede kreeg hij meteen de
verdiende straf: ‘et partant notoirement non agréable à icelle <Majesté> et
ainsi inhabile à obtenir bénéfice ès pays de Sa Majesté par provision apostolicque selon les privilèges ottroyez à Sadicte Majesté par le Saint Siège apostolicque’. Hiermee ging Van Schore rechtstreeks terug naar de formulering
van het indult ‘Fervor pure devotionis’. 160
Daarmee was deze zaak niet opgelost. Vele tussenstappen ontbreken,
maar op 6 maart 1545 was in de Geheime Raad beslist dat Hillebrand zijn
placetbrief moest tonen in de volgende zitting van de Geheime Raad. Arnold
was er ‘impétrant’ en Hillebrand ‘adiourné’, wat betekende dat Arnold de eis
had ingesteld en dat Hillebrand was gedaagd. 161 De zaak escaleerde. Uiteindelijk schreven de drie steden van Overijssel naar Maria van Hongarije. Van
Schore, die de zaak het best kende, antwoordde in naam van de landvoogdes. Deventer, Zwolle en Kampen voerden aan dat de dagvaarding van sire
Hillebrand Wynen voor de Geheime Raad was gebeurd buiten het land van
Utrecht. Dit was een aanslag op hun privileges en dus tegen het verdrag van
1528, waardoor Overijssel tot de Nederlanden ging behoren. 162
Van Schore repliceerde. Wie in de periode van de bisschoppen van
Utrecht (d.i. vóór 1528) over kerkelijke beneficies procedeerde, moest naar
Rome of naar andere plaatsen en kon zich niet beroepen op het indult van
1515 ‘Eximie devotionis affectus’. 163 Het kapittel van Deventer, noch de bisschop, noch de aartsbisschop kon kennis nemen van pauselijke bullen. Aangezien sire Hillebrand Wynen zijn bul van coadjutorie in Rome kreeg, waren
de steden slecht op de hoogte. Volgens de drie steden was het placet niet ge160 ARAB AUD 1629/1, ongefolieerd. In een begeleidend schrijven werd Van Schore door
zijn administratie uitgenodigd om deze brief te zegelen. Dit document en de hierna
volgende drie stukken, die her en der in de bundel te vinden zijn, worden hier voor het
eerst in hun logisch verband bijeengebracht.
161 ARAB AUD 1631/1, ongefolieerd. Deze brief, geschreven in naam van Maria van Hongarije, vertrok uit Brussel op 7 maart 1545.
162 S. Fockema Andreae en W. Downer, Overijsselse Plakkatenlijst, Utrecht 1961, 39, nr. 2.
163 J. Joosting, De begrenzing der wereldlijke en kerkelijke rechtspraken tegenover elkander, ’sGravenhage 1910 (Werken OVR, 2, 11) III, 368-371, nr. CCV: het ‘ius de non evocando’.
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bruikelijk in hun land. Het placet was toch ingevoerd, aldus Van Schore, om
vreemdelingen te verhinderen beneficies in te nemen in plaats van de onderdanen. Zo ze het placet verwierpen en liever zagen dat vreemdelingen beneficies innamen in plaats van hun verwanten, vrienden en kinderen, dan verliet Maria van Hongarije zich op hen. Maria van Hongarije had niemand gedwongen om het placet te verkrijgen. Sire Hillebrand Wynen had het placet
aangevraagd en foutieve informatie doorgespeeld. Niemand kon dan verhinderen dat de raadsheren van de keizer er kennis van namen. Sire Arnold
Buser meldde dat sire Hillebrand het placet kreeg, onder het voorwendsel
dat hij vóór het verkrijgen van zijn placet meer dan tien jaar in Deventer had
gewoond, wat onwaar was. De keizer en zijn raad moesten nagaan wie de
waarheid sprak, zonder dat zij daardoor ingingen tegen hun privileges en
tegen het verdrag van 1528. Van Schore was erover verwonderd dat Deventer, Zwolle en Kampen onmiddellijk de landvoogdes aanschreven. Waarom
reageerden de Staten van Overijssel zo fel? Het verdrag van 1528 stond toch
niet op de helling, omdat iemand een beneficie wilde krijgen? Hare Majesteit
hoopte het verdrag zeer goed te hebben onderhouden, zoals ze van plan was
het in de toekomst te laten onderhouden. Waarom wilden ze dat de keizer en
zijn raad het gevolg van het placet zouden onderzoeken? Vergeet niet dat het
om een rechtsvraag gaat van een vreemdeling, die sinds korte tijd in Deventer was komen wonen. Bovendien deed hij dat tijdens een oorlog vanuit een
land, dat toen tot de vijand behoorde. 164 In een laatste vergadering van de
Geheime Raad te Antwerpen verscheen sire Hillebrand Wynen met zijn placetbrief. Zoals te verwachten was, kwam nu de fraude aan het licht. Op 22
april 1545 volgde het besluit om deze brief te vernietigen. 165
In het jaar 1546 overleed Arnold Buser. Op 24 januari 1548 bleek Hillebrand Wynen meer dan zestig jaar oud te zijn. Hij schreef een verzoekschrift
aan de paus. Van Paulus III verkreeg hij de toelating om een coadjutor aan te
stellen met recht van opvolging. Zo geschiedde, hoewel een soortgelijke
vraag in het licht van het Concilie van Trente met meer moeite positief werd
benaderd. Petrus Doys werd de volgende proost van Deventer. 166
164 ARAB AUD 1631/1, ongefolieerd.
165 ARAB AUD 1631/1, ongefolieerd. Ondertussen is gebleken dat dit vonnis niet is ingeschreven in de bewaarde verzameling van dicta van de Geheime Raad. In de bewaarde
vonnissen en dicta van de Geheime Raad is alleen een vervolg van deze zaak genotuleerd. Daaruit bleek er op 8 augustus 1545 verstek te zijn gegeven door de belanghebbenden. Op 20 augustus verschenen te Brussel alleen de procureurs. Meester Jan Parijs
voor Arnold en François Le Febvre voor Hillebrand. Arnold vroeg de veroordeling in
de kosten van het proces en van de instantie van 20 augustus. Hoe de Geheime Raad
zich daarover heeft beraden, bleef niet bewaard: ARAB, Geheime Raad, Spaanse periode
671, fo 8 vo.
166 G. Brom, Archivalia in Italië, I, 1 (1908), 117, nr. 333. Zie ook: J. Kuys, Repertorium, 85.
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Het standpunt van de Staten van Overijssel stond lijnrecht tegenover dat
van de centraliserende politiek in Brussel. De jurist Van Schore deed in naam
van de landvoogdes zijn best om de heikele punten weg te poetsen. Het land
of patria van Overijssel was één van de landsheerlijkheden (ditio, graafschap
of hertogdom) der Nederlanden. Langzaam ging Brussel het gebied beschouwen als een provincie onder de invloed van de nieuwe bestuurders.
Deze strijd tussen heden en verleden, die we vertegenwoordigd zagen in
Friesland met de hertog van Saksen en in Gelderland-Zutphen met het verdrag van Venlo, speelde niet alleen op politiek terrein, maar ook op kerkelijk
vlak. Het land Overijssel voelde zich nog steeds meer verbonden met het
land Utrecht dan met de nieuwe bestuurders in Brussel en dit zou doorgaan
tot in de Opstand. 167
Een gelijksoortig lot trof Joris van Solms, tweemaal deken van Sint-Pieter
te Utrecht. In 1528 werd hij vervallen verklaard van zijn waardigheid, omdat
hij met de Geldersen zou hebben samengespannen. Ondertussen was Frederik Schenk van Toutenburg deken geworden. Toen Joris in 1529 werd gerehabiliteerd, verkreeg Frederik de waardigheid van proost van Sint-Pieter. Jan
Slacheck, die ondertussen al in Rome zat, achterhaalde waarom Frederik
proost was geworden. ‘Hij zal jaarlijks honderd dukaten betalen (dertig uit
zijn waardigheid als proost en veertig uit zijn kanonikaat in Utrecht en uit
een goed klooster, dat hij daartoe voorzag) om instemming te verlenen met
een pensioen door cessie of overlijden of de niet-betaling van een pensioen of
de niet-geldigheid van dat pensioen.’ Dergelijke transacties (transigere) waren volgens het canonieke recht verboden. In het geval van het beneficie
mocht een geestelijke alleen gratis en op een vriendelijke manier overeenkomen (gratis et amicabiliter componere). 168
4. Brussel centraliseert: wetgeving en bestuurlijke maatregelen
Informatie over indulten is zeldzaam. Veel ging (on)gewild verloren. Gevoelige informatie op schrift stellen, kon nefast zijn. 169 In de hierna volgende
voorbeelden kan een grond schuilen voor verlies van informatie over indulten. De voorbeelden bewijzen ook dat het gros van de maatregelen langs
Brussel liep. Zo heeft het centrum in Brussel voldoende bewaard om de stu167 R. Reitsma, Centrifugal and centripetal forces in the early Dutch Republic: the States of Overijssel 1566-1600, Amsterdam 1982.
168 X.1.36.7 Super eo quod.
169 Jan Slacheck biedt vanuit Rome vele voorbeelden: W. Munier, Correspondentie van Jan
Slacheck uit de jaren 1529-1530, in: Mededelingen van het Nederlands Historisch Instituut te
Rome 32 (1965) 51 ‘alia que nunc scribere non expedit’ of 54 ‘in hac per literas de eodem
disponere non valeo’. Aan de bestemmeling vraagt hij uitdrukkelijk de brief niet te laten lezen door anderen: 6, 28 en 32. Geheimschrift en nieuw geheimschrift waren verdere voorzorgsmaatregelen: 6, 13, 21 en 26.
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die van de relatie tussen de beginnende staatsvorming en het indult meer
kansen te geven.
Het volgende bevel van Karel V voor de eerste deurwaarder of sergeant
van wapenen spreekt voor zichzelf. Het bevel geeft aan dat de gevolgen van
de overstroming van tien jaar geleden nog niet waren opgelost: ‘Van weghen
onsen procureur generael es ons vertoont gheweest hoe dat veel ende diversche persoenen, ondersaten ons lants van Zeellant oft ander, sichtent den
onderganc ende inundatie geschiet inden zelven lande hen vervoirdert hebben, zoe zy noch daghelycx doen, af te breken zekere kercken ende andere
godshuysen geinundeert zynde ende metten watere gemeene, als de kercke
van Duvenee 170 in Zuytbevelant ende andere ende de materialen duer afcommende mitgaders oic diverssche reliquien, juweelen ende andere geestelycke goedinghen vanden zelven kercken te transporteren, wech te draghen
ende t’employeren ’t huerlieder oirboir ende proffyte zonder ons oft onsen
officieren of der gementen consent, grootelycx tegens onse hoocheit ende regalien ende noch meer zal, indien hierinne by ons niet voorsien en worde.’ 171
Als vertegenwoordiger van de vorst had de procureur-generaal de centrale regering op de hoogte gebracht. Onmiddellijk kwam een bestuurlijke
maatregel uit Brussel: wat gestolen was na de overstromingsramp, moest teruggebracht worden. Eerlijke vinders moesten de materialen brengen bij de
rentmeester van het kwartier, waaronder de gesloopte kerk viel. Wie weigerde of zich verzette, moest zich melden bij de Grote Raad van Mechelen.
Uit dezelfde periode en wellicht gealarmeerd door soortgelijke problemen schreef Maria van Hongarije naar me Jan Valck, deken van Geervliet. De
brief was gecorrigeerd door Filips Nigri, haar specialist canoniek recht in de
Geheime Raad. Men maakte zich in Brussel bezorgd over het land van Putte.
Aan Valck werd gevraagd om na te gaan waar in dat gebied geen ‘pastoors
oft cappellane’ waren. 172
Ondertussen voorzag de centrale regering in het zuiden van de Nederlanden onrust. In Brussel was het bekend dat daar de volgende veldslag(en)
met de Fransen zou(den) gevochten worden. In 1544, één jaar na de verovering van Gelderland-Zutphen, was een aanval op Parijs voorzien. Een ‘Mémoire à monseigneur le conte du Roeulx’ 173 lag klaar. Filips Nigri en Lodewijk van Schore, op dat ogenblik de actiefste raadsheren in Brussel, waren bij
de zaak betrokken. Meteen is een ordonnantie uitgegaan. Om de bevolking

170
171
172
173

Verdwenen na de Allerheiligenvloed van 1532. Tien jaar later zijn er nog problemen.
ARAB AUD 1628/1, ongefolieerd: Brussel, 24 april 1542.
ARAB AUD 1629/3, ongefolieerd. Zie ook: J. Kuys, Repertorium, 119.
Adrien de Croy was de stadhouder van Artesië.
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van de grensdorpen niet in gevaar te brengen zou Artesië één jaar lang geen
markten houden. 174
In oorlogsomstandigheden ging her en der in de Nederlanden ongetwijfeld heel wat verloren, maar soms deed de vorst zijn best om de kerk uit het
slop te halen. Roelof Mepsche, doctor juris utriusque en pastoor tot Bedum,
resigneerde in 1538 de proosdij van Loppersum ‘staende tot onser collatie
ende dispositie als erffhere van onser stadt ende rade van Groningen’. 175 De
vorst nodigde de stadhouder, luitenant en de rechters, ambtlieden en officieren van Groningen uit om zijn neef Johan Mepsche, zoon van Evert, de profijten en rechten te laten genieten.
Op 6 juli 1538 had Maria van Hongarije ‘vuyt huere liberaliteyt’ aan dezelfde Roelof Mepsche vijftig karolusgulden geschonken ‘tot reparatie vander kercke tot Bedum, die inden laesten crych van Groeninge afgebrant es’.
Uit een deel van de ‘boete vande hoofmans tot Groeninge’ moest ter ere van
Karel V een glasvenster gemaakt worden. Roelof moest ervoor zorgen dat deze voorstelling van de keizer in zijn kerk verscheen. 176 Het was gebruikelijk
dat in soortgelijke glasvensters de reden, waarom het glasraam was opgesteld, op het kunstwerk stond te lezen. Meestal ging het om een exemplaire
straf: kerkgangers moesten afgeschrikt worden. Daarom overleefden soortgelijke kunstwerken de volgende generatie niet. Mede door de Beeldenstorm en
de Opstand verdwenen soortgelijke getuigenissen, die een licht konden werpen op de mentaliteit van de bevolking.
Op 3 juli 1554 werd anoniem een bericht doorgestuurd naar een onbekende, maar het belandde wel in Brussel. Berichten van spionnen en informanten waren schering en inslag in deze tijd. Als hoofding kreeg het bericht:
‘Les villaiges bruslé par les Franchois ès Ardennes’. Hendrik II, de Franse
koning, stond aan de linkerkant van de Maas, want de dorpen lagen aan de
overzijde in het graafschap Namen: 177 Gedinne, 178 Bièvre, 179 Louette-Saint174 ARAB AUD 1631/1, ongefolieerd. De president van de Raad van State en van de Geheime Raad beval: ‘Soit fait placcart pour Arthois de non tenir marchez ès villaiges, oires
qu’ilz soyent privilégiez, pour le tamps d’ung an et ce pour bonnes considérations’.
175 Op 10 november 1537 was te Brussel de brief uitgegaan voor de aanstelling van ‘Rolandus Mepsche medicine doctor’: W. Boeles, Groningen en de Ommelanden, onder de
heerschappij van Karel V en het bestuur zijner zuster Maria van Hongarije 1536-1555,
in: Bijdragen tot de geschiedenis en oudheidkunde, inzonderheid van de provincie Groningen 2
(1865) 122-123.
176 Het mooiste, bewaarde glasraam met de voorstelling van keizer Karel V bevindt zich
in de kathedraal van Sint-Michiel en Sint-Goedele te Brussel, maar dat raam was niet
geplaatst als ‘reparatio iniuriarum’. Voor de straf van ‘fenestra vitrea’: dit was een glasraam op een openbare plaats aangebracht, waarop de straf van de veroordeelde (door
deze te betalen) in herrinering bleef, zie: J. de Damhouder, Praxis rerum criminalium,
Antwerpen 1601, caput 138, nr. 11.
177 ARAB AUD 1637/1, ongefolieerd.
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Pierre, 180 Louette Saint-Denis, 181 Graide, 182 Oizy, 183 Hargnie, Borseigne, 184
Vencimont, 185 Offay, Gembes, 186 en Porcheresse. 187
Het gevaar kwam niet steeds van de vijand. Op 1 december 1554 schreef
Maria van Hongarije boos uit Brussel naar de eigen legerleiding. De hertog
van Savoie had het keizerlijk bevel overgebracht dat de troepen van Lamoraal van Egmond zich in hun huizen moesten terugtrekken. Soldaten logeerden in abdijen, cijnsgoederen en huizen op het platteland. Ze wilde geen
klachten. De graaf van Egmond en de heren van Beveren, Arenberg en Brederode moesten zich in hun huizen terugtrekken.
Niet lang daarna vertrok Karel V naar Spanje. Vooraleer hij Gent verliet,
schonk hij de kapittelkerk van Sint-Bavo een glasvenster, dat de Beeldenstorm niet overleefde. 188 Een losse snipper uit het Brusselse archief verwijst
ernaar alsmede naar het verloren gegane verzoekschrift, dat erbij hoorde:
‘Faict à considérer que monseigneur le chancelier de l’Ordre 189 (si besoing est)
fara tesmoinaige du don de l’empereur, mentioné en ceste requeste, actendu
que luy et monseigneur de Poligny, archidiacre d’Aras, 190 que Dieu absoille,
estoient alhors commis de l’empereur pour les affaires de l’église Sainct Bavon etc.’ 191
De voorstelling van het staatshoofd, propaganda voor de staat en de bescherming van de keizerlijke rechten in kerkelijke aangelegenheden kenden
een keerzijde. Het grote verlies aan rechtstreekse bewijzen van het indult
‘Fervor pure devotionis’ laat wel voldoende informatie voor het grote belang,
waardoor Kerk en Staat verbonden waren. Over de manier, waarop de bisschoppen zich tegenover de indulten opstelden, ontbreekt nog meer informatie.
Vanuit het perspectief van de Staat was het van het grootste belang dat er
goede communicatie was over indulten vanuit het centrum naar de onderda178 H. Hasquin, Gemeenten van België: geschiedkundig en administratief-geografisch woordenboek, Brussel 1981, dln, 3 en 4: Wallonië, 1934-1935.
179 H. Hasquin, o. c., 1562-1563.
180 H. Hasquin, o. c., 2304-2305.
181 H. Hasquin, o. c., 2303-2304.
182 H. Hasquin, o. c., 1979-1980.
183 H. Hasquin, o. c., 2537-2538.
184 H. Hasquin, o. c., 1613-1615.
185 H. Hasquin, o. c., 2944-2945.
186 H. Hasquin, o. c., 1938-1939.
187 H. Hasquin, o. c., 2623-2624.
188 Gent, Bisschoppelijk Archief Hs 1 (2) fol. 4 vo.
189 Filips Nigri, kanselier van de Orde van het Gulden Vlies.
190 Claude Boisset, gewoon raadslid in de Geheime Raad.
191 ARAB AUD 1637/2, ongefolieerd. Een anonieme hand noteerde het jaar 1555 op het document.
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nen. Eén van de belangrijkste middelen om de wil van de vorst te vertolken
had betrekking op zijn wetgevende macht. Vergelijken we de wetgeving van
de Franse koning over beneficies en indulten 192 met de wetgeving over bezitszaken ‘in beneficialibus’ in de Nederlanden, 193 dan hinkt deze wetgeving
over beneficies en indulten achter deze van Frankrijk aan. Hier zien we onder
de regering van Karel V zware lacunes in de cohesie. Ook moeten we gissen
naar de gaten in deze communicatie.
Er is daarbij een onderscheid tussen de gewesten, die tot het patrimonium van de vorst behoorden, en de gewesten, die onlangs bij de Nederlanden
waren aangehecht. De patrimoniale gewesten kenden een gemeenschappelijke traditie van bestuur en wetgeving, waardoor nieuwe bepalingen gemakkelijker in het oude patroon ingeschakeld werden. Toen het graafschap Artesië in 1530 geen leenrechtelijke banden meer had met het Franse koninkrijk,
was nog in hetzelfde jaar wetgeving gepubliceerd, waardoor de Franse wetgeving duidelijk werd onderscheiden van de nieuwe wetgeving over beneficies, zodat Molinaeus zich later nog goed kon herinneren dat hij een exemplaar van de Brusselse wetgeving in zijn bezit had. Zowel Frans I als Karel V
na hem verbood dat een pauselijk legaat enige jurisdictie had zonder vorstelijke toelating. 194
Toen het hertogdom Gelderland en het graafschap Zutphen in 1543 tot
de Nederlanden gingen behoren, moest nog een standaardlijst van de hertogelijke beneficies opgesteld worden, die nu tot de collatie van Karel V zouden behoren. Het duurde tot 1564, vooraleer deze lijst op punt stond en meteen een algemene lijst voor de Nederlanden en het Vrijgraafschap Bourgondië klaar kwam. 195
Hoe was het in het gewest Utrecht gesteld? In het Brusselse Algemeen
Rijksarchief wordt een ‘Memorie voor mijn heere van Escornaix, 196 stadthoudere etc.’ bewaard. De voorzitter van het Hof van Utrecht drong er bij genoemde stadhouder, alias Filips van Lalaing, op aan dat hij moest zorgen dat
Maria van Hongarije een plakkaat liet uitgaan. Kennelijk twijfelde het Hof
van Utrecht aan het eigen gezag en stelde het vast dat de abdijen en kloosters
op de oude voet verder werkten. Eerst, zo was hun voorstel, moest de vorste192 G. Du Rousseaud de la Combe, Recueil de jurisprudence canonique et bénéficiale, avec
Pragmatiques, concordats, bulles et indults des papes, Ordonnances, edits et declarations de nos
rois, concernant les matieres canoniques et beneficiales, par ordre chronologique, Paris 1748, 2
dln.
193 ROPB, II, 7, 481-482: X. Des complaintes et autres matières possessoires.
194 C. Molinaeus, Opera Omnia, Parisiis 1681, V, 34, nr. 140 en 62, nr. 340.
195 ARAB AUD 1251.
196 ARAB AUD 1628/1, ongefolieerd. Escornaix is de Franse vertaling van Schorisse in het
graafschap Vlaanderen. Deze heer is bekend als Filips van Lalaing, graaf van Hoogstraten.
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lijke ‘nominatie’ gerespecteerd worden. Vervolgens zouden de religieuzen bij
het overlijden van een abt of abdis overgaan tot de verkiezing van een nieuwe. Lodewijk van Schore, hoofd-voorzitter van de Geheime Raad, maakte
hierop de apostille te Brussel op 4 februari 1542. Bij een vacatie of wanneer er
tekenen waren, die wezen op een vacatie, mocht niemand overgaan tot verkiezing op straf van beslaglegging op het temporeel. Wie zal verkozen zijn,
zal gehouden worden als ongehoorzaam en niet aangenaam aan de keizer en
niet verkiesbaar. De scherpe reactie van de voorzitter van de Geheime Raad
verwees naar het onbegrip, dat hij vanuit Utrecht waarnam. Door rechtstreeks te verwijzen naar de tekst van ‘Fervor pure devotionis’ verwierp hij volledig de softe aanpak van: het ‘zoude mijn heeren vanden raede ’s Hoofs van
Utrecht goetduncken’. Kenden zij wel de vorstelijke wetgeving? Zij moesten
sancties treffen tegen zulke onverlaten. Na zijn apostille volgde bovendien
een kort, maar veel betekenend bericht. Deze ordonnantie moest niet als een
plakkaat verstuurd worden, maar als een akte. Het was dus niet de bedoeling
dat de ganse bevolking van het gewest Utrecht van deze maatregel op de
hoogte was. Het was voldoende dat de meest betrokken geestelijken op de
hoogte waren van de nieuwe gang van zaken, die trouwens al ruim een decennium van kracht was.
Wanneer het eerste plakkaatboek in de Republiek der VII Provincies
werd uitgegeven, was soortgelijke wetgeving uit 1542 zonder enige actualiteit. Toen was de nieuwe bestemming van de goederen van het ius patronatus een veel belangrijker onderwerp. Op deze wijze misten de VII Provincies
alle informatie, die in dit kapittel over centralisatie en centrale wetgeving aan
bod kwam. 197
Van groot belang was het Brusselse advies over Friesland, omdat het aan
de basis lag van de ‘Beneficiaalboeken’: ‘Le XXIIme d’aoust XVC XLII sur le
rapport du président du Conseil en Frise est advisé et conclud au Privé Conseil ce que s’ensuyt’. Op 25 augustus volgde toen het bevel van Maria van
Hongarije om de inventarisatie van de geestelijke goederen in te zenden en
op 3 november werd de ordonnantie aan alle grietmannen en magistraten gezonden. 198
197 De kennis van de vorstelijke wetgeving in het begin van de zestiende eeuw is onmogelijk te halen uit de bestaande hulpmiddelen, die nu voor Nederland ter beschikking
staan. Zie daarover: P. van Peteghem, Policeygesetzgebung in der Republik der Vereinigten Provinzen: Überblick über Lage und Entwicklung der Gesetzgebung im Ancien
Régime, in: M. Stolleis u.a., Policey im Europa der Frühen Neuzeit, Frankfurt-am-Main
1996, 457-488. Ook een onderzoek naar de situatie in het Vrijgraafschap Bourgondië
blijft in dit verband een desideratum.
198 ARAB AUD 1628/2, ongefolieerd. Zie nu: P. van der Meer en J. Mol, De Beneficiaalboeken
van Friesland, 1543, Leeuwarden 2013 en http://depot.knaw.nl/14521/1/Inleiding_Beneficiaalboeken.pdf, p. 23. Zie ook 49-51 (25 augustus 1542) en 51-53 (3 november 1542).
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Meester Everard Nicolai was in 1541 voorzitter van het Hof van Friesland geworden. Op zijn rapport, dat tot dusver nog niet werd gevonden,
volgde in Brussel het belangrijke advies, waardoor wij nu kunnen vaststellen
dat voortaan een onderzoek per landsheerlijkheid onontkoombaar is. Aangezien de Friese beneficiaalboeken uniek zijn, kunnen de afzonderlijke punten
van het advies deels model staan voor problemen in de andere gewesten. Dat
neemt niet weg dat gemeenschappen met presentatierecht zoals in Friesland
niet model stonden voor de rest van de Nederlanden 199 Zo merkte Epo Boëthius, die als Fries in Waals-Vlaanderen werkte, op dat het ‘beneficiorum
conferendorum ius’ voor leken zowel voorkwam in het graafschap Atrecht
als onder ons Friese volk. 200
Als eerste onderzoekspunt kwam de vacatie van te vele beneficies aan de
orde. Tegelijkertijd waren er te weinig priesters. Was het niet mogelijk om de
renten van de beneficies om te zetten in beurzen voor arme Friese studenten,
die naar de universiteit in Leuven zouden gaan? Met het oog op de oplossing
van dit probleem zou een plakkaat duidelijkheid scheppen: wie immobiliën
of renten bezat, die voor een beneficie of voor de goddelijke dienst bestemd
waren, moest ze binnen een nader te bepalen tijd teruggeven. Zoniet, volgde
er een straf of een arbitraire sanctie. Daarna zou de procureur-generaal optreden en desnoods zou hij overgaan tot de ontzetting uit het patronaatschap,
zo ze het hadden, en zou hun recht overgaan op de keizer.
Ten tweede was gebleken dat vele beneficies in bezit waren, zonder dat
het presentatierecht of het placetrecht was onderhouden. Het Hof van Friesland moest zulke bezitters op het matje roepen en ze dwingen zich alsnog in
regel te stellen volgens de ordonnanties en de gewoonten of hun beneficies
los te laten, want hier gingen registratierechten verloren. In de toekomst
mochten beneficies niet langer vacant zijn. Iemand afzonderlijk of een gemeenschap met een presentatierecht moest dit binnen de door de wet bepaalde termijn bekend maken. Zoniet, verviel het recht en de keizer zou erin
voorzien. Deze maatregel zou in een plakkaat bezegeld worden.
Het Hof van Friesland moest een register aanleggen van alle informatie
(grootte, jaarlijkse waarde, omvang van de immobiliën en de renten) door de
grietmannen of wethouders verzameld over de beneficies. Met plakkaten
moesten alle kerkbestuurders, pastoors en anderen, die beneficies hadden,
aangemaand worden om schriftelijk hun gegevens door te geven aan de
grietmannen en wethouders. Aangezien er in Friesland vele beneficies wa199 Zie ondertussen voor het Vrijgraafschap: M. Rey, Structures paroissiales et monastiques de la Franche-Comté dans le bailliage d’Amont à la fin du XVe siècle, in: Mémoires de la Société pour l’Histoire du Droit et des Institutions des anciens pays bourguignons,
comtois et romands 30 (1970-1971) II, 233-257.
200 E. Boëthius, Heroicarum et ecclesiasticarum quaestionum libri VI, Duaci 1588, I, 170, nr.
288.

356

Hoofdstuk VII

―――

ren, die maar weinig opbrachten, zodat er geen priesters waren om ze te
bedienen, was er misschien een oplossing in de unie* van enkele beneficies.
Een unie moest buiten Friesland aangevraagd worden. Dit mocht niet ten laste komen van de Friezen. Het Hof moest nagaan waar unies een oplossing
konden zijn. Het Hof zou dan Maria van Hongarije op de hoogte stellen. Zij
zou met de bisschop van Utrecht verdere afspraken maken. 201
In de Friese kloosters waren er te weinig religieuzen voor het onderhouden van de goddelijke dienst. Het Hof moest de abten, priors of oversten van
de kloosters bij zich roepen. Zij moesten ervoor zorgen dat ze in voldoende
aantal waren om de goddelijke dienst uit te oefenen. Zo niet, werd er anders
in voorzien, zoals het paste. Uiteindelijk waren er in Friesland nog twee
kloosters van de Carmelieten: Woudsend (‘Wolseynde’) en Ĳlst. Er waren te
weinig religieuzen en er was slechts geringe discipline. De Geheime Raad adviseerde Maria van Hongarije te schrijven naar de provinciaal van de orde. 202
Naadloos sluit hierbij een tekst van professor Post aan: ‘Eberhard Billick,
medeopsteller van de ‘Formula reformationis’, heeft toen voortdurend getracht om de van de conventen Woudsend en IJlst voortvluchtige Karmelieten in hun kloosters terug te krijgen’. 203
In Overijssel was er een probleem met Antoine Perrenot als proost van
Sint-Marie te Utrecht. Jan Slacheck, de vorige proost, had deze proosdij in
1529 aan Nicolas Perrenot gelaten met het oog op een ander beneficie. 204 Zijn
zoon Antoine was toen twaalf jaar en hij begon met de steun van zijn ouders
aan een uitgebreide verzameling beneficies. Met de Preces Primariae, verleend bij de keizerkroning van Karel V, kreeg Antoine, clericus uit het bisdom Besançon, een beneficie uit deze kapittelkerk: een kerkelijke topfunctie
voor een minderjarige fils-à-papa. 205
Vanuit Brussel was op 2 maart 1543 een brief uitgegaan naar de stadhouder van Friesland, Overijssel en Drenthe, Maximiliaan van Egmond, heer van
Buren. Aangezien Perrenot niet resideerde en hij ondertussen bisschop van
Atrecht was geworden, was de brief bedoeld voor zijn plaatsvervanger, de
201 Hier verschijnt weer de lange lijn van communicatie omwille van de centralisatie.
202 A. Jacobs, Monasticon Carmelitanum Neerlandicum: historisch repertorium van de kloosters
van de Orde der Broeders en Zusters van O. L. Vrouw van de berg Karmel (13de eeuw-1940),
Heerlen 2011, 560-577 (Woudsend) en 328-341 (Ĳlst). Noteer dat de Carmelieten vanaf
1542 deel uitmaakten van de Hollandse natie, 329 en 561.
203 R. Post, Karel V’ Formula reformationis en haar toepassing in Nederland 1548-1549, in:
Mededeelingen der Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetenschappen, NR, 10, afd.
Letterkunde, nr. 7, 192.
204 M. van Durme, El cardenal Granvela (1517-1586), Barcelona 1957, 34 en 391. In de ‘Monumenta Van Buchel pag. 128 (fol. 67v)’, gedigitaliseerd op de website van het Utrechts
Archief komen ten onrechte de data 1550 en 1557 voor. Zie echter: J. Kuys, Repertorium,
333.
205 Gross 5777: Doornik, 6 december 1531.
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officiaal of aartsdiaken. Perrenot voelde zich beschadigd in zijn kerkelijke
jurisdictie tegenover leken. De brief van de landvoogdes had enkel betrekking op het gebied van Twente. De kerkelijke rechter mocht klachten behandelen, indien het om een contract ging of om een ander bewijs, door de geestelijke rechter te behandelen. Ook indien de persoon conform het geestelijke
recht wilde antwoorden en indien het om een geestelijk goed ging, zou de
officiaal of aartsdiaken kennis nemen. Op 17 november 1550 schreef Maria
van Hongarije vanuit Binche dat de placetbrief hernieuwd was. Volgens
geruchten was de brief van 1543 niet gepubliceerd noch geëxecuteerd. Nu
moest de volgende stadhouder Jean de Ligne, graaf van Arenberg, deze brief
laten uitgaan in Overijssel, Drenthe en Groningen, het territorium van de
geestelijke jurisdictie van de proost van Sint-Marie. Of dit bevel gepubliceerd
is, werd op het punt van de wetgeving nog niet onderzocht, 206 maar in de
praktijk wel onderhouden. 207
Uit dit overzicht blijkt dat met betrekking tot het patronaatsrecht in de
aangehechte gebieden soms andere maatregelen nodig waren dan in de patrimoniale gewesten. De uitvoering van maatregelen vereiste korte lijnen van
communicatie. Met betrekking tot Antoine Perrenot kan men zich ook afvragen of hij ooit in het jurisdictiegebied van Sint-Marie geweest is. De vroegere
benadering met de bisschop van Utrecht als een centrale figuur bleef voor het
noorden vertrouwder dan de weg naar Brussel. De erkenning van de bisschop als geestelijke zonder temporele macht was een nieuwigheid met nare
bestuurlijke gevolgen. Opnieuw bleven indulten buiten beeld, behalve ‘Fervor pure devotionis’. Indulten waren ingekapseld in een groter netwerk, waarin de paus en de keizer elkaar de hand gaven om hun zaken te regelen. Voor
de bevolking in de laatst aangehechte gewesten was het indult zeker een
vreemde eend in de bijt. De centralisatie vanuit Brussel zorgde er wel voor
dat de regering veel informatie verwerkte, maar de aangewende middelen
om nieuw beleid uit te stippelen riepen weerstand op.

206 S. Fockema Andreae en W. Downer, Overijsselse plakkatenlijst 1528-1810, Utrecht 1961,
43, nrs. 42 en 43. Zie ook: P. Brood, Drentse plakkatenlijst 1593-1840, Bussum 1975 en J.
de Bruijn, Plakkaten van stad en lande: overzicht van Groningse rechtsvoorschriften in de periode 1594-1795, Groningen 1983.
207 Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe, stadsarchief Elburg, nr. 1301, regestnr. 1150. Op
23 juni 1557 beleent de proost van Sint-Marie het Sint-Agnietenklooster te Elburg met
een made land te Oosterwolde. Vicaris was toen Maximiliaan Morillon (van 1561-1570
ook proost). Zie ook: Utrechts Archief, inventarisnr. 2761, archiefnr. 221, en J. Joosting,
De begrenzing van de rechtspraken der kerkelijke rechters onderling, ’s-Gravenhage 1912
(OVR, 2, 14) IV, 471 (Maximilianus Morillon, vicarius), 478-479 (commissie van Antoine Perrenot om een substituut aan te stellen, 1547) en 471-473 (rechten en plichten van
Perrenot als proost-aartsdiaken van Sint-Marie, 1556).
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VII.3 HET INDULT ‘EXIGUNT SINGULARIS DEVOTIONIS AFFECTUS’
Dit indult is het eerste massaal indult onder de regering van Karel V. Het
behoorde tot de vier indulten van de aartshertog (5 juli 1515). Honderd kandidaten uit de omgeving van de jonge vorst (vooral van zijn Hof) kregen een
expectatieve gratie. Binnen afzienbare tijd konden ze een beneficie tegemoet
zien en van de vruchten genieten, ook als ze niet aanwezig waren. Bij zijn onderzoek naar de personele verschuivingen in het kapittel van Sint-Michiel en
Sint-Goedele te Brussel heeft Bram van Hofstraeten vastgesteld dat er een
groot verschil bestond tussen de verlening van beneficies door Karel V tussen de jaren vóór 1520 en na 1520. Een plotse verdwijning van leden van de
Hofkapel bij de leden van het kapittel was het meest opmerkelijke verschil. 208
Tot dusver was het niet mogelijk om te achterhalen hoe deze verschuiving
moest verklaard worden. Bij gebrek aan registratie van de ‘indultarii’ of misschien ook, omdat het indult totaal onbekend was, bleef het onmogelijk om
een verband te leggen tussen de indulten en de verdwijning van de leden
van de Hofkapel.
Houdt men rekening met het bestaan van dit indult, dan komt er licht.
Gemakkelijker wordt het niet, omdat de transparantie bij deze communicatie
ver weg is en de lijsten met de indultarii nog ontbreken. Toch komt de verdere ontsluiting van de omvang, reikwijdte en invloed van deze indulten op het
geestelijk leven in de Nederlanden en in het Vrijgraafschap Bourgondië dichterbij. Erasmus toonde een deel van de weg. In zijn brieven komt het woord
‘indultum’ meer dan eens voor, 209 maar niet in de betekenis, die centraal staat
in deze studie: die van ‘Fervor pure devotionis’. Verder kreeg Erasmus vooral
dispensaties: van zijn kloostergeloften, zijn ‘defectus natalium’ en met het
oog op zijn klederdracht als priester. Ook werden hem dispensaties toegestaan om tijdens de vasten toch vlees te mogen eten.
Dankzij het relaas van kanunnik Jan De Hondt uit Kortrijk, die zeer
nauwgezet uitlegde wat een brief, genaamd ‘significamus’, betekende, kunnen we begrijpen wat er aan de hand was. De brief moest als bewijs gelden
voor de afwezigheid van de beneficiarius en van zijn vriendschapsbanden
met het Hof van de katholieke koning. 210 Deze uitleg werd later anders geformuleerd, toen Erasmus uit Bazel in 1525 aan Petrus Barbirius schreef:
208 Op 31 mei 2013 hield deze auteur te Leuven op het congres ‘De canonicis qui seculares
dicuntur’ een lezing, getiteld ‘Seculiere kapittels in de Nederlanden en de wijzigende
patronagevormen omstreeks 1520’. De lezingen van dit colloquium verschijnen in Revue d’Histoire Ecclésiastique/LJChH.
209 P. Allen, Opus epistolarum, II, Ep. 517, l. 20 indulgeri; l. 24 indultum.
210 P. Allen, Opus epistolarum, IV, Ep. 1094, 242-243, l. 34. In de volgende lijn blijkt dat een
soortgelijke brief jaarlijks gestuurd werd. Voor een formulier van deze brief: ARAB
AUD 1200, fo 44 ro. Zie ook RAG, RV 34278, fo 5 vo.
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‘Zend zo snel mogelijk de brief, waarmee bewezen wordt dat ik niet resideer
(litteras testimoniales de non residendo). Anders, zo schreef kanunnik Jan De
Hondt, zullen we beide in gevaar verkeren.’ 211 Tussen deze twee brieven lag
een wereld van verschil. In het laatste geval was de relatie van Erasmus met
het Hof verdwenen. Ondertussen was Jean le Sauvage overleden en was het
keizerlijk pensioen vervallen. Nu sprak Erasmus alleen over zijn Kortrijks
pensioen en moest de brief naar de bisschoppelijke administratie in Doornik. 212
Keren we terug naar het vorstelijk pensioen. Herhaaldelijk noemde Erasmus kanselier Jean le Sauvage zijn mecenas. Als bemiddelaar tussen de kanselier en Erasmus trad Petrus Barbirius op, zelf ook als priester verbonden
aan het Hof: kapelaan van de Geheime Raad. Petrus was verplicht om deze
brief vóór Pasen aan de desbetreffende diensten te bezorgen, maar was daarin nalatig geweest.
Als kanselier stond Jean le Sauvage aan de bron voor de verlening van de
beneficies. Een goed woordje van deze man opende voor Erasmus een beneficie, dat hij in die tijd zeer goed kon gebruiken. Toen Erasmus zijn ‘De principe christiano’ schreef, kon hij naar waarheid raadsheer van Karel genoemd
worden. Dan was er sprake van het keizerlijk pensioen. Later werd dit beneficie omgezet naar het Kortrijks pensioen.
Onder kanselier Jean le Sauvage berustte ook het recht om de brieven
van gratie en justitie te zegelen. Zelfs wanneer Erasmus niet resideerde aan
het hof, kon hij toch genieten van de vruchten, inkomsten en voordelen van
het verkregen beneficie, alsof hij dagelijks resideerde. Uitgesloten waren de
‘quotidianae distributiones’ of de dagelijkse aanwezigheidspenningen. 213
Uit de correspondentie van Erasmus blijkt dat hij in de periode, waarin
Jan De Hondt de brief schreef (28 april 1520), niet aan het Hof verbleef. Wanneer we de draad opnemen op 19 maart 1520, dan bevond Erasmus zich te
Leuven en sluiten we het onderzoek op 25 juni 1520 af, dan was Erasmus in
Antwerpen. Wilde hij zijn inkomsten opnemen, dan moest een brief van ‘significamus’ de uitkomst brengen. 214
Een brief van Maria van Hongarije, gegeven te Brugge op 4 november
1541 bevestigt de vorige gegevens. Willem Snoeckaert (alias Zenocarus), 215
die een biografie van Karel V publiceerde, resideerde niet in de pastorij van
211 P. Allen, Opus epistolarum, VI, Ep. 1621, 183, l. 3-5. Eénmaal had de bisschop van Doornik de prebende bijna ingenomen.
212 P. Gorissen, Het Kortrijkse pensioen van Erasmus, in: De Leiegouw 13 (1971) 107-152.
213 X.3.2.10 en VI.1.3.15.
214 P.S. Allen, Opus epistolarum, IV, 215-295, Ep. 1085-Ep. 1117.
215 P. Vandermeersch, Een uitzonderlijk egodocument: Maarten Snouckaert (1514-1569?)
over zijn jeugd, zijn opvoeding, zijn studies, in: Liber Amicorum Achiel De Vos, Evergem
1989, 219-228.
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‘Wercoing’. 216 De vruchten van dit beneficium werden in beslag genomen.
Willem was toen in Regensburg en verrichtte dienst voor Karel V (opzoekingswerk voor de biografie van de keizer?). Maria van Hongarije nam het
op voor Willem, vroeg dat de beslaglegging zou worden opgeheven. Als verontschuldiging voerde ze aan ‘que ses procureurs n’ont fait leur debvoir de
solliciter lettres de ‘significamus’. 217 In het laatste geval kan men zich verontrust afvragen of Willem, die een baan van buitengewoon raadsheer (1543) en
van gewoon raadsheer (1545) zou gaan bekleden in het Hof van Holland, de
gepaste persoon was om een officium van pastoor van Warcoing te bekleden.
Wellicht zal een ‘desservitor’ zijn ingeschakeld.
Dankzij de informatie uit dit indult blijkt dat de personen aangenaam
moesten zijn aan de vorst en uit de praktijk blijkt dat ze zich moesten inzetten voor wereldlijke en vorstelijke taakstellingen. Daardoor kwam de zorg
voor de zielen op een volgende plaats. Hierdoor kan men nu al vermoeden
dat de vorst het systeem van de ‘desservitores’ in zijn voordeel heeft gebruikt.
Uit dit indult blijkt verder dat de kans groot was dat dit systeem ook andere misbruiken zou stimuleren. De grootste kwalen van deze tijd bestonden
in de verwaarlozing van de residentieplicht en in de opeenstapeling van de
beneficies. Wie kapelaan-zanger was in de Hofkapel, moest het itinerarium
van de vorst volgen en kon nooit resideren zoals een priester met zielzorg.
Wie aalmoezenier was in vorstelijke dienst en zo tot de Hofgeestelijkheid behoorde, kreeg de mooiste kansen om de reeks van zijn beneficies uit te breiden. 218
Het geval van Pierre Barbirius leert ons verder dat deze priester samen
met zijn broer Nicolas deel uitmaakte van de ‘capella’ van de keizer en dat ze
beiden in zijn gevolg naar Spanje trokken. Wie zijn leven zo op de omgeving
van de vorst afstemde als Hofgeestelijke of als kapelaan-zanger, was er zeker
van dat Jean le Sauvage in de buurt bleef en dat hij vroeg of laat een graantje
kon meepikken uit de vorstelijke beneficies. 219
Dit indult voor de honderd personen kreeg nog een verlengstuk, toen
Carlo Carafa als pauselijk gezant naar de Nederlanden kwam onder de regering van Filips II. Om zijn komst voor te bereiden had de regering te Brussel
een vragenlijst opgesteld. Punt vijf omvatte volgende vraag: ‘de hernieuwing
van de privileges van de koninklijke kapel over de honderd personen en
216 B-7740 Warcoing in de Belgische provincie Henegouwen.
217 ARAB AUD 1628/1, ongefolieerd.
218 In tegenstelling tot andere landen was de biechtvader aan het Hof te Brussel onder Karel V niet belangrijk voor de verlening van beneficies in de Nederlanden. De belangrijkste biechtvaders van Karel V waren afkomstig uit Spanje: M. de Castro, Confesores
de los reyes de España, in: DHEE V (1987) 221.
219 Pierre Barbirius zou deken worden in Doornik.
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anders’. 220 Deze koninklijke kapel, toegewijd aan de apostel Philippus en aan
Johannes de Doper, was in 1553 plechtig ingewijd door kardinaal Geronimo
Dandino, waarbij de apostel Philippus naar Filips de Schone, de vader van
Karel V verwees. Het antwoord op dit vraagpunt liep niet uit op een bul.
Op 31 januari 1643 zou een arrest van de Geheime Raad vaststellen dat
een betwisting over dit indult van de honderd geestelijken (de numero centum) alleen voor de Geheime Raad mocht aanhangig gemaakt worden. Een
zaak, die voor het Hof van Bergen tot een vonnis leidde, werd uiteindelijk in
de Geheime Raad gevonnist. 221 Ondanks het feit dat het indult niet was hernieuwd na Karel V bleef het toch doorgaan zoals een reëel indult. 222 Uit de
periode van Karel V was in de zeventiende eeuw nog één soortgelijke uitspraak bekend in verband met meester Charles Cuvelier, zangmeester van de
vorstelijke kapel. 223
VII.4 HET ‘IUS PRECUM PRIMARIARUM’
‘Preces Primariae’ betekent ‘Eerste Beden, verzoeken of vragen’. 224 Voor de
Rooms-Koning (Preces Regales) en voor de keizer (Preces Imperiales) bestond er sinds de Middeleeuwen een recht van Eerste Beden. De vorst van
het Heilige Roomse Rijk mocht bij beide plechtigheden een verzoek richten
aan de paus. Het was echter niet vanzelfsprekend dat dit recht in de Nederlanden gold. Toen stond de paus toe dat door bemiddeling van de vorst aan
kandidaten, die moesten solliciteren, een beneficie verleend werd. Zowel
naar de procedure als in de uitwerking was de gelijkenis met het indult, dat
niet hernieuwbaar was, opmerkelijk. In beide gevallen ging het om een expectatieve gratie.
Over de verlening van beneficies door de Rooms-Koning en door de keizer moet het eerste proefschrift in de Benelux nog geschreven worden. 225 Het
is goed te begrijpen dat de geestdrift voor deze tak van de wetenschap in de
kinderschoenen staat. De belangrijkste originele documenten moesten tot in

220 ARAB AUD 1633/3, ongefolieerd. Deze zin blijft cryptisch, maar diende enkel tot geheugensteun voor de onderhandelaar.
221 R. du Laury, La jurisprudence des Pais-Bas Autrichiens établie par les Arrêts du Grand Conseil, Brussel 1717, arrest 108, 207-208. Ondanks de titel van het werk van Du Laury was
de Grote Raad niet opgetreden.
222 R. du Laury, La jurisprudence des Pais-Bas Autrichiens, Brussel 1717, arrest 110, 210-211.
223 R. du Laury, La jurisprudence des Pais-Bas Autrichiens, Brussel 1717, arrest 110, 212.
224 Zie hiervoor III.1 en V.6 voor meer uitleg.
225 In Oostenrijk bestudeerden vooral Leo Santifaller, Anna Benna, Georg Reichert en Othmar Wessely de Preces Primariae.
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een recent verleden in het buitenland geraadpleegd worden. 226 Een andere
reden voor het gebrek aan belangstelling was even essentieel: ‘Due to the loss
of many administrative records from monasteries and churches in the Low
Countries, particularly for the period before 1600, we can often do little more
than reconstruct the fact that a benefice was awarded, and not to confirm its
actual possession, whether the appointment was contested by the chapter, or
other details concerning it.’ 227
In het buitenland was een enkeling zich bewust van de gevolgen van de
pauselijke politiek voor de Nederlanden. Zo merkte Hans Erich Feine op:
‘Karl V. hat aber weiter, was bisher noch nicht beachtet zu sein scheint, von
Clemens VII. i.J. 1530 oder 1531 ein oder mehrere Nominationsindulte erhalten, die es ihm ermöglichten, in seinen burgundischen Erblanden wie im
Reiche eine Pfründenpolitik zu treiben, welche die seines Ahnen Friedrichs
III. noch um ein beträchtliches übertraf.’ 228
Feine beschikte toen over de gegevens van ‘Band 36’ (het register met
Preces Primariae) en ‘Band 37’ (het register met de nominationes) uit het
Haus-, Hof- und Staatsarchiv te Wenen. Ondertussen heeft Othmar Wessely
in hetzelfde archief twee rotuli of rollen gevonden. Daarin stond een aantal
keizerlijke benoemingen vermeld uit de periode na de keizerkroning. Deze
gegevens waren ondergebracht bij de sectie ‘Gratialia et feudalia’. Zij vulden
de vorige gegevens aan en hadden vooral betrekking op de Nederlanden, in
het bijzonder op de leden van de Hofkapel. 229
Robert Lindell vond in Wenen het bewijs dat musici uit de Nederlanden
zeer geliefd waren aan het Hof van Maximiliaan II en van Rudolf II. Het
werk in keizerlijke dienst bood toen twee voordelen. Wie genoot van ‘Preces
Primariae’, kreeg voorrang op andere vormen van beneficium. Zelfs de bepalingen van het Concilie van Trente hadden geen vat op dit voorrecht. Verder
kon de keizer de bezitter van een beneficium ontslaan van residentieplicht. 230
Ook wanneer er een mogelijkheid bestond dat een buitenlander de Nederlanden betrok bij zijn studie over de ‘Preces Primariae’, gebeurde dat niet.
226 Op dit ogenblik moet de onderzoeker uit Nederland het enige exemplaar van de
‘Reichsregisterbücher Kaiser Karls V.’ raadplegen in de bibliotheek van het Nationaal
Archief in ’s-Gravenhage.
227 R. Lindell, Musicians from the Low Countries, ecclesiastical benefices and the imperial
Preces Primariae, in: Musicology and Archival Research: colloquium proceedings Brussels 2223-4-1993, Brussel 1994, 344-345.
228 H. Feine, boekbespreking van L. Gross, Die Reichsregisterbücher Kaiser Karls V., in:
ZSSR, GA, 51 (1931) 576.
229 O. Wessely, Hofkapellmitglieder und andere Musiker in zwei Preces-Registern Karls
V., in: Studien zur Musikwissenschaft 40 (1991) 7-14.
230 R. Lindell, Musicians from the Low Countries, ecclesiastical benefices and the imperial
Preces Primariae, in: Musicology and Archival Research: colloquium proceedings Brussels 2223-4-1993, Brussel 1994, 340 en 346.
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Zo bestudeerde Franz-Josef Heyen de Eerste Beden voor de kapittels in het
aartsbisdom Trier, maar weerde hij de gebieden uit de Nederlanden, die onder Trier ressorteerden. 231 Dankzij de onvermoeibare Leuvense professor
Henri de Vocht was het spoor terug te vinden van een aanstelling op basis
van het ‘ius Primariarum Precum’. Conrad Wackers, in gelatiniseerde vorm
Goclenius, één van de beste vrienden van Erasmus, bedankte de Poolse bisschop en diplomaat, Johannes Dantiscus, omdat hij hem een ‘sacerdotium
canonicum’ had bezorgd in het kapittel van Hoegaarden. 232
Aangezien er duidelijk staat ‘nominatione imperiali’, moest de verlening
van deze prebende te danken zijn aan de keizerkroning van Karel V (24 februari 1530) en de erbij horende ‘Preces Primariae’ (18 november 1530). De
inkomsten van deze prebende waren niet minder dan die van het kanonikaat
in het kapittel van Onze-Lieve-Vrouw te Antwerpen, waarvoor Goclenius
een lang proces moest voeren. Bovendien was er geen verplichting tot residentie, ‘wat wij hoogleraren bij voorkeur nastreven’. 233
De vermelding van ‘nominatio imperialis’ geeft de gelegenheid om het
onderscheid tussen ‘nominatio’ en ‘Preces Primariae’ te accentueren. In de
keizerlijke registratie van de ‘Preces Primariae’ komt Cornelius Goclenius
éénmaal voor: Gross 2222. Bij de ‘nominationes’ komt hij tweemaal voor:
Gross 6589 en 6804. Hieruit blijkt dat het ‘ius Primariarum Precum’ enerzijds
‘Preces Primariae’ ten gevolge had, maar anderzijds ook ‘nominationes’.
Chronologisch werd de ‘nominatio’ belangrijker.
Dankzij de netwerken van de Poolse diplomaat, waarbij de naam van Joris van Oostenrijk, toen bisschop van Brixen, later bisschop van Luik, opdook, kon de weg naar de keizer niet korter worden. Joris was de bastaardoom van Karel V. Goclenius had ook al geprobeerd de Spaanse keizerlijke secretaris, Alfonso Valdes, 234 te benaderen voor zijn zaak, maar uiteindelijk bedankte Goclenius zijn Poolse vriend. Hij besefte dat het succes hier afhing

231 F.-J. Heyen, Die kaiserlichen Ersten Bitten für Stifte des Erzbistums Trier von Ferdinand I. bis Franz II. (1531-1792), in: Festschrift für Alois Thomas. Archäologische, kirchenund kunsthistorische Beiträge, Trier 1967, 175-188.
232 Het kapittel van Sint-Gorgonius te Hoegaarden komt voor in de website LAMOP (Laboratoire de Médiévistique Occidentale de Paris). Alle brieven van Dantiscus zijn te lezen, maar alleen die van Goclenius aan Dantiscus zijn geïnventariseerd op de website:
Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka/Corpus of Ioannes Dantiscus’ Texts & Correspondence: IDL 618, 620, 636, 671, 721, 738 en 1204.
233 H. de Vocht, John Dantiscus and his Netherlands Friends as revealed by their correspondence,
1522-1546, Leuven 1961, 219. Zie IDL 1204: Leuven 1534-07-24; ontvangen 1534-09-23.
234 Ook deze man behoorde tot het netwerk van Erasmus: J. Nieto, Alfonso de Valdés of
Cuenca, in: CE, III, 366-368. Hij kreeg bovendien ‘literae executoriales Precum Caroli
V’: St. Würdtwein, Subsidia diplomatica ad selecta juris ecclesiastici Germaniae et historiarum capita elucidanda, Heidelbergae 1773, II, XXVIII, 133-134.
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van de vriendschappelijke relaties van Dantiscus met de hoogste kringen aan
het Hof van de vorst. 235
Soortgelijke betrekkingen waren niet voor iedereen weggelegd. Goclenius had een beneficie gekregen zonder zielzorg en zonder residentieplicht, zodat zijn financiële problemen tot het verleden behoorden. Goclenius had al
ervaren dat hij bij de kanunniken van het Antwerpse milieu geen poot aan de
grond kreeg. Nu was hij graag bereid tot een wederdienst. In elk geval zou
hij Dantiscus eeuwig dankbaar zijn!
Toen Goclenius schreef ‘adeptus sum’, had hij het beneficie verworven,
maar of hij het onmiddellijk bezat en van de vruchten kon genieten, is een belangrijke vraag. Indien de proost van Sint-Gorgonius te Hoegaarden geen vacature had, kon de kandidaat met zijn toegestane Eerste Bede nog enige tijd
wachten, tot er inderdaad een vacature kwam. Men moest snel zijn om de
aanvraag in te dienen, maar de wachttijd tot de vacature kon zeer lang zijn.
Indien Goclenius sprak over een ‘sacerdotium canonicum’, dan kunnen
we deze uitdrukking gelijkstellen met een ‘canonicatus sine cura’, waarbij
een priester de functie moest opnemen, maar niet tot zielzorg verplicht was.
Doordat Goclenius de vergelijking maakte met de prebende van kanunnik in
het Onze-Lieve-Vrouwkapittel te Antwerpen, krijgen we zekerheid over het
te verlenen ambt. Of en hoe hij daar een ambt heeft waargenomen, moet
verder onderzoek aantonen.
Het grondige onderzoek over het kapittel van Sint-Salvator of Oudmunster te Utrecht houdt op, wanneer het bestuur van Karel V over het gebied
van Utrecht begint. Bram van den Hoven van Genderen waarschuwt de lezer
daarom voor illusies over de Eerste Beden: ‘Het kapittel van Oudmunster
heeft in de periode tot 1528 dan ook nooit een geestelijke op grond van dergelijke Preces tot een prebende toegelaten.’ En nog: ‘Slechts één kanunnik
(Cornelis van Selbach) lukte dit (= de toelating om opgenomen te worden als
kanunnik) op grond van Keizerlijke Preces.’ 236 Bij het onderzoek naar de
registratie van de ‘Preces Primariae’ en van de ‘nominationes’ uit de periode
van Karel V bleek dat Petrus de Male, clericus uit het bisdom Luik, (Gross
1748: kapittelkerk Oudmunster, Gent, 31 december 1521), 237 Adolf van Quic235 H. de Vocht, John Dantiscus, 126. Zie daarover ook: H. de Vocht, History of the Foundation and the Rise of the Collegium Trilingue Lovaniense, 1517-1550, Leuven 1954, III, 97-98
en 563-564.
236 B. van den Hoven van Genderen, De Heren van de Kerk. De kanunniken van Oudmunster
te Utrecht in de late middeleeuwen, Zutphen 1997, 357, 360 en 47295.
237 B. van den Hoven van Genderen, De Heren o.c., 357 en 478166 vermeldt Peter van der
Malen en Hugo de Groot, die zowel Keizerlijke Preces als pauselijke papieren konden
overleggen. Het feit dat Van der Malen uit het bisdom Luik komt, had van doen met
zijn studies aan de universiteit van Leuven. Hij behoorde tot het netwerk van Adriaan
van Utrecht, 376.

Indulten voor Karel V (1515-1552)

365
―――

kelberghe, clericus uit het bisdom Doornik (Gross 1864: scholasticus Oudmunster, Gent, 7-1-1522) 238 en Johannes de Solinis, 239 clericus uit het bisdom
Utrecht (Gross 1919: proost Oudmunster, Gent, 14-1-1522) naar aanleiding
van de kroning tot Rooms-Koning (Aken, 23 oktober 1520) geregistreerd
werden met het oog op een beneficie op basis van een ‘nominatio’, maar niet
op basis van ‘Preces Primariae’.
In het Reichsregisterbuch verscheen ook Arnold van Buren als clericus
uit het bisdom Utrecht, zelfs driemaal. Bij Bram van den Hoven van Genderen dook eveneens een Arnold van Buren op, maar in 1487 als neef van Gerardus van Buren. 240 De identificatie binnen deze familie is bijzonder lastig,
maar het ziet er naar uit dat het niet om dezelfde persoon ging. Zonder datum of plaats was er voor Arnold een benoeming in het verschiet voor het
pastoraat of het personaat van de parochiekerk van Oss (Gross 1802). Op 4
april 1522 werd in Brussel een benoeming geregistreerd bij Herman van
Lochorst, de deken van Oudmunster te Utrecht (Gross 2625). Uiteindelijk
keerde de benoeming voor de functie van pastoor in Oss terug. De registratie
ervan had plaats te Brugge op 21 mei 1522 (Gross 2984).
Wie wel op basis van ‘Preces Primariae Regales’ werd geregistreerd, was
Joannes Arnoldi uit het bisdom Keulen. In de kapittelkerk van Elst in het bisdom Utrecht kon hij vanaf 11 maart 1522 uitkijken naar een aanstelling
(Gross 2351). Zijn brief werd gegeven te Brussel, maar ‘Johan Arendsone’
moest nog wachten tot Karel van Egmond hem op 21 juni 1534 een placetbrief toekende, waarbij terecht de uitdrukking ‘Preces Regales’ genoteerd
stond, want ondertussen was ook de keizerkroning al verleden tijd en rekende de keizerlijke administratie in 1534 al met ‘Preces Imperiales’. Hier bedroeg de wachttijd twaalf jaar! 241
Er is dus een gebrek aan voorstudies. Wel zijn we op de hoogte van de
wensen van de vorst door de keizerlijke registratie. De volgende stappen in
het curriculum van de kandidaten in spe vergen nog veel onderzoek. Daaruit
zal keizerlijk beleid op het vlak van beneficies resulteren. Dan zal het resultaat van dit onderzoek beter in verband gebracht worden met de manier,
waarop Karel V zijn beneficies op basis van het rolrecht en het nominatierecht verleende. Gelukkig waren de Reichsregisterbücher aan te vullen met
twee rollen uit de jaren dertig van de zestiende eeuw. Uit de vermelding van
de begunstigde kandidaten blijkt dat de overgrote meerderheid verbonden
238 B. van den Hoven van Genderen, De Heren o.c., 223, waar sprake is van het betrekkelijk
geringe aandeel van personen uit de Zuidelijke Nederlanden.
239 Hier kan de vraag gesteld of het niet om Solms gaat. Zie Archief Utrecht, Domkapittel te
Utrecht, inventarisnr. 216, nr. 296, waar het testament van 9 februari 1527 bewaard is:
Johannes van Solms, kanunnik van de Dom.
240 B. van den Hoven van Genderen, De Heren o.c., 760.
241 ARAB AUD 1439/2.
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was met de Hofkapel van de keizer en hoofdzakelijk vertegenwoordigers uit
de Nederlanden kende, vooral kapelanen-zangers en zangers.
De eerste in deze reeks was Nicolaus Faber, de aalmoezenier van Ferdinand I. Nicolaus mocht verwachten dat de deken en het kapittel van Sint-Andreas in Freisingen voor een beneficie zouden zorgen. Nicolaus was eerst kapelaan van Ferdinand geweest en was afkomstig uit het Vrijgraafschap Bourgondië. 242 De tweede in de reeks was de aalmoezenier Odoardus, als dusdanig onbekend, maar met zijn volle naam Odoardus de Bersacques (groot-aalmoezenier) hoorde hij tot de bekendste geestelijken van de Nederlanden.
Odoardus mocht verwachten dat de bisschop van Kamerijk voor hem zou
tussenkomen. Beiden behoorden aldus tot de Hofgeestelijkheid en waren
nauw verbonden met de Hofkapel van hun vorst. 243
In principe zou het ‘ius Primariarum Precum’ ten einde zijn bij de laatste
verlening van dat recht aan vorsten, die in de Nederlanden en in het Heilige
Roomse Rijk een rol te vervullen hadden. Toch bleek bij het bezoek van kardinaal Carlo Carafa als pauselijk gezant (en neef van de paus) te Brussel dat
er vanwege de regering een lijst met vraagpunten was opgesteld. Punt negen
luidde aldus: Ten negende, het beneficie van de Eerste Beden naar alle collatores volgens de vorm van het indult van Julius [III]. 244
Ondertussen was paus Paulus IV (Gian Pietro Carafa) aangetreden. Deze
Napolitaan geraakte in grote moeilijkheden met Spanje. Wel heeft hij de bul
‘Super universas’ ondertekend, waardoor de oprichting van de nieuwe bisdommen in de Nederlanden mogelijk werd, maar aan Filips II als koning van
Spanje kon hij de ‘Preces Primariae’ niet toestaan.
VII.5 ‘DIGNA CONSIDERATIONE FIDELITATIS’: EEN NIET-HERNIEUWBAAR INDULT
Op 13 augustus 1552 was het laatste indult ‘Digna consideratione fidelitatis’
voor Karel V gedateerd. Midden in een woelige periode na de gesprekken in
Passau en na de oorlog, waarbij de bisdommen Metz, Toul en Verdun zouden verloren gaan, schonk Julius III uit vrije wil een indult, dat kan be242 Fondremand tussen Vesoul en Besançon (de Fonte Romano). Zie G. Rill, Fürst und Hof
in Österreich. Von den habsburgischen Teilungsverträgen bis zur Schlacht von Mohács
(1521/22 bis 1526). Band 2: Gabriel von Salamanca, Zentralverwaltung und Finanzen, Wien
2003, 46 en 50. Zie ook Gross 2597 en 2617. Hier past ook een verwijzing naar S. Koretz,
Das niederländische Element am Hofe Ferdinands I., phil. Diss., Wien 1971.
243 Wanneer Karel V zijn hofhouding ontsloeg, was hij aalmoezenier van zijn kapel en
moest hij door Filips II weer aangesteld worden, wat ook gebeurde.
244 ARAB AUD 1633/3, ongefolieerd: Nono beneficium Primariarum Precum ad omnes
collatores secundum formam Indulti Juliani. Het indult ‘Digna consideratione fidelitatis’
van Julius III dateerde van 13 augustus 1552.
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schouwd worden als een pauselijke hulde voor de grote militaire en financiële inspanningen van Karel V om de eenheid van de Kerk te herstellen. Het indult wordt ook wel ‘indultum Germanicum’ genoemd. Dit zou kunnen verwijzen naar de slag bij Mühlberg (Germania superior), maar ook naar de
Nederlanden, die hard hadden meegevochten (Germania inferior). Toch zou
de tekst van dit indult pas in de loop van 1553 in Brussel aankomen.
Dit indult is bewaard samen met de lijsten van de indultarii. Daarom zijn
de praktische gevolgen van dit indult preciezer in te schatten. Wie kreeg
door de vorstelijke administratie een kans om het indult in de maatschappij
te laten doorwerken voor Kerk en Staat? De indeling en onderafdelingen van
deze lijst met kandidaten komen hierna in het proefschrift aan bod. 245
Aangezien de indulten van 1552 ‘Digna consideratione fidelitatis’ en 1560
‘Praeclara celsitudinis tue’ meer gegevens aanreiken over het territorium en het
toepassingsgebied van de desbetreffende indulten, wordt hierna ook het thema van de omschrijving van de Lage Landen bij de zee hernomen. Stond de
centrale regering een bijzonder plan voor ogen? Stelde de regering het aantal
van XVII Provincies voor of was het een suggestie van de bevolking? Informatie is er mondjesmaat. Eén inhoudelijke reactie is er bekend van het Hof
van Gelderland en Zutphen (Arnhem, 12 februari 1554), waarop Maria van
Hongarije haar antwoord stuurde (Brussel, 9 april 1554). 246 Ook dat is goed te
begrijpen, omdat Gelderland alleen kennis had gemaakt met het indult ‘Fervor pure devotionis’ en het indult ‘Digna consideratione fidelitatis’ het eerste niethernieuwbare indult was voor dit hertogdom. Wat veel minder te begrijpen
is: in de reeks van de landsheerlijkheden, aan wie de paus het indult ‘Digna
consideratione fidelitatis’ toestond, waren het hertogdom Gelderland en het
graafschap Zutphen nog niet opgenomen onder de gebieden, waarin het van
toepassing zou zijn.
De gewone geestelijke collators van beneficies beweerden dat het laatste
indult ‘Digna consideratione fidelitatis’ in hun maand (dat waren de pare
maanden) niet van toepassing zou zijn. Collegae uit het Hof hadden een bewijsstuk gezien, waarbij een kapittel in Utrecht alleen in de maand van de
paus (dat waren de onpare maanden) een beneficie kon verkrijgen omwille
van het Concordaat van Wenen (1448).
Tussen Dirk van Loo, de zoon van de rentmeester van Friesland, 247 en
Johan Schetter, kanunnik in Utrecht, dreigde een soortgelijk probleem te

245 De lijsten vindt men in de bijlage X.
246 Deze brieven behoren tot de collectie van het Rijksarchief in Gelderland: ‘0124 Brieven
uit en aan het Hof’ en kunnen in gedigitaliseerde vorm (www.geldersarchief.nl) ook gelezen worden langs http://www.archieven.nl.
247 ARAB AUD 1250, fo 9 ro: ‘Le receveur de Frize van Loo pour son filz, nommé Theodoricus’ stond geregistreerd onder de ‘dignitates et prebendae’ met het oog op: ‘Ad dig-
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ontstaan over een plaats van scholaster in het kapittel van Sint-Walburgis te
Arnhem. Het Hof kon zich niet voorstellen dat Zijne Majesteit zijn recht zou
laten varen. Zij vroegen om duidelijkheid en of het indult in Gelderland in de
maand van de paus effect zou sorteren. Indien de tekst van het indult zo
moest begrepen worden dat het niet in de maand van de paus zou plaats
hebben, zou dat indruisen ‘tegen den tenor desselven’ en dan zou het in Gelderland geen effect sorteren, omdat de beneficies, die in de pauselijke maand
vielen, hier door de keizerlijke Majesteit verleend werden. Dit vraagstuk is
‘inden Rade des keysers ons heeren en broeders’ besproken, zo meldde Maria van Hongarije, en ook het Concordaat van Wenen had men erbij gehaald,
omdat Gelderland beweerde daaronder begrepen te zijn. Het indult ‘Digna
consideratione fidelitatis’ moest ook toegepast worden in de maanden van de
gewone collatores, zo luidde het antwoord van de landvoogdes, ‘alsoe ’t selfde anderssins geheel onvruchtbaer wesen zoude inden voirscreven furstendomme van Ghelre’.
Zoals zijn rechtsvoorgangers, de hertogen van Gelderland, gewoon waren om beneficies te verlenen ‘in alterius mensibus’, zo had Karel V dat ook
gedaan. De hertogen toen traden in het voetspoor van de stichters. Karel V
kon met een indult niets doen, indien hij het alleen kon aanwenden in zijn
eigen zes maanden. De gewone collatores hadden geen reden tot klachten,
want Karel V liet hen volkomen vrij in hun maanden. In het verleden was dat
wel anders geweest onder Karel van Egmond en andere voorgangers, toen ze
gedwongen werden om hertogelijke aanbevelingen voor lief te nemen ‘met
expresse clause dat zy niet geweigert en wolden wesen’.
De opmerking van de Gelderse geestelijken, die beweerden dat de vijf
kerken van Utrecht andere gebruiken hadden, was volkomen terecht, zo ging
Maria van Hongarije verder. Men moest weten dat de clerus van Utrecht bij
de overdracht van de temporaliteit allerlei privileges had bekomen. Wie op
grond van het indult was aanvaard of zou aanvaard worden, ook in de gewone maanden, moest toegelaten worden en in het bezit gehouden worden
‘alsoe nae rechte ende billicheit behoiren zal’.
VII.5.1

Het territorium van de Nederlanden beter bekend in Rome

In de Nederlanden zou het indult van 1552 voordelig zijn voor de hertogdommen Brabant, Limburg en Luxemburg en voor de graafschappen van
Bourgondië, Vlaanderen, Artesië, Henegouwen, Holland, Zeeland en Namen. In een wazige formulering waren naburige gebieden zonder naamgeving ook betrokken, maar het zou duren tot het niet-hernieuwbaar indult
nitatem, canonicatum et prebendam ecclesie de Harnem in Geldria’. Zie ook M. Baelde,
De domeingoederen o.c., 384.
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1560 ‘Preclara celsitudinis tue’, vooraleer Gelderland-Zutphen en de heerlijkheden Friesland, Salins, Mechelen, Maastricht, Utrecht, Overijssel en Groningen aan de vorige lijst werden toegevoegd.
Het belang van deze apostolische indulten voor de vraag, hoe de paus
zich verhield tot het territorium van de Nederlanden, kadert in het project
van de nieuwe bisdommen. Tijdens het begin van de regering van Karel V
had een paus zich wel eens vergist in de geografie van de Nederlanden. Aangezien de keizer geen aanvraag indiende voor beide indulten, kon paus Julius III niet misleid zijn door de formulering van het rekest en moest hij op de
eigen administratie terugvallen. Was deze administratie ondertussen goed op
de hoogte?
Onder Filips II verschoof het probleem naar de juiste toedracht van de
verschillende onderdelen van de Nederlanden. Wanneer sprak men over een
heerlijkheid? Wanneer was er sprake van een landsheerlijkheid? Wanneer
was er sprake van een provincie? Hoe werden deze termen in vertaling
doorgegeven? Eenmaal werd landsheerlijkheid zelfs ‘status’? Feit is dat de
bevolking in Europa moeite had met de inschatting van het territorium van
de Nederlanden.
Zo heeft Lodovico Guicciardini in deze periode zijn beschrijving van alle
delen van de Lage Landen tot een standaardwerk uitgebouwd. Daarmee nam
hij duidelijk afstand van het Vrijgraafschap Bourgondië en beperkte hij zich
tot ‘Germania inferior’. In 1567 kwam de eerste editie van dit werk van de
persen. Zelf sprak Guicciardini niet over de XVII Provincies, maar op de bijgevoegde kaart kwamen zeventien wapens voor, die voor onverklaarbare
problemen zorgden met het gebied van Overmaas: Valkenburg, Dalem en ’s
Hertogenrade als een afzonderlijk territorium, terwijl Limburg en de gebieden van Overmaas als één afzonderlijk territorium werden bestuurd. 248
Toen de Brabantse cartograaf Frans Hogenberg (1535-1590) zijn beschrijving van de Leo Belgicus of de beschrijving van de zeventien regio’s publiceerde, was ondertussen het markgraafschap Antwerpen opgenomen. Elke
generatie zou voortaan moeite ondervinden om de Zeventien Provincies te
benoemen, ernaar terug te keren of om ze te vinden. ‘Provincia’ was een
grootste gemene deler geworden van onderscheiden territoria.
Hernemen we de formulering van Pius IV, dan komen we tot de vaststelling dat hij sprak over de Nederlanden en het Vrijgraafschap. Zijn indeling
omvatte vier hertogdommen, acht graafschappen en zeven (lands)heerlijkheden. Halen we het gebied van het Vrijgraafschap weg, dan is het verrassende
resultaat: XVII Provincies of beter zeventien onderdelen, want het Vrijgraaf248 In de lijst van de heerlijkheden komt in het indult van 1560 het condominium van
Maastricht in de plaats van Valkenburg. Karel V deed zware inspanningen om de verpanding van Overmaas ongedaan te maken.
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schap Bourgondië en de heerlijkheid Salins zorgden ervoor dat er negentien
onderdelen of regio’s waren. De paus respecteerde in grote mate de patrimoniale erfenis van Karel V samen met de onder zijn beleid veroverde landstreken en heerlijkheden. Filips II kon geen bezwaar koesteren tegen deze opsomming.
Het staat buiten kijf dat de Romeinse administratie na de grondige bestudering van de kaart van de Nederlanden voor de invoering van de nieuwe
bisdommen beter op de hoogte was dan dertig jaar daarvoor, toen Brabant
nog een graafschap werd genoemd. 249 Precies in deze periode had de trigonometrie de kwaliteit van de atlassen op een hoger peil gebracht. In de Nederlanden en in Italië behoorden de cartografen tot de beste van de wereld.
Bovendien publiceerde Paulus IV, die zelf de Nederlanden bezocht, de bul
voor de invoering van de nieuwe bisdommen. Onder Pius IV werd de omschrijving van de bisdommen vastgesteld met in detail zelfs de vermelding
van elke parochie.
Keren we echter terug in de tijd, dan belanden we bij de ‘Transactio Augustana’ of het ‘Bourgondische verdrag’ (26 juni 1548). Daar is nog sprake
over het hertogdom Lotharingen, maar dat was neutraal gebied sinds het
verdrag van 26 augustus 1542 en eerder op Frankrijk gericht. Verder was er
het markgraafschap van Antwerpen en de negen al genoemde heerlijkheden. 250 Zo komen we aan een totaal van drieëntwintig onderdelen: de hertogdommen Lotharingen, Brabant, Limburg, Luxemburg en Gelre, de graafschappen Bourgondië, Vlaanderen, Artesië, Henegouwen, Holland, Zeeland,
Namen en Zutphen, het markgraafschap van het Heilige Roomse Rijk en de
heerlijkheden Friesland, Utrecht, Overijssel, Groningen, Valkenburg, Dalem,
Salins, Mechelen en Maastricht. 251
In het Duits spreekt de originele tekst van dit verdrag over ‘unsere Niedererblanden’ of over ‘Niedererbland’, terwijl de Latijnse vertaling het heeft
over ‘nostrae provinciae patrimoniales Belgicae’. In feite ging het niet om
provincies, maar was er sprake over hertogdommen, graafschappen, één
markgraafschap, landsheerlijkheden en heerlijkheden. Rekening houdend
met het honkvaste karakter van de inwoners en met hun voorliefde voor het
gewoonterecht kan men ook ‘patriae’, ‘terrae’ of ‘districtus’en ‘ditiones’ als
een andere term voor ‘provinciae’ aanvaarden. Bovendien was ‘provinciae

249 Vergelijk met een soortgelijke vergissing in: ASV, Arm. XLI 6, fo 314 ro noemt Maria van
Hongarije ‘Serenissima Domina Regina Ungharie et comitatus Flandrie regens’.
250 Alleen ’s Hertogenrade als samenstellend deel van het gebied van Overmaas komt niet
voor in het Bourgondisch verdrag.
251 Het was goed ze nog eens allemaal op te sommen, want in ROPB, II, 5 (1910) 439-442
zijn Bourgondië, Artesië, Henegouwen en Holland verdwenen. Zie ook: W. Dotzauer,
Die deutschen Reichskreise, (1383-1806): Geschichte und Aktenedition, Stuttgart 1998, 567.
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patrimoniales’ gewoon foutief, want in de lijst van 1548 stonden ook de aangehechte gewesten.
Als een nevenprodukt van deze studie over de indulten komt een nieuwe omschrijving van de XVII provincies om de hoek kijken. Tot dusver staat
deze opsomming van gewesten het dichtst bij het overlijden van Karel V (21
september 1558- 1 juli 1560) en vormt zij een blijk van hulde aan zijn adres.
De interpretatie blinkt uit door eenvoud en vertoont alle kenmerken van
authenticiteit. 252 Vanuit het staatsrecht echter blijft de tekst van het Bourgondische verdrag van het grootste gewicht en werd de zoektocht naar de identificatie van de XVII provincies pas een zorg voor latere generaties.
Vergelijken we de opsomming van de gewesten met de titels, die Karel V
in zijn eigen testament vermeldt, dan staan we voor een slordige en verkorte
titulatuur. ‘Nuestros estados/señoríos (estados y señoríos) de Flandes y Tierras Baxas’ komen herhaaldelijk voor, maar precisering en volledigheid ontbreken bij de afzonderlijke gewesten. De benaming ‘Lage Landen’ is daar de
meest voorkomende omschrijving van het geheel. 253
Gaan we nog eens terug in de tijd, dan zou, zo was één van de voorstellen, een landsheerlijkheid gelijk staan aan een bisdom. In werkelijkheid waren er achttien (aarts)bisdommen ingericht. Toch had Granvelle het in 1582
over de zeventien bisdommen. Kwam daar nog bij dat door onenigheid
Luxemburg niet tot een bisdom werd uitgebouwd. 254 Het bestuurlijke en het
kerkelijke territorium vielen uiteindelijk niet samen. De taal (idioma) bepaalde dat er één Frans aartsbisdom zou zijn; zo ontstonden drie aartsbisdommen met suffragaanbisdommen.
VII.5.2

Het indult van 1552 en de interpretatie van de lijsten

De aankomst van het indult van 1552 in de Nederlanden is bekend, want
Laurent du Blioul, de in Rome gevestigde resident, bracht het op 28 april
1553 zelf naar Brussel. 255 Het feit dat er te Brussel een grote vergadering
252 Deze studie moge aanleiding zijn om teksten te achterhalen, die dit eeuwenlang probleem een nieuwe wending geven. Het lijkt onwaarschijnlijk dat er een afbeelding van
de omschrijving uit het indult van 1560 bestond of bestaat.
253 M. Fernández Álvarez, Testamento de Carlos V. Edición Facsimil, Madrid 1982, 5, 7, 21, 23,
27, 29, 31. Zie ook: M. Fernández Álvarez, Carlos V, el César y el Hombre, Madrid 1999,
761-767.
254 ‘De novo episcopatu Luxemburgensi’, in: G. Brom, Twee geschriften van den bisschop
van Roermond, Wilhelmus Lindanus, over den kerkelijken toestand der Nederlanden
in 1578-1579, in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 29
(1892) 291.
255 G. de Smet, Privilegia nominationum Lovaniensium, Gandavi 1665, 104 en 106. In de twee
bewaarde nominatiebrieven staat dit gegeven vermeld samen met de afvaardiging van
de uitvoerders. Noteer dat deze Laurent de zoon is van de audiëncier.
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plaats had in juli 1553, waarbij voor meer dan zeshonderd personen een
voorstel voor een prebende werd ontworpen, berustte ongetwijfeld op een
departement met een gestructureerde organisatie. Het Brusselse hof stond
centraal in dit rapport en de auteur van de lijst veronderstelde een commissie
met grote vertrouwdheid met indultarii en met de belangrijkste collatores.
Het indult ‘Digna consideratione fidelitatis’ uit 1552 zou niet nadelig zijn
voor kandidaten, die al als kanunniken waren ontvangen op vraag van Karel
V of van zijn geliefde zoon, Filips, vorst van de Spaanse gebieden. 256 Vanaf
het ogenblik van de bekendmaking zouden er drie maanden verlopen tot de
begunstigden bekend werden. 257 In tegenstelling tot het hernieuwbare indult
werd hier ongetwijfeld een andere procedure gevolgd. Twee kladversies met
indultarii zijn over zes groepen collatoren verdeeld. In deze twee lijsten kwamen doorhalingen, niet ingevulde plaatsen en aanvullingen voor. Ze bieden
voldoende stof voor de signalering van enkele algemene tendenzen over de
verhouding van Kerk en Staat. Hoe waren de verschillende regio’s vertegenwoordigd? Een verdeelsleutel is nog onbekend, maar aanbeveling was ongetwijfeld cruciaal, want verschillende personen gaven met instemming om
welke reden ook hun beneficie door aan iemand van hun keuze. 258 De centrale vraag voor het onderzoek van deze lijsten luidt zoals bij het indult van
1515: hoe was de beneficiarius aangenaam voor de vorst? Ging het alleen
maar om vriendjespolitiek?
Beide lijsten zijn bovendien aangevuld door twee lijsten, waarin de kandidaten van beide zussen van de keizer opgenomen stonden. Maria, koningin-weduwe van Hongarije, en Eleonora van Oostenrijk, de weduwe van
Frans I, kregen elk een lijst met ruim tien indultarii. Het principe dat buitenlanders hier geen kans kregen werd ontzien. Tussen Europese hoven waren
er wel degelijk belangrijke betrekkingen. 259 In het binnenland waren netwerken rond de Coudenberg, 260 de regering en de ‘civil service’, de Vliesridders
en het Hof verbonden. In die zin ontmoeten we dezelfde personen ook veel-

256 ‘sine tamen praejudicio eorum, qui ad Preces Majestatis tuae, vel dilecti Filii nostri
nobilis Viri Philippi Hispaniarum Principis, jam in Canonicos recepti sunt’: G. de Smet,
Privilegia nominationum Lovaniensium, Gandavi 1665, 100.
257 Op 28 april 1553 bracht Laurent du Blioul het indult mee en op 19 en 20 juli 1553 waren
de lijsten afgewerkt. Ter vergelijking: het indult ‘Praeclara celsitudinis tue’ van 1 juli 1560
zou eerst naar Filips II te Toledo gebracht worden op 23 april 1561. Daarna ondertekende Margareta van Parma de lijsten met de indultarii op 15 november 1561.
258 Veertig personen zeggen dat ze ‘de leur consentement’ afzien van een beneficie.
259 Zie nu: www.courtresidences.eu Court Residences as Places of Exchange in Late Medieval and Early Modern Europe 1400-1700. Zie hiervoor ook naar de bijlage X.
260 V. Heymans e.a., Het Coudenbergpaleis te Brussel. Van middeleeuws kasteel tot archeologisch
site, Kortrijk 2014.
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vuldig in andere vorstelijke netwerken, waar graties, wedden en pensioenen
werden uitbetaald. 261
Overigens vallen de niet-hernieuwbare indulten van 1552 en 1560 zeer
op, doordat twaalf kandidaten een bijzondere behandeling ten deel viel. 262 In
tegenstelling tot het aan gang zijnde Concilie van Trente kregen twaalf personen het recht om dispensatie te genieten van betwistbare beneficies. Wat
onverenigbaar was, zoals het bezit van twee beneficies, mocht voor deze kandidaten. Wie te jong was of van onwettige geboorte kon toch genieten van
het indult. Met de invoering van de Conciliedecreten van Trente zouden
soortgelijke dispensaties regelrecht ingaan tegen de geest en de letter van
Trente. 263
In vergelijking met het totale aantal van de begunstigde indultarii onder
Karel V is de behandelde groep van ruim zeshonderd personen slechts een
soort steekproef. Om die reden is alle aandacht uitgegaan naar de analyse en
de interpretatie van deze cohorte, zodat noch over hun identiteit, noch over
hun invloed op Kerk en Staat enige twijfel kan bestaan. Statistisch bereikt het
kwantitatief onderzoek zowat tien procent van alle begunstigden uit de periode van Karel V.
Hoe grondig werkte de verlening van beneficies in op het vorstelijk beleid? Welk programma had Karel V op het oog om de ‘cura animarum’ of de
zielzorg op een hoger plan te brengen? Wat onder Karel V wellicht nog met
andere bedoelingen was begonnen, moest onder Filips II noodgedwongen
leiden naar verlichting van de publieke financiën. Nog was Karel V niet overleden, toen het eerste Spaanse staatsbankroet zich aanmeldde (1557). Ondertussen liep de laatste oorlog tegen Frankrijk naar het einde.
De interpretatie van deze lijsten verwijst in breder verband ook naar een
momentopname in het internationale leven van de Brusselse hoofdstad en
van het Hofleven te Brussel. 264 Met de Blijde Intrede van Filips II in de Nederlanden (1549) waren toen uitgebreide politionele en andere voorzorgsmaatregelen nodig om de orde en rust in de metropool met vele buitenlandse
delegaties te bewaren. 265 Op 31 mei 1553 achtte de regering zelfs het moment
261 M. Baelde, De domeingoederen van de vorst in de Nederlanden omstreeks het midden van de
zestiende eeuw (1551-1559), Brussel 1971.
262 Wie deze twaalf kandidaten waren, blijkt niet uit de bewaarde lijsten.
263 In de lijsten zijn twee bastaarden in deze hoedanigheid vermeld: Rolant de Lannoy,
frère bastard du seigneur de Corrières en Seigneur de Hubermont, Rogier de Montmorency. De paus gaf dispensatie voor twaalf bastaarden. De twee familieleden van het
huis von Thurn und Taxis waren al gelegitimeerd. Noteer ook dat de heer van Corrières mee mocht opstappen in de lijkstoet van Karel V.
264 Zie nu: www.esf.org/palatium.
265 ROPB, II, 5, 515-516: 27 maart 1549. Deze ordonnantie zal herhaald worden in 1570. Zie
verder 621 (Cour du prince) en ROPB II, 6, 416-417.
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gekomen om de geschillen en rellen tussen de Brusselaars en de leden van
het keizerlijk Hof te sussen. 266 Het Hof van de hertogen van Brabant te Brussel was als architectonisch geheel ongetwijfeld een imponerende constructie, 267 maar over de werking van het Hof van Karel V in Brussel bestaat er
nog steeds geen afzonderlijke studie. Dat is jammer, want het Hof was ook
een schepping van de moderne Staat. 268 In dit kader kan het ook niet de bedoeling zijn om die studie te brengen. Toch richt de studie van het indult uit
onverwachte hoek de schijnwerpers op de hoofdstad van de Nederlanden en
van het Vrijgraafschap van Bourgondië. In de schaduw van dit Hof leefden
de leden van de regering, maar ook geestelijken, kunstenaars en Brusselaars,
mannen en vrouwen.
De Franse koning bezocht nooit het Hof te Brussel. Daarentegen bezocht
Karel V het Hof te Amboise, Blois, Chambord en Fontainebleau en was hij op
1 januari 1540 bij Frans I in Parijs. Om de stad Gent te straffen verleende de
Franse koning zijn aartsrivaal de gelegenheid om de kortste weg over land te
nemen. Wanneer de Franse koning het territorium der Nederlanden betrad,
zoals in 1554, was er oorlog en stond hij op vijandelijk gebied. 269 Bij de begrafenisplechtigheid van Karel V, te Brussel gehouden in het bijzijn van zijn
zoon, was er een stoet van ruim honderd hoogwaardigheidsbekleders uit
binnen- en buitenland. Christoffel Plantijn gaf slechts een deel van de stoet in
beeld. 270 Bij de begrafenisplechtigheid voor Albrecht van Oostenrijk was er
ook een beeld van de muziekkapellen afgedrukt, waardoor andere belangrijke aspecten van het Hof werden beklemtoond. 271
In de lijsten van 1553 komt Maria van Hongarije met veertig vermeldingen met stip op de eerste plaats. 272 Steeds wanneer haar naam in de kantlijn
of in de omschrijving van de kandidaat verschijnt, mag een voorkeursbehandeling voor haar kandidaat verwacht worden. In elk Hof werkte een schilder.
266 ROPB, II, 6, 314-315.
267 A. Smolart-Meynart e.a., Le Palais de Bruxelles. Huit siècles d’art et d’histoire, Brussel 1991,
met daarin eadem, Des origines à Charles Quint, 15-90.
268 J.-Fr. Solnon, La Cour de France, Paris 1987, 136-138.
269 J.-Fr. Solnon, La Cour de France, Paris 1987, 60-62 en 65-70.
270 La magnifique et somptueuse pompe funebre faite aus obseques, et funerailles du tresgrand, et
tresvictorieus empereur Charles cinquième, celebrées en la vile de Bruxelles le xxix. iour du
mois de decembre M.D.LVIII. par Philippe roy catholique d’Espaigne son fils, Anvers 1559.
271 E. Puteanus en J. Francquart, Pompa funebris optimi potentissimique principis Alberti, Brussel 1623. Zie ook: Albert & Isabella 1598-1621. Essays edited by W. Thomas and L. Duerloo, Turnhout 1998, 107-119 D. Lanoye, Structure and Composition of the Household of
the Archdukes en 129-135 K. Proesmans, The Key Role of the Archducal Court in
Spreading a New Musical Style in the Low Countries.
272 M. Baelde, De domeingoederen van de vorst in de Nederlanden omstreeks het midden van de
zestiende eeuw (1551-1559), Brussel 1971, 44, 48, 60, 95, 116, 164, 191, 205, 267, 283, 289,
291, 317, 338, 400 en 404. Naar haar gingen de grootste uitbetalingen van de schatkist.
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Hier was dat ‘messire Moraud le painctre’. In deze periode was Anthonis
Mor van Dashorst al klaar met zijn portret van Antoine Perrenot en was hij in
opdracht van Maria van Hongarije al naar Portugal gereisd om daar leden
van de koninklijke familie te portretteren met het oog op een aanstaande
bruiloft. Filips II zou huwen met een prinses uit Portugal, zo dacht men toen
nog. 273 Het moge duidelijk zijn dat deze kunstenaar, die vooral belast werd
met het schilderen van vorstelijke portretten, weinig van doen had met geestelijke opdrachten. Bij soortgelijke voorstellingen zijn kritische vragen zeer
gepast: in welke mate droeg het indult bij aan zijn geestelijke opdracht? Wat
was de waarde van de interventie van deze nu zeer beroemde schilder voor
de verbetering van het godsdienstig leven? Zou de paus zijn instemming
hebben gegeven voor dit gebruik van zijn indult?
Onder de geestelijken, die speciale steun van de landvoogdes konden
verwachten, kwam haar aalmoezenier, messire Philippe Majoris, op de eerste
plaats, wellicht gevolgd door messire Pierre Jacobi, waarvoor ze haar nicht,
Margareta van Parma, gevraagd had om hem te steunen bij Paulus III. Ook in
een schrijven uit Binche van 24 januari 1547 n.s. blijkt dat Jacobi verbonden
was aan het altaar van Sint-Servatius in ons (d.i. van Maria van Hongarije)
hotel te Binche. 274
Een bijzondere plaats had ze ook over voor sire Leonard Mercelet, die kapelaan was van de broederschap, 275 maar de abt van Saint-Jean-au-Mont zal
voor hem niet veel hebben betekend, want zijn abdij was samen met de stad
Terwaan in 1553 verwoest. In één lijst kwam ook messire Jehan Poelvoorde
voor en uit een andere informatie bleek deze priester te zijn en kapelaan van
de kapelanie van Sint-Theobaldus in de kapittelkerk van Sint-Pieter te Turnhout, waar Maria van Hongarije sinds 1547 vrouwe van Turnhout was geworden. 276 Op 21 mei 1554 zou Maria van Hongarije trouwens een indult (‘indultum nominandi’) krijgen om voorstellen te doen voor negen kanunniken
in Turnhout. 277 Voor het overige kan een voorkeur voor enkele musici haar

273 Deze Portugese huwelijksplannen verdwenen op de achtergrond, toen de rekatholisering van Engeland voorrang kreeg.
274 ARAB AUD 1632/1: ‘Secrétaire, nous vous ordonnons dépescher noz lettres de résignation et permutacion de la chapelle castrale fondée à l’autel de Sainct Servais en nostre
hostel en ceste nostre ville que tient Pierre Jacobi’. De begunstigde zou Christofle de la
Greuse worden. Zie ook: B. van Hofstraeten, Patronage and Brokerage in the Burgundian-Habsburg Netherlands. The case of the Chapter of Saint-Gudule and SaintMichael in Brussels (1430-1555), in: LJChH 108, 3-4 (2013) 755. Christoffel was er prebendehouder 1533-1546 en Pieter 1546-1569.
275 Wellicht gaat het hier om de broederschap van Onze-Lieve-Vrouw van zeven smarten,
want haar kapel in de Sint-Gorikskerk te Brussel was een vorstelijke kapel.
276 ARAB AUD 1632/3: Antwerpen 24 augustus 1548.
277 ASV, Arm. XLI, 71, fo 100 ro-101vo.
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niet ontzegd worden. Verder zijn de meeste andere kandidaten voor haar
van groot belang omwille van hun goede diensten in het dagelijks leven.
Aangezien Antoine Perrenot op dat ogenblik één van de machtigste mannen was in de centrale regering, was de invloed van het Vrijgraafschap in de
sector van de verlening van beneficies verzekerd. Het belangrijkste voorbeeld
hiervan zal Jacques de Saint-Mauris zijn, de zoon van de voorzitter van de
Raad van State en neef van Antoine. Beneficies uit het Vrijgraafschap waren
er niet. De gemeenschappelijke lijst van de beneficies voor de Nederlanden
en het Vrijgraafschap zou pas in 1564 volgen. Tot die tijd kon Antoine Perrenot deze sector zelf monopoliseren.
In het algemeen kan van een voorkeursbehandeling gesproken worden
voor de vorstelijke geneesheren. 278 Cornelius van Baersdorp werd in de lijst
van Mameranus op de eerste plaats gesteld als ‘doctor a consiliis’. 279 Toen Karel V zijn hofhouding ontsloeg, was hij ‘doctor Cornelio médico de camara’. 280 Voor twee van zijn zonen was in 1553 een beneficium gereserveerd.
Cornelius vroeg in 1558 voor een zoon een prebende in Kortrijk, zoals we
weten uit de briefwisseling van Maria van Hongarije. De vroegere landvoogdes, die dan al in Cigales verbleef, hoopte uiteraard dat aan haar verzoek
gunstig gevolg werd gegeven. 281 Andreas Vesalius stond op de tweede plaats
geklasseerd. 282 Toen Karel V zijn hofhouding ontsloeg, was hij ‘doctor Vesalio, médico de familia’. 283 Verder zijn er nog doctor Johannes Goropius a
Beca 284 en doctor Daniel van Vlierden. 285 Tot deze groep behoorde ongetwij-

278 Vergelijk met B. van Hofstraeten, Patronage and Brokerage in the Burgundian-Habsburg Netherlands. The case of the Chapter of Saint-Gudule and Saint-Michael in Brussels (1430-1555), in: LJChH 108, 3-4 (2013) 749.
279 N. Mameranus, Catalogus familiae totius aulae Caesaris, Keulen 1550, 21. Wanneer zijn
zoon Judocus op 31 mei 1549 immatriculeerde aan de Leuvense universiteit, werd Cornelis ‘magister’ genoemd.
280 L. Gachard, Retraite et mort de Charles-Quint au monastère de Yuste, Brussel 1855, II, 78.
281 ARAB AUD 125, fo 77 ro.
282 M. Baelde, De domeingoederen o.c., 412, waar Van Baersdorp en Vesalius voorkomen.
Van Baersdorp werd ook in de adelstand verheven en was de lijfarts, die ook in het testament van Karel V zijn handtekening plaatste: A. García Simón, El ocaso del Emperador.
Carlos V en Yuste, Madrid 1995, 54, 132 en 135.
283 L. Gachard, Retraite et mort de Charles-Quint au monastère de Yuste, Brussel 1855, II, 78.
Vesalius zou ook Hendrik II van Frankrijk bijstaan in zijn laatste uren: P. Gueniffey,
red., Les derniers jours des rois, Parijs 2014.
284 Hij werd ‘le docteur Jehan Gropy’ genoemd in de lijst. Geboren te Gorp nabij Hilvarenbeek op 23 juni 1519 overleed hij te Maastricht op 28 juni 1572. Hij is bekend om zijn
werk ‘Origines Antwerpianae”. Zie nu: E. Frederickx en T. van Hal, Johannes Goropius
Becanus (1519-1573), Hilversum 2014.
285 Hij was afkomstig uit ’s-Hertogenbosch, toen hij zich liet inschrijven aan de Leuvense
universiteit in 1536 en 1542.
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feld de apotheker meester Jehan de Corbehem, die tweemaal voorkwam op
de lijst.
In aantal vormt de groep van de kapelanen van belangrijke instellingen
of personen, die een persoonlijke kapelaan onderhielden, een groot segment
uit deze lijsten. 286 Uiteraard zijn deze ruim twintig personen vertegenwoordigers van de hoogste klassen van de maatschappij. Als hoogste in rang mag
gelden Emmanuel-Philibert van Savoie, hier als prins van Piëmont opgevoerd en die na Maria van Hongarije de volgende landvoogd zou worden. 287
Even elitair is de groep van de heren, die een eigen onderwijzer of
schoolmeester konden onderhouden. In het grootste deel van de gevallen
ging het om leerkrachten in dienst van adellijke personen. Als voorbeelden
mogen de heren van Noircarmes, 288 van Brederode, 289 van Berlaymont, 290 de
markies van Renty 291 en de markies van Bergen op Zoom 292 gelden.
Een bijzondere aandacht werd ook voorbehouden aan de secretarissen, 293
vooral aan deze uit de Collaterale Raden. Dit kan nauwelijks verwondering
wekken, want ook bij de Preces Primariae was Johan Obernburger 294 al de secretaris, die meer dan tien beneficia ontving. In hun normale dagtaak waren
secretarissen bezig met de meest geheime briefwisseling. Als ambtenaren in
vorstelijke dienst waren deze secretarissen vaak op weg voor belangrijke diplomatieke zendingen. Een tiental personen uit deze diensten van de verschriftelijking werd bij de uitdeling van de beneficies bedacht. 295
Tot dusver zijn deze lijsten met persoonsgegevens het meest geraadpleegd door de muziekhistorici. Mary Tiffany Ferer van West Virginia University is de laatste in de rij om een afzonderlijke studie te schrijven over de
286 B. van Hofstraeten, Patronage and Brokerage in the Burgundian-Habsburg Netherlands. The case of the Chapter of Saint-Gudule and Saint-Michael in Brussels (14301555), in: LJChH 108, 3-4 (2013) 747. Ook in deze bijdrage vormt deze subcategorie de
grootste cohorte.
287 Hij stapte op in de lijkstoet van Karel V. M. Baelde, De domeingoederen o.c., 338, 366, 373,
404 en 422.
288 M. Baelde, De domeingoederen o.c., 407.
289 M. Baelde, De domeingoederen o.c., 93, 101 en 391-2.
290 M. Baelde, De domeingoederen o.c., 56, 342, 366, 373, 385, 405 en 407.
291 M. Baelde, De domeingoederen o.c., 407.
292 M. Baelde, De domeingoederen o.c., 56, 342, 366, 373, 385, 405 en 407.
293 Vergelijk met B. van Hofstraeten, Patronage and Brokerage in the Burgundian-Habsburg Netherlands. The case of the Chapter of Saint-Gudule and Saint-Michael in Brussels (1430-1555), in: LJChH 108, 3-4 (2013) 748.
294 N. Mameranus, Catalogus, 18 noemt Obernburger ‘rerum Imperialium, Germanicarum
& Latinarum secretarius’.
295 J. Houssiau, Les secrétaires du Conseil Privé sous Charles Quint et Philippe II (c. 1531- c.
1567), Bruxelles 1998, R. Loets, secretaris van Maria van Hongarije, 168; J. de Hontzocht, 267; J. van der Aa, 270; J. Bave, 275; S. Bourgeois, 280; J. de Langhe, 310; U. Scharenberger, 327; J. de la Torre, 343; J. de Vlierden, 353; L. de Zoete, 358.
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keizerlijke Hofkapel. Het indult van 1552, waaruit de lijsten van 1553 voortkwamen, was nochtans niet exclusief voor musici bedoeld. Wel waren de
personen uit de muzieksector er zelden zo sterk vertegenwoordigd. 296 Verder
onderzoek zal ongetwijfeld aan het licht brengen dat niet alle verzoeken meteen succesvol waren of dat ze uitmondden in een procedure. Eén voorbeeld
uit de literatuur verwijst naar de lange wachttijden. Deze informatie heeft betrekking op een brief van aartshertog Ferdinand aan zijn tante, Margareta
van Oostenrijk. Op 8 maart 1525 vroeg hij haar hoe het kwam dat zijn kapelaan Jehan de la Cuvelerye bij het ‘Domkapitel’ 297 van Valenciennes nog geen
gehoor had gevonden, terwijl hij drie jaar daarvoor had gesolliciteerd. 298
VII.5.3

Van ‘indultum apostolicum’ naar ‘institutio’

De administratieve weg van Rome naar de indultarius verdient hier speciale
aandacht. Op basis van de indulten uit de eerste periode van Karel V was deze weg nog niet vast te stellen. Met de spaarzame gegevens van het indult
’Digna consideratione fidelitatis’ uit 1552 kan de opeenvolging van de afzonderlijke stappen beter gevolgd worden. Deze zullen weldra met meer gegevens
aangevuld en verbeterd worden, want al deze stappen zullen terugkeren in
juridische procedures. 299
Twee voorbeelden uit het buitenland kunnen de weg aangeven om deze
procedure nog beter te benaderen. Zo is uit de Reichsregisterbücher bekend
dat Ulrich Ehinger afstand deed van een beneficium in de kapittelkerk van
Sankt Vitus te Ellwangen ten voordele van Johann Kneyssel, een clericus uit
het bisdom Augsburg. 300 Nog in dezelfde maand verleende Karel V op grond
van het ius Primariarum Precum aan Ulrich Ehinger, clericus uit het bisdom
296 M. Tiffany Ferer, Music and Ceremony at the Court of Charles V: The Capilla Flamenca and
the Art of Political Promotion, Woodbridge 2012. Wellicht tachtig personen zijn musici in
de lijst van 1553. Voor de lijst van 1553 werd nadrukkelijk vermeld dat het om een indult ging. Het blijft vreemd dat musici zich de vraag over het wat en het waarom van
indulten nog niet stelden.
297 Gross 2550 geeft aan dat Jan, priester van het bisdom Kamerijk, in de kerk van OnzeLieve-Vrouw van Valenciennes op de wachtlijst stond. Het kapittel mocht de prebende
verlenen.
298 G. Rill, Fürst und Hof in Österreich, 47. Soortgelijke documenten, waarbij een aartshertog
of een vorst op spoed aandrong, zijn zeer zeldzaam. Uit de registratie van het Reichsregisterbuch blijkt dat Jan zijn brief te Brussel kreeg op 28 maart 1522. Het ging niet om
Preces Primariae, maar om een benoeming.
299 Op termijn verdient deze procedure van de uitvoering van apostolische en andere provisies in de Nederlanden het onderwerp van een proefschrift te zijn, omdat dit pauselijk indult van 1552 voor verschillende groepen clerici van toepassing was. Zie nu: K.
Hitzbleck, Exekutoren. Die außerordentliche Kollatur von Benefizien im Pontifikat Johannes’
XXII, Tübingen 2009.
300 Gross 6309, Regensburg, 20 mei 1532.
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Konstanz, een kanonikaat in de Alte Kapelle te Regensburg, nadat de eerst
voorgestelde Johann Kneussel daarvan afstand had gedaan. Deze oorkonde
was gedrukt en op de open plaatsen met handschrift aangevuld. Er was een
zegel van de keizer met bovendien een handtekening van de keizer. 301
Het tweede voorbeeld betrof Bertold Locher, een clericus uit het bisdom
Konstanz. Tot tweemaal toe stond hij vanuit Regensburg geregistreerd voor
een beneficium. Op 8 mei 1532 was dat vanwege de plebaan of pastoor uit de
kathedraal van Regensburg. 302 Op 12 mei 1532 gebeurde de registratie vanwege de camerarius en de burgemeesters van de rijksstad Regensburg. 303 Op
27 juni 1532 verscheen toen Stephanus Gabriel Merinus, de patriarch van de
Indiën, bisschop van Jaën, raadsheer van keizer Karel, als ‘iudex et executor
ac commissarius’. Aan Bertold Locher werd op basis van de Primariae Preces
een prebende in het vooruitzicht gesteld, eventueel in de kapittelkerk ‘zur
alten Kapelle’ te Regensburg. Notaris Johan Obernburger, clericus uit het
bisdom Mainz, werkte als registrator deze oorkonde af. Ook deze was gedrukt en eigenhandig ingevuld, maar in tegenstelling tot de vorige oorkonde
ging het niet om een benoemingsoorkonde, maar om een uitvoeringsoorkonde met het zegel van de uitvoerder Stephanus Gabriel Merinus. 304
Het laatste indult, aan Karel V door Julius III toegestaan op 13 augustus
1552, is voorlopig het enige, dat de mogelijkheid biedt om dieper door te
dringen in de weg van de indultarius naar een beneficie. Tevens is uit deze
periode een gedeeltelijke gerechtelijke procedure over de recredentie* 305 van
de pastoorsgoederen van Wilp (het oudste dorp van de gemeente Voorst bij
Deventer) voorhanden (tussenvonnis 1566). Hierdoor is een gedeeltelijke
reconstructie van de inbezitneming van het beneficium mogelijk.
Zolang er in het gerecht over het bezit van een pastorie gestreden werd,
was er de mogelijkheid om een tussenvonnis te verkrijgen van de rechter met
het oog op de vruchten, waarvan men in de tussentijd had kunnen genieten.
Veronderstel dat ondertussen pastoriegronden verhuurd werden, aan wie
kwamen de gelden dan toe? Recredentie werd in verband met een beneficium gegeven, indien iemand een titel had, terwijl de ander geen titel had. Wie
301 Gross 6319. Zie ook: J. Schmid, Die Urkunden-Regesten des Kollegiatstiftes Unserer Lieben
Frau zur Alten Kapelle in Regensburg, Regensburg 1912, II, 60, nr. 214. Zie ook; http://
www.uni-regensburg.de/Fakultaeten/.../altekapelle.
302 Gross 6275.
303 Gross 6295.
304 J. Schmid, Die Urkunden-Regesten des Kollegiatstiftes Unserer Lieben Frau zur Alten Kapelle
in Regensburg, Regensburg 1912, II, 60, nr. 215. http://www.uni-regensburg.de/Fakultaeten/.../altekapelle.
305 Ook ‘possessio fiduciaria’ genoemd. P. Rebuffus, Praxis beneficiorum, Lugduni 1599,
792: recredentia cui adiudicari debeat? waar verwezen wordt naar C. 6.33.2 en 3 of het
edict van de vergoddelijkte Adrianus.
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met de titel het naaste recht bezat, verkreeg recredentie en wie het langst in
het vredige bezit van het beneficie was geweest, evenzeer. 306
Het ideale profiel bestond er namelijk in dat van een kandidaat alle
schriftelijke documenten bewaard waren vanaf zijn verzoekschrift, de toewijzing tot een prebende en zijn aanvaarding ervan tot het moment, waarop hij
van deze prebende ten volle kon genieten en hij tevens als priester door bemiddeling van een kerkelijke hoogwaardigheidsbekleder het kerkelijke ambt
kon uitoefenen. Toch zal naargelang de desbetreffende kandidaat het aantal
documenten verschillen, omdat elke kandidaat andere levensomstandigheden meebracht. 307
Het ideale profiel veronderstelt dus ook dat van elke kandidaat de opeenvolgende stappen vanaf het ‘indultum apostolicum’ tot en met de ‘institutio’ aanwezig zijn binnen één functie van hetzij kanunnik, hetzij pastoor,
hetzij ‘persoon’. Het unieke voorbeeld van Engelbert Verreycken vertoont
een gemengd karakter, want hieronder zal een combinatie voorkomen van
iemand, die de positie van een prebendarius verkreeg (als kanunnik te Deventer), en die van een kandidaat, die door een procedure ook de prebende
van de pastoor van Wilp wilde ontvangen.
Onder de groep ‘Dignitates et prebendae’ uit de lijst van juli 1553 kwam
‘de zoon van wijlen de audiëncier Verreycken, genoemd Inghelbert’ voor.
Tegenover zijn naam stond de opmerking ‘Ad dignitatem, canonicatum et
prebendam Sancti Lebuini Daventriensis’. Van deze vermelding in de lijst
van 1553 was destijds voor Engelbert een gedrukt formulier opgesteld te
Brussel op 19 juli. 308 Over deze knaap (hij was amper dertien jaar) is voorlopig de beste informatie voorhanden. Daaruit blijkt dat zeer vele kandidaten
op de lijsten te maken hadden met een expectatieve gratie: een gunst op termijn. In de gepubliceerde benoemingbrief van Johannes Prevost, geestelijke
uit het bisdom Kamerijk, en in deze van Nicolaas van Nieuwland, priester uit
het bisdom Utrecht, ging het alleen om de registratie van de indultarius en
van een benoeming op basis van het indult.
Aangezien Engelbert niet handelingsbekwaam was, had hij een volmacht
nodig om de opeenvolgende stappen van het protocol te doorlopen. Het
‘mandatum procurationis’ werd in de loop van deze periode herhaaldelijk
overgedragen door substitutie, zodat voor deze jonge kandidaat verschillen306 I. de Damhouder, Practycke in civile saecken, ’s-Gravenhage 1626, cap. CXLVII Van Recredentie, 374-376.
307 Het valt te betwijfelen of alle stappen van één indultarius snel gevonden worden, want
dan zouden alle notariaatsinstrumenten nog als bijlagen in een bezitsproces of in een
ander dossier voorhanden moeten zijn.
308 Van deze voorgedrukte formulieren zijn zowel twee gepubliceerde ‘instrumenta nominationis’ als een blank exemplaar (op papier) teruggevonden. Het grootste aantal ging
verloren.
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de personen in de bres zijn gesprongen om de stappen van de inbezitneming
van het beneficium te bespoedigen. In het geval van een priester waren soortgelijke mandaten overbodig. Wie vanwege de vorst het document van de uitverkiezing op 19 juli 1553 had gekregen (instrumentum nominationis in vim
indulti), moest zich binnen de maand melden om het beneficium te aanvaarden (instrumentum acceptationis). De vorst stelde uitvoerders aan, die dat
document onderwierpen aan een onderzoek. Men moest ervan uitgaan dat
alle gegevens conform de waarheid waren opgesteld, zoals in het Romeinse
en het canonieke recht vereist werd. 309 Op het einde van het onderzoek kreeg
de indultarius een ‘instrumentum processus fulminationis’. 310 De fulminatio
was oorspronkelijk een canoniekrechtelijke procedure (processus apostolicus
fulminatus), waarbij de paus op een plechtige wijze een bul liet promulgeren.
Door deze werkwijze zou het vonnis of de veroordeling als met een bliksem
de betrokkenen treffen. Zo werd nog op 8 september 2013 bij de driehonderdste verjaardag herdacht dat de bul ‘Unigenitus’ in 1713 plechtig was
afgekondigd. Maar ook een ‘provisio apostolica’ of het vonnis van een excommunicatie kon in de veertiende eeuw plechtig afgekondigd worden. Nog
een helder voorbeeld uit Gent verwijst naar de secularisatiebul van Paulus III
voor de abdij van Sint-Bavo in 1536. Voor de fulminatie van deze apostolische brief in 1537 werd Jean Carondelet, voorzitter van de Geheime Raad,
aangesteld als ‘iudex et executor’. ‘In vim clausulae* Ceterum’ was Herman
van Gouda, deken van Sint Marie, zijn subexecutor. 311
Naar analogie met deze pauselijke fulminatio en met de verlening van
vorstelijke beneficies was de fulminatio van een indult evenzeer een vorstelijke procedure in de context van de Nederlanden en van het Vrijgraafschap,
waarbij het indult bekend moest gemaakt worden. 312 In een uitvoeringsbe309 Si preces veritate nituntur: C.1.23.7pr en X.1.3.2 Ex parte Conventrensis: si preces
veritate nitantur.
310 Dit document bevond zich in het Rijksarchief te Arnhem, werd er gelicht uit een procesdossier (waarnaar onder letter A verwezen werd naar dit stuk: Rijksarchief Gelderland, Archief van het Hof, inv. nr. 4957, dossiernr. 16: Memorie verweerder 1566 onder
nr. 8) en in het stadsarchief te Deventer toegevoegd aan het kapittelarchief van St. Lebuïnus als een stuk, waarvan het verband met het archief in Arnhem onduidelijk was.
Ondertussen is wel duidelijk dat het document twee doelen heeft gediend: 1) de aanvaarding van het kanonikaat te Deventer in 1559 en 2) het processtuk, dat in 1566 door
Engelbert Verreyken werd ingediend bij het recredentieproces voor het ambt van pastoor te Wilp. Op het perkamenten document vindt men 1) de uitspraak van de uitvoerder (Antonius Perrenot) van 24 juli 1553; 2) het indult van Julius III (13 juli 1552) en
3) het instrumentum nominationis van Karel V (19 juli 1553). In het Duits wordt dit document vanuit het standpunt van de typografie omschreven als ‘Einblattdruck’.
311 A. Miraeus, Opera diplomatica et historica, Bruxellis 17232, 1291.
312 Zo werd de fulminatie van het proces gevoerd door Guillaume de Vandenesse, bisschop van Coria, in verband met een keizerlijk indult door het overlijden van de bis-
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sluit van 2 januari 1554 bij het indult ’Digna consideratione fidelitatis’ uit 1552,
waarop we hierna nog terugkomen, is sprake van ‘en vertu de noz nominations et procez sur icelles décrétez et fulminez’. 313
De uitvoerder was vervolgens ook als rechter belast met de verdere afwikkeling van de gratie. Daarbij legde de kerkelijke uitvoerder van het indult
na zijn onderzoek in een openbaar document vast dat een indultarius of zijn
procureur (die een ‘impetratio’ of een verzoek moest opsturen) een beneficie
mocht aanvaarden. Dit onderzoek bestond erin om de waarheid van het document en de geloofwaardigheid van de kandidaat te onderzoeken. Men
sprak hier ook van het ‘processus fulminatus’ en van het ‘instrumentum processus fulminationis’, omdat de uitvoerder aan bijzondere rechtsregels gebonden was. 314 Elke uitvoerder, die als dusdanig was uitverkozen om te
voorzien in beneficies, was niet automatisch een collator. 315 In het indult van
1552 waren Antoine Perrenot en Odoard de Bersacques, groot-aalmoezenier
van de vorstelijke kapel, als uitvoerders aangesteld. 316 Gaandeweg was Antoine Perrenot in de belangrijkste bilaterale betrekkingen met Rome en in
godsdienstige zaken te Brussel de spilfiguur. Voor hem moest Engelbert of
zijn procureur binnen de maand verschijnen. Voorlopig is nog weinig bekend
over de functie van Antoine Perrenot als executor van indulten. Sinds hij bisschop van Atrecht was geworden in 1538, werd hij meteen uitvoerder van
het niet-hernieuwbare indult van Tunis. Het eerste ‘instrumentum processus
fulminationis’ voor Petrus van Duyn, een monnik uit Affligem, was door
Antoine Perrenot uitgevoerd. 317 De verzameling van enkele door hem vervaardigde documenten zou kunnen leren of hij een gewone uitvoerder of een
‘gemengde’ executor was. Deze laatste had ook jurisdictie. 318 In elk geval was

313
314
315
316

317
318

schop en aalmoezenier van Karel V niet vernietigd: ROPB, II, 3, 88-89: Brussel, 12 maart
1531.
ARAB AUD 1412/8: Brussel, 2-1-1554 n.s. Zie ook: RAG, RV 2510, fo 144 vo. Zie ook: M.
Baelde, De kerkelijke subsidies in de Nederlanden onder Karel V (1532-1555), in: BTFG
43 (1965) 1268.
Noteer dat deze betekenis nog niet bestond in de Middeleeuwen: J. Fuchs e.a., Lexicon
Latinitatis Nederlandicae Medii Aevi, Leiden 1990, IV, F 423-424: fulminatio (banbliksem)
en fulminare.
F. Parisius, De resignatione beneficiorum tractatus, Rome 1591, quaestio XXII, 390, nrs. 3
en 4.
Een soortgelijke procedure vindt men bij de academische privileges: B. Boute, Academic
Interests and Catholic Confessionalisation. The Louvain Privileges of Nomination to Ecclesiastical Benefices, Leiden 2010, 199-201. Noteer ook dat Perrenot uit het bisdom Atrecht
komt en De Bersacques uit het bisdom Terwaan.
ARAB AUD 1454/10. Zie ook: RAG, RV 7529, fo 359 vo.
K. Hitzbleck, Exekutoren. Die außerordentliche Kollatur von Benefizien im Pontifikat Johannes’ XXII, Tübingen 2009, 650. Tot dusver zijn soortgelijke archiefdocumenten nog niet
gevonden.
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de uitvoerder een belangrijke taak opgedragen. 319 Dat wordt ook nog duidelijk in een procedure, die beschreven is door Johannes Wamesius en die betrekking had op het niet-hernieuwbare indult van 1 juli 1560. Daar is Antoine
Perrenot weer uitvoerder en wordt hij ‘executor et fulminator’ genoemd. 320
Op 24 juli 1553 is Engelbert Verreycken voor Antoine Perrenot, executeur
van het indult ‘Digna consideratione fidelitatis’, verschenen. 321 Aangezien het
onderzoek geen problemen opleverde, ontving Engelbert zijn bewijs van aanvaarding. Op een voorgedrukt perkamenten formulier stonden de tekst van
het indult van Julius III, de benoeming van Karel V en de uitslag van de ondervraging bij Antoine Perrenot. In deze brief kwam de clausule ‘Ceterum’
voor. Deze clausule hield in dat Antoine Perrenot, de uitvoerder van het indult, over de mogelijkheid beschikte om zijn macht te delegeren naar een
‘subexecutor’. 322 In de meeste gevallen zal deze hulpuitvoerder een man uit
de omgeving van de plaats van inbezitneming (missio in possessionem) zijn
geweest. Dat was nog zo bij het nominatieprivilege van de Faculteit der Artes
te Leuven, waar op een formulier uit 1692 meteen de ‘subdelegatus & subcommissarius apostolicus vigore clausulae (caeterum)’ kon ingevuld worden. 323 Wamesius gaf een woord duiding bij ‘Caeterum’. Deze clausule was
een onderdeel van het fulminatieproces van genoemd indult. De vraag,
waarover hij zich boog, was de volgende: is het een nadeel dat een kandidaat
zijn provisie niet van de gewone collator kreeg? Volgens Wamesius was er
geen sprake van een nadeel en kon de uitvoerder het zelf doen, het door anderen laten doen en onderuitvoerders aanstellen. 324
Op 12 augustus 1553 bleek Engelbert een curator te hebben in de persoon
van Natalis Darroult, een priester uit het bisdom Terwaan. Voor notaris Johannes Le Begge, die kantoor hield nabij de kapittelkerk van Sint-Goedele te

319 Exequutor succedit in locum papae: I. Staphilaeus, Tractatus de literis gratiae, Romae
1587, 182, nr. 4.
320 J. Wamesius, Responsorum, I, 506.
321 Stadsarchief van Deventer, Kapittel van St. Lebuïnus, nr. 119 (aanvraagnummer 90609):
fulminatieproces van Antoine Perrenot voor Engelbert Verreycken.
322 G. van den Elsen en W. Hoevenaars, Analecta Gijsberti Coeverincx, ’s-Hertogenbosch
1905, I, 238 biedt nog een voorbeeld van de clausule ‘Ceterum’ bij de oprichting en de
grensaanduiding van het bisdom van ’s-Hertogenbosch. Adriaan Loeff werd er fulminator van het proces genoemd, te weten van het ‘processus fulminatus’. In dit geval
was Loeff een pauselijke en niet een vorstelijke bemiddelaar.
323 B. Boute, Academic Interests and Catholic Confessionalisation. The Louvain Privileges of
Nomination to Ecclesiastical Benefices, Leiden 2010, 201, Plate 3.4. Zie ook: M. Baelde, De
kerkelijke subsidies in de Nederlanden onder Karel V (1532-1555), in: BTFG 43 (1965)
1268.
324 J. Wamesius, Responsorum, I, 505 Tertio. Zie ook 506 Ad tertiam quaestionem, onder nr.
2.
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Brussel, zijn Jan van Visbeke, deken te Oldenzaal, 325 Conraad Becker en Conraad Reusen, kanunniken te Deventer procureurs geworden om op basis van
het ‘indultum Germanicum’ voor Engelbert één kanonikaat en één prebende
te aanvaarden.
In 1558 overleed Jan Hanneton, proost van Sint-Lebuïnus te Deventer
(1542-1560) en raadsheer in de Raad van Brabant te Brussel. 326 Door de vacature van deze waardigheid kreeg Engelbert nog niet een kans op een beneficie. Hij moest wachten tot de prebende van Johan Peze, deken te Oldenzaal,
vrij kwam door overlijden. 327 Op 31 mei 1559 maakte notaris Albert Sommerhuijs het instrument op, waarin het bezit van de prebende in Deventer voor
Engelbert werd geregistreerd (‘instrumentum possessionis prebende’, ook
wel omschreven als ‘possessionis datio’). Dit document was overgenomen als
uittreksel uit het protocol van het kapittel van Deventer. Bernhard Herdinck,
kanunnik van het Sint-Lebuïnuskapittel te Deventer, was er de procureur
van Engelbert, ondertussen negentien jaar. Als getuigen traden twee vicarii
op: Johannes Custos van Oldenzaal en Wessel Martens uit Deventer.
Hernemen we even de chronologie: het indult van 1552; de benoeming te
Brussel in 1553; in de periode tussen zijn benoeming als kanunnik en het proces in 1565 had Engelbert zich in 1556 als zestienjarige ingeschreven aan de
universiteit van Leuven; 328 aanstelling in 1559 te Deventer als kanunnik; vervolgens het proces over de recredentie van de pastorij van Wilp (1565-1566).
Wanneer Engelbert vijfentwintig jaar oud was, overleed Lucas Bijsterwech van der Nijenborch als pastoor van Wilp op 13 maart 1565 (dus overleden in een pausmaand). Wie in aanmerking wilde komen voor de opvolging
van dit ambt, moest een presentatiebrief voorleggen. Vervolgens moesten de
‘proclamationes’ of openbare afroepingen plaatsvinden, twee op een feestdag
en één op een weekdag.
Engelbert ging in het proces om de recredentie uit van de veronderstelling dat hij het indult van 1552 kon aanwenden om er nog een ‘beneficium
ecclesiasticum cum cura vel sine cura’ uit te slepen. De pastorij van Wilp was
inderdaad een kerkelijk beneficie met zielzorg, dat in het indult van 1552 op
één lijn werd geplaatst met de andere ambten. Engelbert was trouwens de
enige, die tot dusver rechtstreeks gebruik maakte om zijn recht te staven onder verwijzing naar de tekst van het indult, maar het beneficie van de SintLebuïnuskerk te Wilp behoorde tot het vorstelijk patronaatsrecht en was niet

325
326
327
328

J. Kuys, Repertorium, 239.
J. Kuys, Repertorium, 83.
J. Kuys, Repertorium, 239.
A. Schillings, Matricule, IV, 1556.527.168.
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een beneficie, dat afhankelijk was van het Sint-Lebuïnuskapittel van Deventer. 329
Op 8 april 1565 is te Deventer in een ‘publicum instrumentum’ bevestigd
dat Michiel van Visbeke, kanunnik en thesaurier 330 van het Sint-Lebuïnuskapittel te Deventer en procureur van Engelbert, het beneficie van Wilp aanvaardde (acceptatio, protestatio, provisio ac investitura). Voor Engelbert was
een verwijzing naar de clausule ‘Ceterum’ nodig voor de collatie van de pastorie van Wilp, omdat de oorspronkelijke uitvoerder niet meer in de Nederlanden was en zijn collega De Bersacques overleden was. 331
Uit de bijlagen van het proces over de recredentie blijkt dat de clausule
‘Ceterum’ inderdaad verwees naar de aanstelling van een ‘subexecutor’. 332
Dit betekende dat de vicaris van het Sint-Lebuïnuskapittel, Albertus Sommerhuijs, als onderuitvoerder mocht optreden. Hij mocht de collatie of ‘ghifte’ 333 van de pastorie van Wilp als notaris registreren, wat ook gebeurde op 8
april 1565. In die zin noteerde hij ‘contuli et assignavi’: ik heb gegeven en
toegewezen. Hij reikte hem ook het hoofddeksel 334 aan en plaatste het op zijn
hoofd.
Met het ‘instrumentum fulminationis’ van 24 juli 1553 in de hand werd
Michiel van Visbeke in dezelfde hoedanigheid op 26 april 1565 in het corporele, reële en actuele bezit van de pastorij van Wilp gesteld door de overhandiging van de sleutels van de kerk, 335 door er binnen te gaan, het Sacramentshuisje aan te raken en verder door aanraking van de hoek van het grote
altaar, het missaal, de priesterkleding, de preekstoel, de doopvont en het
touw van de klokken. Kanunnik Michiel van Visbeke moest ook het huis van
de pastoor of het ‘domus dotis’ binnengaan en de voorste grendels en de ring
aanraken. Deze ceremonie werd ook wel ‘inductio’ genoemd, want met deze
inleiding was het bezit symbolisch overgedragen. Daarop volgde nog een
eed. 336
Het voornaamste moest dan nog komen. Voor Engelbert is het misgelopen, want in het recredentieproces kreeg Ludolf Pieck, priester van het bis-

329 R. Hattink, Acta visitationis dioecesis Daventriensis ab Aegidio de Monte factae, in:
Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis, Zwolle 1888, (herdruk
2010) 23.
330 J. Kuys, Repertorium, 85.
331 Tot dusver zijn er voldoende ‘processus fulminati’ voorhanden, maar nog niet bij de
hier bestudeerde indulten.
332 K. Hitzbleck, Exekutoren, 267-283: Die Subexekutoren.
333 In Latijnse teksten werd een collatio vaak met een ‘donatio’ gelijkgesteld.
334 K. Hitzbleck, Exekutoren, 651: Investitur per traditionem bireti.
335 K. Hitzbleck, Exekutoren, 651: Investitur per traditionem clavium.
336 ‘possessionis datio, inductio, juramenti prestatio’.
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dom Keulen, gelijk op 6 mei 1566. 337 In 1571 bij de visitatie van Aegidius de
Monte, de eerste bisschop van Deventer, is Ludolf nog steeds pastoor te
Wilp. Na het tussenvonnis heeft Ludolf dus ook het bezitsproces gewonnen,
maar daarover zijn de documenten niet meer beschikbaar. Hetzelfde geldt
voor de ‘institutio’: het belangrijkste document van de nieuwe pastoor. Het
Hof te Arnhem heeft de redenering van Engelbert uit zijn ‘Memoriën’ dus
niet gevolgd. Onder verwijzing naar het originele indult van 1552 gaf Engelbert of zijn juridische bijstand daar aan dat ‘Digna consideratione fidelitatis’
hem niet alleen een kanonikaat met prebende, maar bovendien ook een kerkelijk beneficie met ‘cura animarum’ zou geven.
VII.5.4 ‘Digna consideratione fidelitatis’ als een niet-hernieuwbaar indult (1-6) 338
Zoals we hiervoor in zes groepen het hernieuwbare indult ‘Fervor pure devotionis’ bespraken, zo komt nu het indult ‘Digna consideratione fidelitatis’ uit
1552 aan bod. In tegenstelling tot het eerste indult, is dit hoofdstuk gebaseerd
op de originele lijsten met de personen, waarvoor een beneficie was voorzien.
Deze lijsten worden in bijlage voor het eerst afgedrukt. Daarom bieden de
opmerkingen aan het einde van dit hoofdstuk meer houvast, omdat deze
lijsten rechtstreeks verwijzen naar de collatores/trices en de gunstelingen van
de vorst.
1. Prelaten
In de eerste groep van clerici, de prelaten, verschijnen in 1552-1553 de bisschoppen van Atrecht (Antoine Perrenot), 339 Doornik (Charles de Croy), Kamerijk (Robert de Croy) en Utrecht (Joris van Egmond). Op 20 april 1553 was
de stad Terwaan tijdens een sedis vacatio met de grond gelijk gemaakt. In Besançon verbleef bisschop Claude de la Baume. 340 Verder komen in deze lijsten
uit de tijd vóór de oprichting van de nieuwe bisdommen ook het bisdom
Luik (Joris van Oostenrijk) en het aartsbisdom Keulen (Adolf van HolsteinSchauenburg) voor.
Al deze prelaten (en dat zal ook het geval zijn voor alle clerici, die nog
volgen in de rechterkolom van deze zes groepen) kwamen in deze lijsten
337 In 1564 moest kardinaal Granvelle de Nederlanden verlaten. Na dit vertrek speelden
zowel de processen over de recredentie als over het bezitsrecht. In Gelderland was
toen de roep om ‘landsaeten’ al enige tijd merkbaar: J. van Veen, Een proces over de
pastorie van Wilp, in: Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht 37 (1911)
151-152: document VIII.
338 (1-6) verwijst naar de indeling van de lijsten uit de bijlage X. Bij de bespreking van het
hernieuwbare en niet-hernieuwbare indult nemen we deze indeling over.
339 M. Baelde, De domeingoederen o.c., 56, 366, 373, 384 en 406.
340 H. Cools, Mannen met macht. Edellieden en de moderne staat in de Bourgondisch-Habsburgse
landen (1475-1530), Zutphen 2001, 309-317.
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voor, omdat ze ‘collatores’ of ‘collatrices’ konden zijn. Dat wil zeggen dat ze
personen waren, die hoe dan ook konden beschikken over een beneficie.
Over de aard van het beneficium gaven deze lijsten geen precieze informatie.
Dat kon ook moeilijk, want deze verlening kon afhankelijk zijn van de voorgeschiedenis van de kandidaat.
In het algemeen komt bij de bestemming van het beneficie de formule ‘ad
simplicia beneficia’ het meest voor. Dit betekende dat genoemde prelaat één
of meer personen mocht voorzien met een gewoon beneficium. Een kandidaat in deze categorie hoefde nog geen priester te zijn, maar behoorde tot de
geestelijke stand. Een tweede formule ‘per se’ verwees naar het feit dat de
prelaat een beneficie reserveerde en dat hij dat met zijn toestemming kon
doorgeven. Om de uitdrukking ‘per se’ beter te begrijpen ziet men ze in een
andere context vaak tegenover de uitdrukking ‘per procuratorem’. Eénmaal
komt de formule ‘ad largam collationem, exceptis prebendis et canonicatibus’
voor. Wellicht belandde men dan bij de laagste groep: ‘personatus’ of ‘beneficium simplex’. In de praktijk zal deze formule weinig betekend hebben,
want hier ging het om de bisschop van Terwaan en die was er niet meer. De
stad Terwaan was ondertussen met de grond gelijk gemaakt (1553).
Een opvallende verschijning was Willem van Male of Malineus, de ‘a cubiculis’ of kamerheer van Karel V. 341 In deze lijsten werd hij ‘clerc de l’oratoire’ genoemd, de persoon, die dagelijks aan de keizer vroeg of hij de H. Mis
wilde bijwonen en die daarvoor ook voorbereidingen moest treffen. Deze
Malineus was afkomstig uit Brugge en aan hem vertrouwde Karel V zijn
commentaren over zijn leven toe. 342 Aan Lodewijk van Vlaanderen, heer van
Praat, ook van Brugge, 343 maar ook aan de hertog van Alva kon Malineus als
leek kerkelijke beneficies vragen, maar hier werd hem een beneficie voorgesteld in de proosdij van Voormezele. 344
Onder het hoofdje ‘Capitula’ staat ‘Malineus de la Chambre pour Gerardus Reynen’, terwijl er onder het hoofdje ‘abbates’ een persoon voorkomt als
‘Le paige de don Hernande de la Cerda Jeronimus Reynen’. Nu was Willem
van Male gehuwd met Hippolyta Reynen, de dochter van zijn vriend Jan, en
eveneens verbonden aan het Hof. Bovendien was er zeker een band tussen
Willem van Male als ‘clerc de l’oratoire’ en ‘George Nepotis clerc de l’oratoire’, die onder de groep ‘abbates’ voorkomt, want doorgaans waren er twee
‘clerici oratorii’. Kapelanen en priesters van het oratorium (ook wel ‘capella
minor’ genoemd) verzorgden zowel aan het Franse als aan het Spaanse Hof
341 A. García Simón, El ocaso del Emperador. Carlos V en Yuste, Madrid 1995, 20, 33, 78, 84,
90, 109, 115, 132. Op deze laatste pagina ziet men een afbeelding van het testament van
Karel V met de handtekening van Guilielmo Malineo.
342 H. Lonchay, Male (Guillaume de), in: BN, XIII, 228-231.
343 M. Baelde, De domeingoederen o.c., 163, 340, 394 en 405.
344 MB, III, 3, 691-756.
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de gewone missen (messes basses et privées). 345 In de lijst van Nicolaus Mameranus uit 1547-1548 komt De Neve al voor als ‘clericus oratorii’, terwijl hij
in andere lijsten kapelaan-zanger werd genoemd. 346
Herhaaldelijk komt een lid van de familie Douvrin voor in deze lijsten.
De latere landvoogdes Margareta van Parma werd bij haar geboorte (en bij
het vertrek van haar vader naar Spanje) toevertrouwd aan Andries van Douvrin, heer van Drogenbos en Sint-Martens-Bodegem. Een Hugo van Douvrin
werd edelman en kamerheer van de keizer genoemd. 347 Ogerius a Douvrin
behoorde tot de helpers van de kamer (cubiculum) van het Hof, 348 zodat ook
de connectie met een kanunnik geen verwondering wekt. 349
Medewerkers van het Hof vormden in uitgebreide zin een ‘familia’, die
door vele taken was opgeslorpt. In Frankrijk waren er grofweg driemaal
meer personen aan het Hof tussen 1495 (366) en 1560 (1049). Wanneer te
Brussel de naam ‘Chambre’ in een naam van een kandidaat opdook, is het
niet steeds glashelder of het om een familienaam gaat dan wel of de persoon
in een relatie stond met het ‘cubiculum’, een vertrouwenspost in de Hofhouding. 350 Daarbij kon zelfs een afdeling van de kamermuziek aan het Hof bedoeld zijn. 351 Niet minder dan tienmaal duikt deze dubbelzinnigheid op,
maar doorgaans ging het om dienaars van het ‘cubiculum’ zoals bij ‘les officiers de la Chambre et de la garde-robe’. 352
Een algemeen probleem voor alle groepen van de lijsten heeft betrekking
op de identificatie. Herhaaldelijk keren dezelfde familienamen terug zonder
dat verwantschap zeker is. Zo mag François Hannart, scholaster aan de Dom
van Keulen, maar ook proost van het kapittel van Sint-Gorgonius te Hougaarden niet verward worden met François Hannart, ‘fourrier de l’hostel’. 353
De eerste kon als collator een beneficium verlenen aan messire Guillaume
345 G. du Peyrat, Histoire ecclésiastique de la Cour ou les Antiquitez et recherches de la chapelle et
oratoire du roy de France depuis Clovis I. iusques à nostre temps, Paris 1645, 22-23.
346 N. Mameranus, Catalogus familiae totius aulae Caesaris, Coloniae 1550, 13.
347 M. Baelde, De domeingoederen o.c., 412.
348 N. Mameranus, Catalogus, 22.
349 B. van Hofstraeten, Patronage and Brokerage in the Burgundian-Habsburg Netherlands. The case of the Chapter of Saint-Gudule and Saint-Michael in Brussels (14301555), in: LJChH 108, 3-4 (2013) 754.
350 J.-F. Solnon, La Chambre du roi, un modèle, in: La Cour de France, Paris 1987, 44-45.
351 J.-F. Solnon, La Cour de France, Paris 1987, 122: de solisten en zangers naast het orkest
en naast de kapel.
352 Voor een goed overzicht van Hoftaken zie men: J. Kerkhoff, Maria van Hongarije en haar
hof (1505-1558). Tot plichtsbetrachting uitverkoren, Hilversum 2008, 300-303: Glossarium
van hofafdelingen en hoffuncties. Zie ook: J.-F. Solnon, La Cour de France, Paris 1987, 30.
353 N. Mameranus, Catalogus, 24: officia forarii cubiculi. Noteer verder François Hanssart
in dezelfde lijst. M. Baelde, De domeingoederen o.c., 75 en 412 (Hannart), terwijl 390 zowel Hannart als Hanssart voorkomen.
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Huz, terwijl de tweede hoopte er één te krijgen. De vermelding van een foerier verwijst naar een veel voorkomende taak binnen het Hof. 354 In gelijke zin
is er veel waardering voor de ‘archier’, die een persoonlijke beveiliger van
een vorstelijke persoon kon zijn, zowel te voet als te paard. 355 Ook de vele
concierges en vaklui, zoals de tapijtbewerker of de specialisten in de keuken,
droegen het respect van de kiescommissie weg. 356
Nicolaas, de broer van Philibert de Bruxelles (die een zeer succesrijke
loopbaan doormaakte in de Collaterale Raden) 357, mocht in het Sint-Baafskapittel te Gent hopen op een eenvoudig beneficium. In hetzelfde Gent was
meester Jaak Van De Guchte deken van Sint-Veerle, waar Filips Nigri proost
was. Jaak kreeg zijn kans, zowel onder de afdeling van de prelaten als onder
het hoofdje ‘abdijen voor mannen’.
In de proosdij van Eversam kon de zijdekoopman uit Brussel, Antoon
van Zeeland, 358 een beneficium verkrijgen voor zijn zoon, maar in de tweede
lijst werd de naam van messire Joris Neefs genoemd. Deze laatste was een
musicus uit de keizerlijke Hofkapel, die als klerk van het oratorium ook
mocht aanschuiven bij de abdij van Leffe.
Als laatste voorbeeld volgt hier wat Hette en Juw Dekama overkwam. Zij
waren de kinderen van meester Pieter Dekama 359 en van Catharina van Loo.
Op 28 augustus 1516 immatriculeerde Hector Dekama, grootvader van Hette,
bij de rijke studenten van het college ‘De Valk’ in Leuven. Tot dusver werd
aangenomen dat de studenten Hette en Juw in de Dijle bij Leuven verdronken, maar dat gebeurde in 1566. In de lijst van 1553 mocht de proost van SintMarie in Utrecht (nog steeds Antoine Perrenot) een beneficium verlenen aan
‘een’ zoon van meester Pieter. Om welke zoon het gaat, staat niet vast. 360 Feit
is dat de familie Dekama behoorde bij het ‘Netwerk Van Loo’ 361 en dat niet

354 Let wel op dat ook hier een persoon in de muziekkapel kon bedoeld zijn: K. Proesmans, The Key Role of the Archducal Court in Spreading a New Musical Style in the
Low Countries, in: Albert & Isabella 1598-1621. Essays edited by W. Thomas and L. Duerloo, Turnhout 1998, 130: Fourier de la Chapelle.
355 J.-Fr. Solnon, La Cour de France, Paris 1987, 41, waar er vijftig waren om de koning te
beschermen.
356 Voor een overzicht van de vele taken aan het Franse Hof zie men nog: J. Fr. Solnon, La
Cour de France, Paris 1987, 16-18: Le dégradé officiel des rangs, en 38-40: Les services de
l’Hôtel.
357 M. Baelde, De domeingoederen o.c., 57, 367, 374 en 385-6.
358 J. de Smidt e.a., Chronologische Lijsten, IV, nr. 1332: 24 december 1549. Ongetwijfeld was
hij Hofleverancier bij de vele plechtigheden aan het Hof. Zie ook: MB III, 3, 655-690.
359 M. Baelde, De domeingoederen o.c., 320.
360 www.simonwierstra.nl/DEKEMA.
361 O. de Vries e.a., De Heeren van den Raede. Biografieën en groepsportret van de raadsheren
van het Hof van Friesland, 1499-1811, Hilversum 1999, 101.
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meteen mag verondersteld worden dat Viglius deze zaak bevorderde, maar
men kan het ook niet uitsluiten.
2. Waardigheden en prebenden
Zowel naar de te verlenen beneficies als naar de personen, voor wie ze bestemd waren, vertoonde deze groep het grootste gewicht. In elk kapittel kon
de regeling over waardigheden en prebenden volgens de kapittelstatuten
verschillen. 362 In de lijsten werd geen enkele waardigheid verleend of met
naam genoemd. In de praktijk moest blijken of zich de mogelijkheid voordeed om in het bezit te komen van een waardigheid.
Terwijl Maria van Hongarije in de vorige groep eenmaal voorkwam, was
ze nu negenmaal vertegenwoordigd. 363 Op de eerste plaats kon ze in de kathedrale kerk van Doornik een prebende verlenen. Daarbij dacht ze aan de
zoon van dokter Bruheze. Deze geneesheer was de lijfarts van de Franse koningin geweest. Hij publiceerde onder meer een werk over de weldoende
kracht van de bronnen van Aken. Onder het hoofdje ‘Personatus’ kwam nog
de ‘investitus in Barle, Leodiensis diocesis’ voor. Dit beneficium, oorspronkelijk voorzien voor Jehan de Potsinberghe op aanbeveling van de hertogin van
Aarschot (Anne de Lorraine), kwam met zijn toestemming aan ‘Pierre de
Bruhese’, zoon van de geneesheer. 364
In het Sint-Baafskapittel van Gent was een prebende te verlenen. Deze
was bestemd voor de neef van Joost Bave, secretaris van keizer Karel. 365 Zijn
naam: Pieter Damant (1530-1609), zoon van Pieter Damant 366 en van Anna
Bave. Samen met zijn broer, Nicolaas, immatriculeerde Pieter in Leuven op
14 juni 1542 als ‘minorennes’, zodat een procurator voor hen de eed moest
afleggen. Hieruit mag men afleiden dat het indult gunstig was voor jonge
krachten, waarvan men veel verwachtte. Een jaar na de opstelling van de lijst
362 J. Hirnsperger, Die Statuten des Salzburger Domkapitels (1514 bis 1806): eine rechtshistorische Untersuchung zur inneren Verfassung des weltgeistlichen adeligen Salzburger Domkapitels, Graz 1998.
363 Noteer ook dat de landvoogdes in 1554 van Julius III een ‘indultum nominandi’ kreeg
voor zeven plaatsen in het kapittel van Turnhout: ASV, ARM. XLI 71, fo 100 ro – 101 ro:
27 april 1554, anno quinto.
364 Wellicht was dit een andere zoon, maar de lijst blijft in het eerste geval vaag. Hetzelfde
doet zich voor met de in de adel opgenomen Cornelis van Baersdorp, een keizerlijke
geneesheer, die voor zijn zonen Petrus en Judocus een beneficium kreeg.
365 N. Mameranus, Catalogus, 18 geeft Joost de titel ‘rerum Burgundicarum secretarius’. M.
Baelde, De domeingoederen o.c., 380.
366 Vader Damant wordt ‘conseillier de l’empereur, garde de ses jouyaulx et contrerolleur
de la despence ordinaire de nostre maison’ genoemd. Dit werd bij de inschrijving van
zijn zonen in Leuven bevestigd: ‘controlarius serenissime ipsorum regine’, A. Schillings, Matricule, IV, 246, nrs. 92 en 93 (14 juni 1542). M. Baelde, De domeingoederen o.c.,
115. De ‘garde joiaulx’ kreeg jaarlijks 200 ponden vlaams, 337.
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van 1553 werd Pieter niet alleen kanunnik in Sint-Baafs, maar ook was hij op
vierentwintigjarige leeftijd geestelijk raadsheer bij de Raad van Vlaanderen.
Deze stappen in de loopbaan waren uitzonderlijk en hij had ze aan Viglius
als voorzitter van de Geheime Raad te danken, want Jacoba Damant, de zus
van Pieter junior en echtgenote van Viglius, overleed in 1552. Damant was de
enige raadsheer, die toen op zo jonge leeftijd benoemd werd in de Raad van
Vlaanderen. Uiteindelijk bleek de verlening van dit beneficie een opstap naar
het bisschopsambt van Pieter Damant in datzelfde Gent. 367 Zeer interessant is
het daarom te vernemen, dat Viglius, zwager van Damant, in 1546 bij Antoine Perrenot aandrong om deze Pieter Damant op zestienjarige leeftijd voor te
dragen voor een prebende, waarover Karel V als hertog van Gelre kon beschikken in Keulen. 368 Hoe hoger je kon reiken in de hiërarchie, des te meer
kans bestond er om je slag thuis te halen.
Nog interessanter is het verder te vernemen dat Viglius een jaar later de
invloedrijke kanunnik Johannes Gropper vroeg om Jacob Coemans uit Horst
te ondersteunen voor dezelfde plaats in het kapittel van Sankt Gereon. Deze
was in 1532 in de universiteit van Leuven geïmmatriculeerd als ‘Castrensis
pauper’ 369 en had later als magister zelf de eed gezworen voor de immatriculatie van vier Mechelse broers Tseraerts. 370 Viglius wilde Horstius kost wat
kost ondersteunen, omdat deze zijn neefjes Damant lessen had gegeven in
Leuven en later in Parijs. 371
In deze sectie kwam slechts één koorknaap voor: Nicolas Buus, maar
weer vele musici. Buus werd voorzien met een beneficie in Heusden en hij
zou als zanger later in het gevolg van Filips II meereizen naar Spanje. 372 Anderzijds waren er drie kandidaten, die ook voorkwamen in een afzonderlijke
lijst van de Franse koningin. Antoine Perrenot, toen nog bisschop van
Atrecht, kon zijn neef, François Bordey, voorzien in de kathedraal van

367 M.-J. Marinus, Pieter Damant (1590-1609), in: M. Cloet e.a., Het bisdom Gent (1559-1991).
Vier eeuwen geschiedenis, Gent 1991, 51-54. Zie ook: B. van Hofstraeten, Patronage and
Brokerage in the Burgundian-Habsburg Netherlands. The case of the Chapter of SaintGudule and Saint-Michael in Brussels (1430-1555), in: LJChH 108, 3-4 (2013) 754.
368 F. Postma, Viglius van Aytta als humanist en diplomaat 1507-1549, Zutphen 1983, 141 en
111-112.
369 A. Schillings, Matricule, IV, 1532, 76, 174.
370 A. Schillings, Matricule, IV, 1540, 201, 51.
371 C.P. Hoynck van Papendrecht, Analecta Belgica, ’s-Gravenhage 1743, II, 1, 338, Binche,
8 juli 1547.
372 Wellicht is Heusden de stad in Brabant, omdat dit beneficie voorkomt tussen Hilvarenbeek en Geertruidenberg, twee andere kapittelkerken. Zie verder: E. vander Straeten,
La musique aux Pays-Bas avant le XIXe siècle. Documents inédits et annotés, Bruxelles 1888,
VIII, 41-43, 49, 52 en 81.
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Atrecht. 373 Als messire Joseph Vyart werd aanbevolen door de kardinaal van
Augsburg, dan had ook daar Antoine Perrenot de hand in, want Otto Truchsess von Waldburg was zijn goede vriend.
De kanselier van de Orde van het Gulden Vlies en deken van Sint-Goedele in Brussel, Filips Nigri, lid van de Geheime Raad, was zowel proost van
Sint-Salvator in Harelbeke als proost van Sint-Veerle in Gent. 374 In Harelbeke
zorgde hij voor maître Jehan Chevalier, clericus van het bisdom Terwaan, en
in Gent voor Andreas de Widecocq, eveneens clericus van dat bisdom. Ook
de kapelaan van Filips Nigri kon van de abt van Saint-André in het graafschap van Saint-Pol een beneficie verwachten.
De proost van de kapittelkerk Saint-Omer in Saint-Omer, tevens grootaalmoezenier, Odoard de Bersacques, zorgde ervoor dat jonge krachten een
steuntje in de rug meekregen. Zelf kreeg de groot-aalmoezenier geen beneficie meer, want zijn immatriculatie aan de Leuvense universiteit dateerde al
van het jaar 1510. Uit dit voorbeeld en uit enkele andere, waar meer informatie mogelijk werd, was af te leiden dat de jeugd kansen kreeg.
Zo kreeg maître Charles de Hoys/Hous een beneficium in zijn kapittel.
De invloed van de groot-aalmoezenier strekte zich ver uit. Zo was messire
Guillaume de Bersacques, deken van Kortrijk, voorgedragen voor een beneficium in de kapittelkerk van Onze-Lieve-Vrouw in Namen. Een neef van de
broer van Odoard de Bersacques, Ambroise Chastellain, kon in de abdij ‘de
Capella’ wachten op een beneficie. 375 Maître Jehan Heyns, vicaris van de
groot-aalmoezenier, kon in de abdij van Sint-Winnoksbergen op een beneficie hopen, terwijl Loys de Bersacques, een neef van de groot-aalmoezenier,
een soortgelijke verwachting had in de abdij van Licques. Uiteindelijk was er
ook nog de klerk van de groot-aalmoezenier, Jehan Pieremont, die bij de deken en het kapittel van Saint-Omer kon rekenen op een prebende.
Van zijn kant kon de tweede aalmoezenier, Wallerand Hangouard, zijn
neef, Guillaume Hangouard, voorstellen in de Sint-Salvatorkerk in Utrecht.
De familie Hangouard behoorde tot de top van de sociale ladder in Artesië,
373 Pierre Bordey was de informant uit Brussel, toen Granvelle in 1564 de Nederlanden
moest verlaten.
374 M. Baelde, De domeingoederen o.c., 57, 335, 336 (als kanselier van de Orde van het Gulden Vlies) en 386. Uiteraard beschikte hij over meer beneficies tijdens zijn leven, maar
de opeenvolging, ruil en resignatie van beneficies bij individuen en gemeenschappen
kunnen beter leiden tot een anders opgezette studie. A. Somers, ‘Specialis est capella
Flandriae comitis. Le chapitre comtal de Sainte-Pharaïlde à Gand jusqu’au début du
XVIIe siècle, ter perse. Deze lezing zal verschijnen in de Bibliothèque de la Revue d’Histoire Ecclésiastique/LJChH (2015). Een proefschrift volgt.
375 Zonder verdere informatie is moeilijk vast te stellen in welke ‘Capella’ deze aanstelling
zou plaatsvinden. Volgens L. Cottineau, Répertoire topo-bibliographique des abbayes et prieurés, Macon 1939, I, 591-592 waren er in het bisdom Atrecht twee instellingen, die in
aanmerking kwamen: Capella in Hanonio en Capella ad Blancas.
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want maître Guillaume, de broer van Wallerand, was voorzitter van de Raad
van Artesië. De kapelaan van de tweede aalmoezenier kreeg een kans in de
kapittelkerk van Saint-Aimé te Douai. Met de instemming van deze kapelaan
kon Mathias le Myeure aan de slag. In de kapittelkerk van Lens werd maître
Jacques Wycart, ontvanger, voorzien dankzij dezelfde tweede aalmoezenier.
De voorzitter van de Raad van State, Jean de Saint-Mauris, 376 oom van
Antoine Perrenot, kon voor zijn zoon een beneficie reserveren in de kapittelkerk van Sint-Donatiaan te Brugge. Deze Jacques de Saint-Mauris zou prior
worden van Bellefontaine en van Saint-Renobert, nog later gecommandateerd abt van Goailles (1583-1604) en van Montbenoît. Zijn correspondentie
met kardinaal Granvelle loopt van 1555 tot en met 1582. In 1571 werd hij
kerkelijk raadsheer en in 1576 rekestmeester bij het Parlement van Dole. Van
Granvelle ‘erfde’ hij de abdij Montbenoît, die zo bijna een eeuw in dezelfde
familie bleef. 377
Hier kan de voorzitter van de Geheime Raad niet ontbreken: Viglius van
Aytta. 378 Nu wordt hij als de vertegenwoordiger van een netwerk voorgesteld. 379 Na het overlijden van Lodewijk van Schore was Viglius in 1549 aangesteld als voorzitter van de Geheime Raad en kreeg hij dus een eerste kans
om zijn familie te begunstigen. Hiervoor steunde hij al zijn zwager, Pieter
Damant, maar met het oog op de Friese netwerken van ‘Van Loo’ en ‘Nicolai’
is wellicht voorzichtigheid geboden. Men zal zich trouwens herinneren dat
de zoon van de rentmeester in Friesland, Dirk van Loo, moest procederen om
zijn beneficium te bezitten.
Bucho de Montzima, neef van voorzitter Viglius, werd voorgedragen
voor een beneficie in Sint-Maarten te Utrecht, 380 terwijl zijn broer Folcardus
de Montzima een beneficie mocht verwachten in de bisschoppelijke kapittelkerk van Kamerijk. 381 Van zijn kant zou Viglius Folcardus Serapionis de Zuy376 D. Coenen, Saint-Mauris (Jean de), in: BN XLIV, 732-738. M. Baelde, De domeingoederen
o.c., 159 en 334.
377 Zie: A. Vidier et P. Perrier, Catalogue général des manuscrits français, Paris 1948, VI, 37:
Fonds français 7123-7124; http://memoirevive.besancon.fr/ en M. van Durme, Les
Granvelle au service des Habsbourg, in: K. de Jonge & G. Janssens, Les Granvelle et les
anciens Pays-Bas, Leuven 2000, 19. Bij Barbe Goby, zijn concubine, had hij als priester
twee kinderen, Jean-André en François-Antoine: Besançon, Archives départementales
du Doubs, B 578, fol. 190: 23 januari 1582. Was hij één van de twaalf bijzondere personen uit het indult van 1552?
378 M. Baelde, De domeingoederen o.c., 56, 159, 322, 334, 374, 385 en 400.
379 O. de Vries e.a., De Heeren van den Raede. Biografieën en groepsportret van de raadsheren
van het Hof van Friesland, 1499-1811, Hilversum 1999, 105: Netwerk (Van) Aytta.
380 Bucho zou later proost worden van Sint-Jan te Utrecht (1562-1594): J. Kuys, Repertorium, 317.
381 Rijksarchief Utrecht, Verzamelde stukken van de oud-katholieke kerk in Nederland, 3.3.8.2:
akte van volmacht (17 juli 1553) van Buchard, kanunnik van Oudmunster, aan zijn
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chem voorstellen in het kapittel van Sint-Marie te Utrecht, terwijl Folcardus
Bertrandi de Zuychem in de abdij van Park bij Leuven een beneficie mocht
verwachten. Wanneer Maria van Hongarije Folcardus de Zuychem voorstelde voor een beneficie bij de abdis van Sint-Jan van Borceto, 382 was de invloed
van Viglius niet ver weg. Folcardus Folcardi werd genoemd bij de abdis van
Onze-Lieve-Vrouw te Roermond en Folcardus de Montoyma bij de abdis van
Rijnsburg.
Onder de bescherming van de Geheime Raad hoorde ongetwijfeld ook
de kapelaan van de Geheime Raad, messire François Reyers. Hij was voorbestemd om een beneficie te genieten bij de mindere Mechelse prebenden, de
Zellardische prebenden. Het beneficie van Zellaar was toen verbonden aan
de kapittelkerk van Sint-Rombout en dit beneficium stond ter beschikking
van het kapittel van Sint-Rombout. 383
Men had kunnen verwachten dat Viglius alle Friezen steunde in hun
ambitie om door te dringen in vorstelijke kringen. Hiervoor werd al voorbehoud gemaakt bij het netwerk ‘Van Loo’. Daarom geeft ook een ander voorbeeld een minder duidelijk signaal. Arnold, de zoon van Dirk Deyn en van
Elisabeth Nicolai, behoorde tot het netwerk van de familie Nicolai. Wel is
Dirk in een latere levensfase door Viglius geholpen om als raadsheer bij de
Grote Raad van Mechelen binnen te komen, maar voor het beneficium van
zoon Arnold was dat nog niet duidelijk. 384
De graaf van Hoogstraten, Filips de Lalaing, stadhouder van Gelderland
en Zutphen, 385 zou voor de protonotaris van de H. Stoel, Herman van Rennenberg, een beneficie reserveren in de kapittelkerk van Sint-Jan in Utrecht.
Welnu, Filips was gehuwd met Anna van Rennenberg en zo zorgde hij voor
zijn zwager, die later werd voorzien om aartsbisschop van Utrecht te worden, maar Herman stierf als kanunnik van Luik op 18 januari 1585. 386
Niet alle kandidaten voor een indult kunnen de revue passeren. De jurist
Joost de Damhouder, toen commissaris in de Raad van Financiën, 387 zorgde
ervoor dat Livinus de Heere een kans kreeg voor een beneficie bij de waar-

382
383
384
385
386
387

broer Folcard, waarbij deze laatste zijn kanonikaat met prebende in Sint-Lebuïnus te
Deventer mag nastreven. Een dorsale akte van volmacht voor substitutie vanwege Viglius om anderen in zijn plaats te laten optreden.
Burtscheid nabij Aachen hoorde toen bij het bisdom Luik. Dit beneficie stond ter beschikking van Maria van Hongarije.
J. Th. de Smidt e.a., Chronologische Lijsten, III, 45 (op basis van een indult), 386 en 509.
O. de Vries e.a., De Heeren van den Raede. Biografieën en groepsportret van de raadsheren
van het Hof van Friesland, 1499-1811, Hilversum 1999, Netwerk Nicolai, 103.
M. Baelde, De domeingoederen o.c., 321, 340, 402 en 405.
M. Gasman, Rennenborch (Herman graaf van), in: NNBW, II, 1195.
M. Baelde, De domeingoederen o.c., 50, 367 en 374.
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digheden en prebenden van de kerk van Onze-Lieve-Vrouw te Kortrijk. De
bisschop van Doornik had daarvoor het collatierecht.
Het voorbeeld van messire Jehan Bolart verdient een woord uitleg. De
lijsten van 1553 bevatten bij uitzondering een clausule die zeer vaak voorkwam bij beneficies. Bij de twee grote priesterprebenden en de tien kleinere
prebenden van deken en kapittel van Sint-Goedele te Brussel, bisdom Kamerijk, ‘zowel samen als afzonderlijk’ 388 stond een beneficie tot hun collatie. 389
Door de toevoeging van deze clausule kreeg de kandidaat ruimere kansen op
een beneficium.
3. Kapittels
In deze groep was het indult ‘Fervor pure devotionis’ niet van tel. Waardigheden waren hier in principe uitgesloten als een mogelijke optie. Een kanunnikdij of een prebende leek het hoogst haalbare als antwoord op een verzoek
in deze afdeling. Hoe zwaar de lasten van deze verzoeken drukten op de
kapittels, is een nieuwe vraag in de studie van de seculiere en reguliere kapittels.
In de lijsten van 1553 diende zich zowel aan de kant van de kandidaten
als aan de kant van de collatores en collatrices een lager niveau aan. Niet
voor niets duikt hier het grootste aantal leden van de zanggroepen op: ruim
twintig. In 1559 zou Filips II de Nederlanden verlaten met zijn ‘capilla’. Leden van zangkoren vervulden hun residentieplicht ten overstaan van de
vorst door mee te reizen, maar op het geestelijke vlak juist niet, indien ze een
beneficie met zielzorg hadden gekregen.
Bij de voorstelling van de kandidaten blijft de aandacht uitgaan naar een
representatief staal van de begunstigden. Zo zijn er de verwanten van belangrijke juristen, zoals Adriaan van der Burch, de voorzitter van het Hof van
Utrecht, 390 Hippolytus Persijn, de voorzitter van het Hof van Friesland, 391 en
de kapelaan van de voorzitter van de Grote Raad van Mechelen (= Lambert
de Briaerde, †1557 392).

388 De clausule ‘tam coniunctim quam divisim’ komt voor, als er twee partijen betrokken
zijn (paus en bisschop; bisschop en kapittel). Hier betekende het, dat de deken samen
met het kapittel een prebende kon verlenen, maar de deken kon het afzonderlijk en het
kapittel ook.
389 B. van Hofstraeten, De dignitarissen en grote kanunniken van het kapittel van SintGoedele en Sint-Michiel te Brussel (1430-1559), in: Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis 13 (2010) 210-260.
390 M. Baelde, De domeingoederen o.c., 295. Let ook op 401, waar Hippolytus Persijn nog
voorzitter van het Hof van Utrecht werd genoemd.
391 M. Baelde, De domeingoederen o.c., 319. Let ook op 401, waar hij nog vermeld werd als
president van Utrecht, zijn vorige functie.
392 M. Baelde, De domeingoederen o.c., 159.
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Hier verschijnt ook Antoon Contault. Hij immatriculeerde op 28 augustus 1540 aan de universiteit van Leuven als afkomstig uit Mechelen, maar
zijn vader, Richard, was met Margareta van Oostenrijk meegekomen uit
Bourgondië. 393 Hij kreeg een kans in het kapittel van Oostvoorne. Later zou
hij kerkelijk raadsheer worden in de Grote Raad van Mechelen (1559-1573).
Etienne Mesmay (1520-1602) uit het Vrijgraafschap zou als heer van Geneuille voor een geestelijke loopbaan kiezen. Hij werd kanunnik bij het metropolitaans kapittel van Besançon, aartsdiaken van Faverney, prior van Marteroy en kerkelijk raadsheer van het Parlement van Dole. Hij was een correspondent van kardinaal Granvelle en zou in 1553 uitzien naar een beneficium
in het kapittel van Sint-Pieter te Kortessem. 394 Zijn broer, meester Renebert de
Mesmay, had het geluk, dat een voorziene beneficiarius het tijdige met het
eeuwige verwisselde en dat hij op de nominatie stond voor een beneficium in
de abdij Saint-Thierry te Reims. In zijn geval had Renebert alles te danken
aan Charles de Dunes, de ontvanger van Ponthus de Lalaing, heer van Bugnicourt, 395 die in Kamerijk het militaire bevel waarnam.
Toch mag hier niet onvermeld blijven dat hun vader, ook Etienne de
Mesmay, de secretaris was geweest van Willem van Rogendorf, die met
Maximiliaan I was meegekomen naar de Nederlanden, 396 en van zijn zoon
Christophe, die in de Nederlanden geboren was. 397 In zeer dubieuze omstandigheden was Christophe in 1548 in Frankrijk beland en Etienne had brieven
van zijn meester doorgespeeld aan de centrale regering. Voorzitter Lodewijk
van Schore hield niet van dit genre personen en liet de Mesmay in de Steenpoort te Brussel opsluiten. Terwijl Christophe in Frankrijk verbleef, plukten
de zonen van zijn secretaris voordeel uit het indult. 398
Eén van de belangrijkste musici van deze periode en uit deze afdeling
was meester Thomas Criquillion. De Opera Omnia van deze componist zijn
ondertussen uitgegeven. 399 Hij mocht bij deken en kapittel van de kapittelkerk Sint-Sulpitius in Diest hopen op een beneficium.

393 L. Gachard, uitg., Itinéraire de Charles-Quint de 1506 à 1531, en J. de Vandenesse, Itinéraire de Charles-Quint, de 1514 à 1551, Brussel 1874: contrerolleur de l’audience.
394 Kortessem ligt nu in de provincie Limburg (B-3720).
395 M. Baelde, De domeingoederen o.c., 340, 351 en 405.
396 H. Wiesflecker, Kaiser Maximilian I., IV, 86, 124 en 238; V, 523 en 543.
397 Aangezien Christophorus a Sternsee de plaatsvervanger van Christophe van Rogendorf werd, zal de familie van Sternsee zijn meegekomen naar Friesland, wanneer Willem daar stadhouder werd. ‘Carolus a Sternzee’ immatriculeerde in 1565 te Leuven als
‘Lewardiensis’ en Hector kreeg een beneficium bij de abdij van Linter.
398 ARAB AUD 1664/2/I.
399 B. Hudson, Thomasii Crecquillonis Opera Omnia, Rome 1974 (Corpus mensurabilis
musicae, 63).
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4. Abten
Het indult ‘Fervor pure devotionis’ was gegeven om de voorstelling van abdissen, abten en waardigheden als een persoonlijk recht van Karel V te beschouwen. Het indult van 1515 ging voor op het indult van 1552. De vraag is
dan ook welke voordelen konden verbonden zijn aan het indult van Julius
III, want abten werden sinds 1515 volgens een geijkte procedure aangesteld.
Opnieuw is het antwoord: abten staan hier vermeld als collatores.
Onder Karel V vroeg de vorst van de abdijen vele financiële offers, zoals
bleek bij de amortisatiewetgeving* en bij de kerkelijke subsidies (fructus medii*). 400 Naar aanleiding van de procedure om een nieuwe abt aan te stellen
vroeg de vorst, die altijd geld nodig had, aan de pas gekozen abt soms een
extra bijdrage, die dan moeilijk kon geweigerd worden. Soortgelijke bijdragen konden de vorm aannemen van een pensioen, waarmee de abdij belast
werd. Een onderzoek naar de ruim honderd kandidaten, die in deze groep
vermeld staan, zal de weg openen naar de manier, waarop de vorst zijn begunstigden wilde laten genieten van een geldelijke of een andere weldaad. In
deze afdeling waren twintig zangers opgenomen.
Verder kon de vorst op basis van zijn Blijde Intrede aanspraak maken op
de verlening van een abdijbrood. Men kan het zien als een regaal recht. 401
Volgens een formulier uit de tijd van Carlos II, gedeeltelijk afgedrukt bij Van
Espen, had de vorst het recht om in elke abdij, klooster, priorij en hospitaal
van de Nederlanden en van Bourgondië een abdijbrood te verlenen. Ook deze gunst drukte uiteindelijk op het budget van de abdij of het godshuis. In
het Brusselse Algemeen Rijksarchief is de registratie van deze gunsten nog
gedeeltelijk bewaard voor de periode 1515 tot en met 1635. 402 Het was wel
gebruikelijk dat slechts één persoon tegelijkertijd van dit recht gebruik maakte. 403 Het betrof niet alleen een brood, maar ook een prebende met kleding en
400 M. Baelde, De kerkelijke subsidies in de Nederlanden onder Karel V (1532-1555), in:
BTFG 43 (1965) 1268: in dit verband vonden we zeer uitzonderlijk dat deze gelden nodig waren met het oog op grote ondernemingen voor ‘la républicque des pays de pardeça’.
401 In Groningen geeft Karel V aan Herman Bekynk een ‘prebenda laijcalis’ op basis van
een oud gebruik en loflijke gewoonte door zijn voorgangers in het keizerrijk aan ons
doorgegeven: W. Boeles, Groningen en de Ommelanden, onder de heerschappij van
Karel V en het bestuur zijner zuster Maria van Hongarije 1536-1555, in: Bijdragen tot de
geschiedenis en oudheidkunde, inzonderheid van de provincie Groningen 2 (1865) 123-124.
Bekynk zal levensbehoeften, voedsel, drank en klederen krijgen.
402 H. Deceulaer, Inventaris van het kernarchief van de Audiëntie 1344-1744 (vnl. 1515-1744),
Brussel 2008, 158, nr. 2668 (4). Zie ook Gross, waar het ‘panis laicalis’ voorkomt in de
nrs. 5395, 6687, 6688, 6805 en 6806.
403 Antoon Hannot kreeg bij brief van 15 september 1540, te Brussel gegeven, een ‘prebenda laicalis’ in de Sint-Pietersabdij te Gent. Op 14 oktober 1542 noteerde hij: ‘Ic kenne
my vernoucht’: A. van Lokeren, Chartes et documents de l’abbaye de St. Pierre au mont
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volgens de gewoonte met andere rechten en emolumenten. 404 Maar soms
werd het recht ook betwist. Dan zag men de stad Gent beweren dat de vorst
het recht niet had om het godshuis van Sint-Jacobs te belasten met ‘eender
ghifte vanden broode ende provende’, maar de Raad van Vlaanderen 405 en de
Grote Raad van Mechelen gaven de vorst gelijk. 406
Uit een overzicht van de belaste abdijen komt naar voren dat het noorden van de Nederlanden beduidend minder lasten droeg dan het zuiden.
Een grondig onderzoek naar dit fenomeen bleef tot dusver uit, maar op termijn kan dit onderzoek samen met de andere begeleidende verschijnselen
nieuw licht werpen op de verhouding van Kerk en Staat. Zo werden de abdijen van Mariënweerd in de Betuwe, 407 Kampen en het Antoniusklooster in
Albergen (Twente) vermeld onder de Utrechtse abdijen.
Onder de beneficiarii volgde nog het geval van de provoost-generaal van
het Hof. De zoon van [Thierry] provoost Herlaer 408 gaf een aanbeveling door
voor ‘Henry de Bourgoingne, dit de Herlaer’. Het beneficium zou uit de abdij
van Sint-Hubert in de Ardennen (bisdom Luik) afkomstig zijn. Men had hier
ook een vertegenwoordiger van de Hofrechtbank kunnen verwachten. 409
Merkwaardig is nu dat verschillende buitenlandse abdijen voorkomen in
de lijst van de abdijen. In de eerste plaats valt Luik op met vijftien eenheden;
dit betekent evenveel als alle andere abdijen uit de Nederlanden. Verder vallen de bisdommen van Metz, Toul en Verdun op, omdat ze sinds het verdrag
van Chambord (1552) meer naar Hendrik II overhelden. Verder zijn ook de
(aarts)bisdommen van Reims, Amiens en Rouen vertegenwoordigd.
Het wordt duidelijk, dat het indult van 1552 voor de reguliere clerus een
zwaardere last betekende. In welke mate de abdijen naast de indulten nog
andere redenen tot klachten hadden, verschilde van gewest tot gewest. Soortgelijke onderzoeken kunnen het best per regio uitgevoerd worden.

404
405

406
407
408
409

Blandin à Gand depuis sa fondation jusqu’à sa suppression: avec une introduction historique,
Gent 1871, II, 369.
Z.B. van Espen, Ius ecclesiasticum universum, Keulen 1715, Pars II, tit. XXV. De Jure Patronatus, 680 (XXXI en XXXVI) en 681 (Monumentum ad Cap. IX. Num. XXXI).
RAG, RV 808, fo 157 vo - 158 vo (12 maart 1532, 1533 n.s.: Jan Roelants tegen de gouverneurs van het gasthuis ‘nopende ’t recht vanden prince dat hy te zyner ancommene ten
lande vermach ’t broot ende prouvenen te gheven inde godshuysen in Vlaenderen
sprekende van ’t godshuys van Sint Jacops te Ghendt’).
J. de Smidt, Chronologische lijsten, Brussel 1979, III, 216 (29 januari 1536).
B. van Bavel, Goederenverwerving en goederenbeheer van de abdij Mariënweerd (1129-1592),
Hilversum 1993, 424-430.
M. Baelde, De domeingoederen o.c., 337 en 388.
F. Vanhemelryck, Hofrechtbanken (15de eeuw-1794) en id., Provoost-generaal van het
Hof en van de Nederlanden (einde 15de eeuw-1795), in: De centrale overheidsinstellingen
van de Habsburgse Nederlanden, Brussel 1994, I, resp. 180-187 en 478-485. Zie ook J.-Fr.
Solnon, La Cour de France, Paris 1987, 40-42.
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5. Abdissen
Dezelfde opmerkingen, die golden voor de abten, komen ook hier weer terug. De vergelijking van de evenredige belasting van de abdijen blijft een
zeer belangrijke vraag. Opnieuw komen de abdijen uit het noorden goed
weg. Uiteraard moet de studie van de belasting in de afzonderlijke abdijen
nog verdere gegevens aandragen.
Naast de abdis had men in Thorn ook een decanes (decanissa), waardoor
er ook in deze sector een tweedeling bestond tussen waardigheden en stiftsvrouwen. Uiteindelijk was deze hoogadellijke rijksabdij ook een kapittel. Het
feit, dat paus Clemens VII en paus Gregorius XIII de verkiezing van de abdis
bevestigden, en de eed, door de abdis af te leggen, 410 verwezen naar een consistoriale abdij. Invloed van het indult scheen er niet te zijn, terwijl er twee
voorbeelden voorkwamen van de ‘Preces Imperiales’. De procedure voor de
verkiezing van de abdis verwees veeleer naar de vrije verkiezing volgens het
Concordaat van Wenen. Bovendien valt het op dat de landvoogdes en de wapenheraut van de vorst tussenkwamen bij de aanstelling van een nieuwe
stiftsvrouw. Na onderzoek gaf Maria van Hongarije Margareta en Anna van
Brederode (nota bene onder het abbatiaat van Margareta van Brederode)
toestemming om een prebende te genieten in Thorn, omdat ze ‘goet genoech
zijnde van heuren affcompsten, ten minsten van goeden vrijen baanderheeren stammen van acht enckelen end quartieren zijn’. 411 Vanuit Brussel nam
Margareta van Hongarije op 13 oktober 1545 ook stelling in de verkiezing
van Helena van Manderscheyt tot stiftsvrouw van Thorn. Zij liet een brief
uitgaan aan ‘Vrouwe ende joffrouwen vanden abdyen ende kercke van
Thooren’. Onder verwijzing naar de familierelatie van de betrokkene met de
heer van Abbenbroek besloot zij: ‘soe bevinden wij dat huere vaderlycke
ende moederlycke wapenen ende quartieren van edelen stam gecommen
ende sufficient zyn om haar te admitteren totte prebende’. 412
Net zoals bij de abdijen verschijnt ook hier het fenomeen, dat het aandeel
van de buitenlandse abdijen niet onbelangrijk is. Weer neemt Luik met ruim
tien abdijen het leeuwendeel voor zijn rekening. Verder behoren Metz en
Amiens tot de buitenlandse abdijen, maar ook hier weer legde deze groep
voor de centrale regering het minste gewicht in de schaal. De kwantificering
van deze gegevens is voorlopig een desideratum; deze keer waren er slechts
zes zangers.

410 J. Habets en A. Flament, De archieven van het Kapittel der hoogadellijke Rijksabdij Thorn, ’sGravenhage 1889-1899, respectievelijk I, 494, nr. 542 (Clemens VII dispenseert daar de
zeventienjarige Margareta van Brederode); II, 23, nr. 40; I, 495, nr. 543.
411 J. Habets, De archieven, I, 495-496, nr. 544.
412 ARAB AUD 1631/2, ongefolieerd en J. Habets, De archieven, I, LXXX (1546 en 1549),
waar haar voornaam ontbreekt.
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Weer is het bisdom Utrecht slechts karig vertegenwoordigd. De abdij van
Rijnsburg in Holland mocht Folcardus de Montoyma van een prebende
voorzien. Het stift van Weerselo in Overijssel moest zich over de vraag van
messire Godefridus Gellius uit Utrecht buigen.
6. Personatus
Samen met de functies van ‘pastor’, ‘curatus’, ‘investitus’, ‘custos’, ‘rector’
komt de ‘persona’ het meest voor in het totaal van de lijsten van het indult
van 1553. Wellicht om die reden zijn alle personen onder het hoofdje ‘Personatus’ geplaatst. Toch zal men zich herinneren dat een persoon hiervoor ook
als lid van een kapittel werd vermeld. Welke verwachting elk van hen op het
oog kon hebben, wordt niet vermeld.
Niet minder dan vijftig ‘personatus’ zijn geregistreerd in de lijst van het
indult van 1553. Hoe lager de inzet van het te begeven ambt, des te moeilijker
wordt het om de kandidaten te identificeren. ‘Voor de hulpkracht in de wijnkelder’, ‘voor de schrijnwerker van de keizer’, ‘voor de portier van het Hof’,
‘voor de zoon van de brouwer’, ‘voor de bakker van de keizer’, ‘voor de hulp
van de tapijtbewerker’, ‘aanbevolen door de escuyer 413 (spijsmeester of keukenmeester of voorsnijder) van de keuken van de koningin’ en ‘voor de helper in de saulcerie (een onderafdeling van de keuken)’, ‘de dienaar van de
keizer, die veren versiering maakt 414 (plumacier = plumassier)’: dit zijn de
voorbeelden, die het sterkst verwijzen naar een beneficie, dat moeilijk op een
kanunnikdij kon uitlopen. Ze verwijzen verder naar de invloed en de uitgaven van het Hof te Brussel. Meer dan tien kandidaten waren nog koorknaap.
Evenveel kandidaten waren door Maria van Hongarije in deze categorie ondersteund voor lagere functies. Twintig kandidaten waren volgens deze lijst
door verwantschaps- of familiebanden gerelateerd aan de volgende stap in
hun loopbaan.
Voor zover vermeld kwam het bisdom Luik weer behoorlijk uit de verf.
Rombout Loets, 415 de secretaris van Maria van Hongarije en griffier van haar
financiën, mocht zien dat zijn zoon een beneficie kreeg. Anne de Lorraine,
weduwe van René van Chalon, nu de echtgenote van Filips de Croy, hertog
van Aarschot, 416 beval een kandidaat aan. De zoon van wijlen Jehan Deken,
eertijds een bekende zanger in de Hofkapel, ontving een beneficie. Jerôme de
France, afkomstig uit Douai, later raadsheer in de Grote Raad van Mechelen,
413 Er was ook een ‘grand écuyer’ en een ‘grand écuyer tranchant’. Zie daarover: J.-Fr.
Solnon, La Cour de France, Paris 1987, 16 en 39.
414 Doorgaans was dit van belang voor de voorbereiding op oorlogen. J. Kerkhoff, Maria
van Hongarije en haar hof (1505-1558). Tot plichtsbetrachting uitverkoren, Hilversum 2008,
300-303: Glossarium van hofafdelingen en hoffuncties.
415 M. Baelde, De domeingoederen o.c., 389, 393 en 400.
416 M. Baelde, De domeingoederen o.c., 342, 366, 369, 373, 405 en 407.
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voorzitter in de Raad van Artesië, raadsheer in de Raad van State en gehuwd
met Noelle d’Assonleville, genoot het voordeel dat Jehan François Aliprand,
zoon van een vroegere trompetter, aan hem gedacht had. Servaas Schilders
kon bij de pastoor van Goedsenhoven (bisdom Luik) terecht. 417
Het particuliere geval van Haynault Herault 418 staat hier model voor verschillende personen, zoals Ancelmus Doucet, destijds koorknaap, die tweemaal voorkomen in de lijsten. Bovendien blijkt dat Antoine de Beaulaincourt,
de gewone wapenheraut van het Gulden Vlies, in 1553 niet aanwezig was op
het jaarlijkse feest van Sint-Andreas (30 november) en dat de kanselier van de
Orde, Filips Nigri, toen vroeg of men niet zou overgaan tot de aanstelling
van vier wapenherauten, waaronder wapenheraut Henegouwen. 419
Op de voorlaatste plaats verschijnt Johannes Prevost, bisdom Luik. De
brief met zijn aanvaarding als indultarius bleef bewaard. Hier past de opmerking dat zijn naam, Jehan Prevost, ook tweemaal voorkwam, zonder dat kan
bevestigd of ontkend worden of het om één en dezelfde persoon ging. Eerst
ging het om een voorkeursbehandeling vanwege Maria van Hongarije, die bij
deken en kapittel van Seclain in het graafschap Namen (bisdom Luik) een
beneficie voorstelde. In het tweede geval stond Jehan Prevost een beneficie af
aan messire Jehan Malveux in de abdij van Aulne-sur-Sambre (bisdom Luik).
Niet onbelangrijk in deze categorie, maar ook in de andere reeksen, is het
structurele aspect in verhouding met de tijd. Zo stellen we vast dat het personaat van Ranst na de kroning tot Rooms-Koning in 1520 al voorkwam bij
de Preces Primariae. Dat herhaalde zich bij de keizerkroning. Ook bij het indult van 1552 is Ranst vermeld onder de gegadigden om een kandidaat op te
nemen. In de praktijk is het in de huidige stand van zaken moeilijk vast te
stellen in hoever er voldoende vacatures waren en hoe snel en hoe lang de
periode van een beneficium verliep. 420
Tot slot rest hier de vraag naar inzicht in het beleid voor ruim zeshonderd beneficiarii en van hun rol in het staatsbeleid: Karel V dacht aan zijn
zoon, aan zijn zussen, aan zijn naaste medewerkers in geestelijke en wereldlijke zin. Daarom verwijzen de lijsten van 1553 in hoofdzaak naar een elite,
naar Hofcultuur, ceremonieel en diplomatie. De grote vraag bestaat er echter
417 A.-J. Bijsterveld, Overqualified for their jobs? Rural deans in the diocese of Liège (fifteenth and sixteenth centuries), in: K. Goudriaan e.a., Education and Learning in the
Netherlands, 1400-1600. Essays in Honour of Hilde de Ridder-Symoens, Leiden 2004, 87-111,
vooral 108-111, waar het nr. 119 Servaas Schilders plaatst in zijn maatschappelijke context.
418 De heraut of heraut van wapenen was een bijzondere ambtenaar bij het Hof. Bij kapittels met leden van adel kwam hij vaak tussen om de adellijke afstamming van kandidaten na te trekken.
419 Fr. Baron de Reiffenberg, Histoire de l’Ordre de la Toison d’Or, Bruxelles 1830, 438.
420 Locaal en regionaal onderzoek zal hier voor oplossingen zorgen.
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in hoe de apostolische indulten de massa zouden bereiken? Langs een omweg? Het zielenheil moest centraal staan en het ambt en het beneficium waren daaraan ondergeschikt. Ging het om staatsvorming (patria) of was het
hemelse vaderland (coelestis patria) het doel?
Of ging het enkel om een goedkope manier om medewerkers tevreden te
stellen zonder in de eigen geldbuidel te moeten tasten? In elk geval bleek bij
de ‘fructus medii’, dat de vorst de temporele kosten in de Nederlanden wilde
drukken. Welk geestelijk programma was verbonden aan de uitdeling van de
beneficies door de vorst? Was de paus op de hoogte van dit gebruik van zijn
indulten en van het uiteindelijke resultaat? Het Concilie van Trente bewees
dat het antwoord een negatieve toon had, omdat beneficies, waarbij iemand
wachtte op de dood van een prebendarius, niet door de beugel konden. Zo
keerde de kerk terug op de stelling van het Derde Lateraans Concilie, dat niemand de dood van zijn naaste mocht wensen (1179). 421
De lijsten van het indult (1553) waren ééntalig in het Frans opgesteld te
Brussel. De formulieren met het resultaat van het ‘processus fulminatus’
waren gedrukt en in het Latijn gesteld. Het kan niet anders of duizenden
specimina van deze formulieren zijn destijds verspreid over de Nederlanden,
maar tot dusver is slechts één exemplaar als bewijsstuk teruggevonden in een
proces, 422 waarin het indult ‘Digna consideratione fidelitatis’ moest staven dat
een kandidaat beter recht had, doch tevergeefs.
Verder is het Hof van Brussel het centrum van de verlening van de meeste beneficies. Dat blijkt al, doordat verschillende gegadigden al voorkwamen
in de Hofhouding van Margareta van Oostenrijk in 1525: sire Pierre de Rosimbos, ridder, heer van Rosimbos werd toen ook raadsheer en eerste Hofmeester en hoofd-commissaris van de financiën van Margareta van Oostenrijk genoemd. Hij was de vader van François, ‘sommelier de l’oratoire’. 423
Daarbij komen nog Pierre Damant, destijds ‘clerc d’office’, me Richard Contault, destijds ‘garde joyaulx’, Symon de Parenty, destijds ‘un ayde’. 424 Hun
kinderen en verwanten waren in de loop der jaren gestegen op de maatschappelijke ladder. Zij kregen door het indult een duw in de rug voor een
nog betere toekomst tijdens de aan gang zijnde oorlog tegen Frankrijk.
Het juiste aandeel van de Hofhouding van de vorst en van de landvoogdessen laat zich nu nog moeilijk inschatten door de grote verliezen aan do421 COGD, II, 1, 133, l. 146-147 en X.3.8.2. Noteer ook dat Luther de Decretalen verbrandde, maar zich nog eens kon verklaren met het Derde Lateraans Concilie.
422 Particuliere archieven kunnen dit aantal nu opdrijven, want dit document was een persoonlijk document zonder geldelijke waarde, dat veel plaats innam.
423 E. de Quinsonas, Matériaux pour servir à l’histoire de Marguerite d’Autriche, duchesse de
Savoie, régente des Pays-Bas, Paris 1860, III, 282, 389 en 406.
424 E. de Quinsonas, Matériaux, III, respectievelijk 289, 284 en 285. M. Baelde, De domeingoederen o.c., 115, 345, 380 en 391.
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cumentatie. Zo gingen de meeste staten van het keizerlijk Hof verloren. 425
Toch is de invloed van de vorst daarbuiten nog goed af te lezen door de uitbreiding van de vorstelijke ambtenaren, de ridders van het Gulden Vlies, de
Hofkapel en de vele kandidaten, die door de vorstelijke gunst in de adelstand waren verheven of die door een dispensatie niet in de maatschappelijke verdrukking waren beland.
Maria van Hongarije kon als landvoogdes een zware stempel drukken op
deze lijsten. Ook zij had haar Hofhouding. 426 Geneesheren voor de persoonlijke verzorging van de vorstelijke familie stonden vooraan. Kapelanen,
schoolmeesters en secretarissen in elitaire omstandigheden stonden zeer in
aanzien. De hogere clerus en de adel hadden ongetwijfeld een streepje voor,
maar dat kon toch niet de bedoeling zijn van het apostolische indult. In dit
decennium van de vijfde oorlog tegen Frankrijk leed het gros van de bevolking aan alle ongemakken, die een oorlog meebracht. Dacht het regime vooral aan zichzelf?
Twee structurele vraagstukken werpen nieuw licht op het Hof en op de
zuigende kracht van Brussel. Ten eerste is er een onderzoek over de clerus in
de Geheime Raad, omdat de Hofkapel de plaats van de plechtigheden was.
Petrus Barbirius was al kapelaan van de Geheime Raad in de periode van
kanselier Le Sauvage. Pieter Beaugrant was één van zijn opvolgers. Frans
Reyers was op 1 september 1549 benoemd als zijn opvolger. In de lijst van
1553 stond Gerard Betercnape. Maria van Hongarije had een beneficium
voorzien voor Frans, de deurwaarder, die het voor zijn zoon François Hanssart bestemde. Deze had het laten plaatsen op meester Betercnape. Op 19 oktober 1571 werd Gerard benoemd als kapelaan van de Geheime Raad. In de
tussentijd had Hendrik Vandenbroucke, alias Desmaretz, de functie van kapelaan vervuld, toen Frans Reyers zich vrijwillig had teruggetrokken. 427 Hendrik was op 1 juli 1566 benoemd en had de eed afgelegd in de handen van
Viglius. Toen hij in de Sint-Servaaskerk te Maastricht een prebende had verkregen, deed Hendrik op 19 oktober 1571 afstand van zijn functie. 428
In de lijst van 1553 verscheen ook messire Andrey de Slaveux, kapelaan
van de Raad van Financiën (le chappellain des finances). Een beneficium was
425 L. Gachard, Collection des voyages des souverains des Pays-Bas. Itinéraire de Charles-Quint,
Brussel 1874, II, 502, noot 1. Twee ‘états de la maison’ bleven bewaard. De reconstructie
van het keizerlijk hof blijft ondanks al deze verliezen een lovenswaardig en haalbaar
desideratum.
426 J. Kerkhoff, Maria van Hongarije en haar hof (1505-1558). Tot plichtsbetrachting uitverkoren,
Hilversum 2008.
427 Noteer dat er in de lijst van 1553 wel een Jehan Desmaretz voorkwam.
428 M. Baelde, De Collaterale Raden onder Karel V en Filips II (1531-1578). Bijdrage tot de geschiedenis van de centrale instellingen in de zestiende eeuw, Brussel 1965, 121, 234 (Betercnape, G.); 256 (Desmaretz, H.) en 300 (Reyers, F.).
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voor hem voorzien in de abdij van Zwijveke nabij Dendermonde. In de beginperiode van de regering van Karel V waren er nog geen Collaterale Raden. Door de instelling van de regeringsraden groeide het aantal leden van
het overheidspersoneel. De vraag is nu gewettigd of er ook een kapelaan was
voor de Raad van State. Volgens Baelde was de kapelaan van de Geheime
Raad de kapelaan van de Collaterale Raden. 429 Volgens Alexandre was het
een privilege van de hoofd-voorzitter van de Geheime Raad om de kapelaan
van de Geheime Raad te mogen aanstellen. 430
Aangezien de Raad van Brabant ook in Brussel gevestigd was, kon er ook
een kapelaan van de Raad van Brabant beloond zijn. Sinds 1540 was Engelbert van den Dale (1496-1556) kanselier van Brabant. 431 In de lijst van 1553
staan vele Brabanders in de diaspora. Uit de Raad van Brabant is er eerst de
protonotaris Jan Hanneton, 432 die twee vermeldingen krijgt. Verder is er de
raadsheer meester Frans Parijs, 433 die voor zijn zoon vanwege de deken van
Sint-Marie in Utrecht iets mocht verwachten. 434 Ook Hieronymus van der
Noot junior heeft alles te maken met Hieronymus senior, voorzitter van die
Raad. 435

429 De interpretatie van ‘chappellain des finances’ is nog onzeker. Voor een parallel: E.
vander Straeten, La musique aux Pays-Bas avant le XIXe siècle, Brussel 1885, VII, 387: De
eerst vermelde kapelaan van de Spaanse kapel was messire Pierre Barbier. Hij was kapelaan van de Grote Raad van de heer aartshertog (Karel van Oostenrijk) na verbonden te zijn geweest aan de kapel van Filips de Schone. Zie: L. Gachard, uitg., Itinéraire
de Charles-Quint de 1506 à 1531, en J. de Vandenesse, Itinéraire de Charles-Quint, de 1514 à
1551, Brussel 1874, 494, 509 en 517.
430 P. Alexandre, Histoire du Conseil Privé dans les anciens Pays-Bas, Brussel 1894, 224.
431 M. Baelde, De domeingoederen o.c., 79, 81 en 380. Zie ook 406, waar Everard Nicolai ook
wordt genoemd.
432 M. Baelde, De domeingoederen o.c., 79 en 380-381, waar hij raadsheer is. Zie ook: B. van
Hofstraeten, Patronage and Brokerage in the Burgundian-Habsburg Netherlands. The
case of the Chapter of Saint-Gudule and Saint-Michael in Brussels (1430-1555), in:
LJChH 108, 3-4 (2013) 751-753: ook prebendehouder aldaar 1520-1560.
433 M. Baelde, De domeingoederen o.c., 406.
434 H. de Ridder-Symoens, Recht en instellingen in de oude Nederlanden tijdens de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd. Liber amicorum Jan Buntinx, Leuven 1981, respectievelijk 268 (nr.
76) en 270 (nr. 85).
435 B. van Hofstraeten, Patronage and Brokerage in the Burgundian-Habsburg Netherlands. The case of the Chapter of Saint-Gudule and Saint-Michael in Brussels (14301555), in: LJChH 108, 3-4 (2013) 753-754: prebendehouder aldaar (1523 tot in de jaren
negentig). Noteer verder dat Hieronymus op 26 februari 1522 vanuit Brussel een kans
kreeg bij de kapittelkerk van Sint-Jan in ’s-Hertogenbosch: Gross 2179. Zie ook: G. van
den Elsen en W. Hoevenaars, Analecta Gijsberti Coeverincx, ’s-Hertogenbosch 1905, I,
229 en 236-241, waar Hieronymus pastoor van Prinsenhage en aartsdiaken van Henegouwen was.
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Een tweede vraag heeft betrekking op Erasmus. Hij had zoveel moeite
met de ‘aula’ of de ‘curia’. 436 Welk probleem stelde zich toen? De lijsten van
1553 geven daarop een gedeeltelijk antwoord. In de beginperiode van de
regering van de aartshertog Karel van Oostenrijk kwam Erasmus bij kanselier Le Sauvage, maar die functie liep ten einde in 1530. Erasmus vond toen
een oplossing langs de ondergeschikte clericus Petrus Barbirius, die bemiddelde. Deze Barbirius behoorde tot de Hofgeestelijkheid. Op het hoogste vlak
stond de groot-aalmoezenier (in 1501 nog ‘grant souverain’ genoemd); dan
de tweede aalmoezenier. Gold ook hier de regel, dat hoe hoger de vraag
gesteld werd, des te beter men bediend werd? Waarom ging Erasmus niet
naar de hoofdverantwoordelijke van de grote kapel? Het Hof was grillig en
onberekenbaar. Was de relatie met meester Marbriaan de Orto, 437 die soms
op de eerste plaats werd vermeld in de grote kapel, of met messire Antoon,
bastaard van Bergen, niet optimaal? Deze laatste was niet alleen deken van
Sint-Servaas te Maastricht geweest, vanaf 1503 kanunnik van Sint-Gommarus
in Lier en vanaf 1510 ook kanunnik in de kapittelkerk van Sint-Gertrudis in
Bergen op Zoom. 438 Voor Erasmus was hij in de eerste plaats groot-aalmoezenier. Het feit dat Erasmus wel een goede relatie had met de wettige zonen
uit het huis van Bergen kan in deze richting wijzen.
De elite kwam prominent aan bod. Indien de medewerkers en lagere bedienden in deze lijsten voorkwamen, dan was dit enkel omdat ze aangenaam
waren aan de keizer en zijn naaste omgeving. Dankzij de paus betekende het
indult van 1552 een geschenk voor de medewerkers van het vorstelijk Hof in
ruime zin en voor Brussel als hoofdstad van de Nederlanden. Een elite van
mensen, die in Brussel leefden of die er voor het bestuur van de Nederlanden
moesten zijn en/of er kwamen, liep met het leeuwenaandeel van de beneficies weg. Beneficies voor zowel de zoon van de min van Karel V als voor zijn
‘a cubiculis’, Willem van Male, die een uitzonderlijke vertrouweling was geworden, kunnen deze stand van zaken niet verbloemen. De Hofgeestelijkheid en de Hofkapel moet men als de paradepaarden van de keizer beschouwen. Wel kreeg vooral de jeugd kansen op een goede toekomst, maar was dit
436 P. Smith, The Anti-Courtrier Trend in Sixteenth Century French Literature, Geneva 1966.
Men denke verder aan ‘Il cortegiano’ van Baldassare Castiglione, Antonio de Guevara
met ‘Menosprecio de Corte y alabanza de aldea’ of aan ‘De nugis curialium’.
437 B. van Hofstraeten, Patronage and Brokerage in the Burgundian-Habsburg Netherlands. The case of the Chapter of Saint-Gudule and Saint-Michael in Brussels (14301555), in: LJChH 108, 3-4 (2013) 752: prebendehouder van de derde prebende 1513-1518.
Zie ook: L. Gachard, uitg., Itinéraire de Charles-Quint de 1506 à 1531, en J. de Vandenesse, Itinéraire de Charles-Quint, de 1514 à 1551, Brussel 1874: 529: archicapellanus illustrissimi principis.
438 H. de Ridder-Symoens e.a., Premier livre des procurateurs de la nation germanique de l’ancienne université d’Orléans 1444-1546, Leiden 1978, II, 1, nr. 360, p. 219.
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wel een goed beleid om jongeren een functie van kanunnik te geven op een
leeftijd beneden achttien jaar? De laatst veroverde gebieden in het noorden
van de Nederlanden en perifere streken, die het zonder oorlog al moeilijk
hadden om met Brussel te communiceren, zoals Luxemburg, konden zich inderdaad rekenen tot de ‘portio* congrua’. Hoe waren Groningen, Drenthe en
Twente vertegenwoordigd? Hoe verging het de burgerij? Welk respect was
er voor de onderdanen?
Waar was Willem van Oranje gebleven? 439 Toegegeven, hij was nog maar
twintig jaar oud, maar waarom opende Mameranus een afzonderlijk kapittel
over de ‘Familia principis Auraniae apud Reginam’ en was hij in de lijst van
1553 zoek? 440 Voor de steden in de Nederlanden en voor de zielzorg in deze
steden was er geen evenredige aandacht. Voor de lagere adel was er evenmin
veel respect. In deze lijsten stonden enkel mannen centraal. De reden daarvoor had nauwelijks van doen met de zorgvuldige invulling van het priesterschap. Zo sloop er in deze lijsten voldoende plaats voor ongenoegen in grote
delen van de Nederlanden, nog ruim een decennium vóór de Beeldenstorm.
Zoals altijd in de overzichten uit een ver verleden is het onmogelijk om
in korte tijd alle personen te identificeren en hun ‘whereabouts’ samen te
stellen. De groep van het ‘dark number’ bleef zeer beperkt. De meeste probleemgevallen bleven over in de kategorie van de ‘personatus’, maar deze
zullen de hoofdlijnen niet meer ondermijnen. Kijken we nog eens vanuit de
hoek van de standenmaatschappij, dan was de hogere clerus ruim vertegenwoordigd. De adel was in geringe mate vertegenwoordigd in de stadhouders
van de provincies en meer in de te Brussel vergaderende beleidsmakers. De
derde stand was ondervertegenwoordigd en zag zich voorbijgegaan door het
Hof te Brussel en door de grote bijdrage van de stad Brussel. De gewone man
in de straat was alleen vertegenwoordigd in de top van de ambachtslui en in
het dienstpersoneel, dat in het Hof een bestaan kon vinden en dat nu recht
kreeg op een aanbeveling.
Uiteindelijk was Filips II zelf niet tevreden. Wanneer kardinaal Carlo Carafa in 1557 als pauselijk gezant naar de Nederlanden kwam, legde de centrale regering hem een lijst met vraagpunten voor. Het vierde en langste punt
had betrekking op de voortzetting van het indult, dat vijf jaar daarvoor was
gegeven, en ook op de verklaring van een probleem. 441 Filips II wilde dat
waar de paus een beneficie reserveerde, daar een koninklijke ‘benoeming’
plaats had. Indien de paus niets anders had voorzien, dan wilde Filips II dat
hij een geschikte kandidaat kon kiezen uit hetzelfde klooster of kapittel, zo
439 M. Baelde, De domeingoederen o.c., 112, 371, 373, 377 en 405.
440 N. Mameranus, Catalogus, 59. Zie ook: M.-A. Delen, Hof en hofcultuur rondom Willem van
Oranje (1533-1584), Leiden 2001.
441 ARAB AUD 1633/3, ongefolieerd.
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hij te vinden was of zo dat niet kon iemand anders uit dezelfde orde. Dezelfde maatregel zou in de grootste vrouwenkloosters gelden. Anders zou men
te werk gaan, zoals in het ontwerp van Laurens Du Blioul 442 was voorgesteld
en in verband met de anderen zou men de procedure uit het advies van Leuven overnemen. Du Blioul was in dezen uiterst competent als de agent voor
de Nederlanden in Rome en de man, die levenslang met deze materies te
maken had. Verder was er de vraag of de paus de bul voor de abdij van Villers kon doorsturen volgens de ‘benoeming’ (hierbij veronderstelde men dat
het indult van 1515 een benoemingindult was). Uiteindelijk keurde de paus
de benoeming van Maria van Hongarije van 6 november 1554 voor Mathias
Hortebeek (op basis van het indult van 1515) nooit goed. Ondertussen hadden de Fransen in 1554 bezittingen van de abdij in brand gestoken en dat zou
zich nog eens herhalen in 1568, toen de Fransen en de Geuzen, nu onder de
leiding van Willem van Oranje, dezelfde abdij molesteerden. 443
In een apostille op punt vier stond nog dat Julius III met eigen woorden
voldoende had ingestemd met de hernieuwing van het indult van 1515, maar
dat hij de verzending van de bul had uitgesteld naar de regering van Filips II.
‘Wie verdient het indult meer dan onze vorst waar ‘benoemingen’ meer succes hebben? Of zal dit het loon zijn of zullen ze de weg willen openen om de
kloosters te vernietigen? Indien zij geen notitie zullen nemen van hun vorsten, zullen ze door hen niet gekend worden.’ 444 Het zou nog tot 1563 duren,
vooraleer Pius IV het indult voor Filips II zou antidateren op 1 januari 1562.
In de jaren na het overlijden van Karel V zouden de discussies hoog oplopen.
Vele documenten zijn nog niet opgedoken, wat nog duidelijk werd bij het
ontwerp van Du Blioul en bij het document van de adviseurs uit Leuven.
De zwaarste lacune in de verlening van de beneficies was het gebrek aan
belangstelling voor de ‘cura animarum’ en voor de echte beloning van de
kerkelijke bedienaar. Welk type van ‘pastor bonus’ zou uit deze lijsten naar
voren komen? Het was alsof de keizer of zijn medewerker zei: ‘Laat de rijken
tot mij komen.’ Zoals in het civiele leven de ‘ploutokratie’ de hoofdtoon voerde, zo zou de clerus dat voorbeeld volgen. Toegegeven, het was niet de taak
van de keizer om het evangelie te verkondigen. In elk geval werd de machtskerk door dit indult verlengd en de zielzorg voor de onderdanen schromelijk
verwaarloosd.

442 M. Baelde, De domeingoederen o.c., 406. Noteer dat het om de resident in Rome gaat en
niet om de audiëncier (†1544), zoals 436 staat vermeld. Noteer verder dat de zoon
(Laurens, † 1554) en de kleinzoon (Lauro, † 1600) en achterkleinzoon (Dr. Lorenzo) van
de audiëncier in Rome verbleven als resident.
443 MB, IV, 1, 391-392. Zie ook: Th. Coomans, L’abbaye de Villers-en-Brabant, Brecht 2000, 44.
444 ARAB AUD 1633/3, ongefolieerd. Ook hier weer geldt dat deze nota’s enkel dienden
als geheugensteun voor de ambtenaren en dat de tekst soms cryptisch is opgesteld.
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Op het godsdienstige vlak was het Brusselse Hof ongetwijfeld een centrum van religieuze uitwisseling. Kardinaal Girolamo Dandini had op 2 juli
1553 de Hofkapel plechtig ingewijd, zodat het indult en de vele ‘benoemingen’ een bijzondere impuls moesten bewerken. De diensten van deze keizerlijke kapel werden er op een artistieke wijze verzorgd door de mooiste knapenkoren van Europa. Niet alleen de keizer had zijn koor, maar ook Maria
van Hongarije had er één. In tegenstelling tot de andere Europese hoven kon
het Hof te Brussel genieten van de indulten. Ten eerste was er het indult voor
de honderd personen, maar elk ander niet-hernieuwbaar indult gaf de kans
om het Hof met nieuwe kandidaten te voorzien. De praktijk bewees echter
dat het godsdienstige probleem op deze wijze niet een oplossing zou kennen.
Er was een bekering nodig ‘in capite et in membris’ en vooral een mentaliteitswijziging. Clandestien werd de oppositie ondertussen sterker en sterker
in omgekeerde richting. Als antwoord op het ervoor gepubliceerde bloedplakkaat (1550) speelde de weg van de repressie de oppositie in de kaart. 445
VII.6 DE VERHOUDING VAN DE INDULTEN TOT DE PENSIOENEN: GELD ALS
PASMUNT

Het pensioen*, het indult en het beneficie kunnen niet losgekoppeld worden.
De eerste tractaten over pensioenen verschenen in de periode van de boekdrukkunst. Bij een resignatie (afspraken tussen resignans en resignatarius),
bij ruil van beneficies (in permutatione) en procedures met beneficies (pro
bono pacis) 446 kon het voorkomen dat de ene partij de waarde van beneficies
niet in verhouding vond met de prijs, die de andere partij daarvoor wilde geven. Een pensioen kon dan de oplossing brengen. Bij de collatie van een beneficie kon een pensioen dat duurde tot het levenseinde van de beneficiarius
het beneficie verzwaren, 447 maar bisschoppen hadden niet de bevoegdheid
om beneficies te verzwaren met pensioenen. 448
Zo gebeurde het dat de ‘mensa episcopalis’, maar ook de temporele goederen van abdijen en kloosters belast werden met pauselijke brieven met
‘reservaties’ of met ‘expectatieve graties’ en dat ze op andere wijzen in last
geraakten. Wie een beneficium resigneerde ‘cum reservatione pensionis’ ging
soms zo ver dat hij alle inkomsten reserveerde (cum reservatione omnium
445 A. Goosens, Les inquisitions modernes dans les Pays-Bas méridionaux 1520-1633, Bruxelles
1997, I, 64, kapittel III, 83-112 en 207.
446 Soms bestond het gevaar voor onderhandse afspraken en verboden verdragen (pactiones et alii illiciti contractus): CT IX, 1134, l. 34-35. Zie ook: C. Molinaeus, Opera Omnia,
Parisiis 1681, V, 183, nr. 13 (In regulam de infirmis resignantibus).
447 X.3.5.21 Nisi essent.
448 X.3.10.9 Pastoralis.
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fructuum). Hoezeer de paus daar tegen inging vanaf de periode van Avignon, toch bleef deze kwaal om zich heen grijpen in de zestiende eeuw. 449
Hiervoor spraken we al over een stadspensionaris. Voor hem was een
pensioen zijn jaargeld als bezoldiging. In het canonieke recht was een pensioen een deel van de mensa of van een beneficium, dat daaruit tijdelijk om
een gegronde reden was gescheiden. 450 Het was een tijdelijk goed, dat niets
van doen had met spiritualiteit. Een pensioen kon ook een kerkelijk beneficie
zijn, maar dan verviel de tijdelijkheid. In dat laatste geval kon de paus, indien hij als ‘dominus beneficiorum’ werd beschouwd, zonder reden een pensioen op de vruchten van een beneficie assigneren.
Giovanni Battista Caccialupi (1420-1496) komt de eer toe in 1484 het eerste tractaat over pensioenen te hebben geschreven. Daarin behandelde hij
dertig vragen. Dat deze bijdrage van kapitaal belang was, wordt nog bewezen, doordat dit tractaat op het einde van de zestiende eeuw werd opgenomen onder de ‘Oceanus iuris’ of ‘Tractatus iuris universi’, een collectie met
de beste verhandelingen uit het toen geldende recht. 451
Girolamo Gigante schreef zijn tractaat ‘De pensionibus ecclesiasticis’ in
de zestiende eeuw. 452 Hij behandelde honderd vragen en trachtte het werk
van zijn voorgangers kritisch te benaderen, maar ook Petrus Rebuffus 453 in
zijn ‘Praxis beneficiaria’ en Flaminius Parisius 454 in ‘De resignatione beneficiorum’ zijn bekend als auteurs over dit onderwerp. Net als bij het indult
bestond er geen goede informatie over het pensioen in het canonieke recht. In
de decretalen was er een titel X.3.39 ‘De censibus, exactionibus et procurationibus’. Er was ook een titel over de tienden. Bij beide titels en gerelateerde
onderwerpen kon het pensioen opduiken. Toch was er al in de twaalfde
eeuw sprake van een jaarlijks pensioen. 455 Veel informatie had toen betrek449 P. Caron, La rinuncia all’ufficio ecclesiastico nella storia del diritto canonico dalla età apostolica alla Riforma Cattolica, Milano 1946, nr. 187, 328-330.
450 H. Gigas, Tractatus de pensionibus ecclesiasticis, Lugduni 1548, 8: Pensio est certa portio
ex aliqua mensa vel beneficio ex causa ad tempus non in perpetuum separata.
451 D. Quaglione, Caccialupi, Giovanni Battista, in: I. Birocchi e.a., DBGI (XII- XX secolo),
Bologna 2013, I, 369-370. Zie ook: Tractatus illustrium in utraque tum pontificii, tum caesarei iuris facultate iurisconsultorum, Venetiis 1584, I, fo 320 vo – 331 ro. Ook zijn werk ‘De
unionibus’ werd opgenomen.
452 R. Isotton, Gigante, Girolamo, in: DBGI, I, 999-1000.
453 J. García Martín, En los orígines del derecho comparado. Pierre Rebuffi (1487?-1557) y
la creación de una tradición jurisprudencial Salmantina en el comentario del derecho
regio, in: S. de Dios e.a., Juristas de Salamanca, siglos XV-XX, Salamanca 2009, 13-79.
454 L. Sinisi, Parisio, Flaminio, in: DBGI, I, 1512.
455 X.3.39.8 Praeterea illi. R. Helmholz, The Oxford History of the Laws of England, Oxford
2004, I, 369-372. Zie nu: R. Helmholz, The canon law of annual pensions: a brief historical study, in: L. Berkvens e. a., Recto ordine procedit magister. Liber amicorum E.C. Coppens, Brussel 2012, 161-173.

410

Hoofdstuk VII

―――

king op het geld, dat de kerk verschuldigd was om de onderhoudskosten van
de bisschop te betalen. 456 Oude pensioenen moesten betaald worden naar
verhouding van de toenmalige waarde, indien de oude munten niet meer
geldig waren. 457 Wie niet resideerde, verloor zijn beneficium. 458
Indien er geschillen waren over kosten van levensonderhoud uit het verleden, kon er een schikking getroffen worden. Naar deze regel uit het Romeinse recht werd vaak verwezen. Zaak was het dan om de geschikte personen te benaderen, die de schikking rechtskracht konden geven. 459 Het verband van het patronaatsrecht met het pensioen bestond al. 460 In de volgende
eeuwen groeide de pauselijke wetgeving aan. De ‘ambitio’ was een duidelijk
gevaar. Beperking van het pensioen was de boodschap. Bonifacius VIII
maakte duidelijk dat de provisie van een beneficium niet betekende dat er
ook een provisie van een pensioen was. 461 Onder Clemens V mochten er geen
nieuwe pensioenen op vacante beneficies geplaatst worden. 462 Bisschoppen
mochten kloosters niet belasten met pensioenen. 463 Clemens V waarschuwde
ook voor de spitsvondige 464 en de te lange 465 procedures. Onder Johannes
XXII noteren we nog dat na het overlijden of door cessie de pensioenen
moesten terugkeren naar de beneficia. 466 Onder Paulus III stond het pensioen
in 1537 op de derde plaats onder de misbruiken van de kerk. De paus was de
‘universalis dispensator bonorum ecclesiae’ 467 en moest ook hier grondig
hervormen. 468 Toen op 10 september 1562 in Trente een poging werd gedaan
om deze netelige zaak te bespreken, verwierpen de Concilievaders het voorstel om niet de indruk te geven dat ze het misbruik van het pensioen onderschreven. 469
Hiervoor zagen we al dat Albrecht van Brandenburg zeer goed op de
hoogte was van de beneficies, prebenden en pensioenen van zijn collega,
456 X. 3.39.21 Cum venerabilis.
457 X.3.39.26 Cum canonicis. Zie ook F. Germovnik en M. Thériault, Indices ad Corpus Iuris
Canonici, Ottavae 20002, 268.
458 X.3.4.6 Conquerente.
459 l. De alimentis C. De transactionibus: C.2.4.8.
460 P. Landau, Jus Patronatus, 136496 en 140507.
461 VI.3.4.4 Quamvis plenissima.
462 Clem. 1.5.1 Quia regulares.
463 Clem. 5.6.1 Frequens et assidua.
464 Clem. 2.6.1 Ad compescendas litigantium malitias.
465 Clem. 2.1.2 Dispendiosam prorogationem litium.
466 Extrav. Com. 1.3.4 Ex debito.
467 Noteer onder zijn Kanselarijregels ook de volgende: De beneficiis resignatis in cancellaria et de resignantibus beneficia ac consensu in pensionem.
468 CT, XII, 1, 137, nr. [3].
469 CT, VIII, 924, ‘canon tertius’ en ‘canon quartus’. Zie daarover ook CT IX, 1134, l. 27-29.
In deze bepalingen werden restricties opgelegd, zoals Hendrik VIII dat voor de Anglicaanse kerk had gedaan in zijn ‘Reformatio legum ecclesiasticarum’.
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kardinaal Willem van Enckevoirt. Nog vóór de dood van zijn collega hengelde Albrecht naar een dik beneficium. Wij staan hier voor een piramide van
soortgelijke gevallen, die nu nog niet steeds even goed gedocumenteerd zijn.
Gaan we een trede lager, dan komen we bij het overlijden van Joris van Egmond (†1559), bisschop van Utrecht, die ook commandatair abt van SaintAmand-les-Eaux was. Onder de personen, die een pensioen aanvroegen bij
Margareta van Parma verscheen als eerste Charles de Croy, bisschop van
Doornik, dan Lamoraal van Egmond, vervolgens Charles de Brimeu, heer
van Megen, Jan de Glymes, markies van Bergen op Zoom en Charles de Berlaymont, terwijl Antoine Perrenot, die ook een verzoek indiende, later de
abdij bij indult zou bezitten.
Een trede lager dan de bisschop stond de keizerlijke secretaris, maar hij
was wel aangenaam aan de keizer. Juan Perez was de secretaris van Don Luis
Fernandez de Cordova, hertog van Sessa, ambassadeur bij de H. Stoel te
Rome. Zijn talenten en capaciteiten stelde men op prijs en hij kreeg de priorij
van Osma in Castilië. Toen dat beneficium later met een jaarlijks pensioen
van vijfhonderd dukaten werd belast, hield Juan Perez bijna niets over. Andres de Herrera, die door Karel V naar Rome was gestuurd, nam het op voor
de secretaris. Ofwel moest dat pensioen afgeschaft worden ófwel moest hij
een tweede beneficium krijgen, want sinds deze secretaris begon met zijn activiteiten, was men hem ook nog achterstallige gelden schuldig. 470
Onvermijdelijk is ook hier de ‘zanger van onze kapel’. Karel V kwam
persoonlijk tussen, toen Mathias Ridemont de uitbetaling van zijn pensioen
van 72 florijnen per jaar op het klooster van Sion te Delft uitbetaald wilde
zien. De omgeving van de vorst wist precies welke problemen zich met deze
zanger hadden voorgedaan: een resignatie en een geschil. Karel V ondertekende te Augsburg eigenhandig het bevel tot uitbetaling van het pensioen. 471
Met het oog op een pensioen was Erasmus een ervaringsdeskundige, die
de kastanjes graag door anderen uit het vuur liet halen. Zijn correspondent,
Petrus Barbirius, kwam uitvoerig aan bod bij een minder fraaie transactie.
Daarbij werd duidelijk dat Jean le Sauvage, kanselier van Brabant, de mecenas was, Barbirius, zijn medewerker en tussenpersoon, en Erasmus de persoon, die de prebende verwachtte. Erasmus liet Barbirius uiteenzetten dat hij
een ‘sacerdotium’ kende met een waarde van dertig pond Vlaams. Heel wat
mensen zegden dat de waarde van dat priesterschap honderd munten van
Filips I waard was (honderdentachtig pond Vlaams). Eén was er echter, die
mij vijfentwintig pond Vlaams bood, te bezetten op de abdij van Sint-Michiel
470 Calendar of Letters, I, 524, nr. 299: Rome, 16 december 1525. Deze secretaris zou ook in
Rome blijven in de periode van het ‘Sacco di Roma’, terwijl de ambassadeur Rome verliet.
471 ARAB AUD 134, fo 207 ro.
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te Antwerpen. ‘Indien u niemand vindt die duidelijk meer biedt, beveel ik
hem zeer bij u aan. Ten eerste, om de zekerheid van de bezetting en ten
tweede, omdat er al lange tijd tussen hem en mij een band van vertrouwen is
ontstaan.’ Uit de brief van Barbirius van 18 juli 1517 uit Brussel blijkt ook dat
Erasmus hem antwoordde, maar hij is niet opgenomen in het ‘Opus epistolarum’. Barbirius stelde Erasmus voor zijn gedachten over het ‘sacerdotium’
te geven. ‘Wat je ook zult vragen, daar zal ik voor zorgen. Je moet snel zijn. Je
weet dat iemand, die zijn verstand vlucht, een kale kans heeft om een prebende toevallig te grijpen.’ 472 Maar Erasmus behield het stilzwijgen. Barbirius
had in zijn brief maar al te duidelijk gemaakt dat het ‘sacerdotium’, waarover
hij sprak een financiële aangelegenheid was. Het priesterschap was koopwaar. De hoogste bieder kreeg het beste stuk van de buit. Het is daarom verwonderlijk dat er uit de Nederlanden geen wetgeving bekend is over het verbod op deze praktijken, anders dan bij voorbeeld in Engeland. 473
Op elk niveau betekende een pensioen iets anders. Erasmus wist dat
noch in Frankrijk, noch in Schotland, noch bij ons in de Nederlanden er één
‘sacerdotium’ was, waarvoor niet een aantal jaren moest worden gevochten
voor de rechtbank. Alleen voor Engeland maakte Erasmus een uitzondering.
Dit betekende dat er niet alleen geld nodig was bij het beëindigen van een
geestelijk ambt, maar dat de jurist al te vaak zijn woord meesprak. 474 Geld
stonk niet. 475 Een ‘sacerdotium’ was een geestelijk ambt van priester, maar
kon ook betrekking hebben op een prebende of de materiële waarde van het
ambt. In Engeland dacht men toen al tijden aan ‘a living’ 476 en waren op de
trede van de parochies ‘lay lessees’ ingeschakeld. 477 In de Nederlanden was
de grens met een pensioen dan niet ver weg, want een pensioen werd omschreven als een bepaald deel (niet hoger dan één derde), gevestigd op de
vruchten van een beneficium.

472 P. Allen, Opus epistolarum Desiderii Erasmi Roterodami, II, Ep. 443, 283-284, l. 21-22:
Opus/erit acceleratione. Scis fugientem sinciput calvam, ne forte teneatur.
473 Nog in een ander opzicht ondervond Erasmus dat pensioenen verwerven één zaak
was, maar het geld incasseren een andere. Bepaald scherp en kritisch toonde Erasmus
zich in een brief aan Thomas More tegen de wereldlijke overheden, die hem moesten
uitbetalen. ‘Het is zoveel eenvoudiger voor die mensen om iemand tot bisschop aan te
stellen dan om het beloofde geld uit te keren’: P. Allen, Opus epistolarum, III, Ep. 597,
l.30-31.
474 P.S. Allen, H.M. Allen en H.W. Garrod, Opus epistolarum, XI, Ep. 3124, l. 7-11.
475 In het colloquium ‘De captandis sacerdotiis’ (ASD, I, 3, 152, l. 878) volgt op de vraag
‘Cur mavis sacerdotium quam uxorem?’ onder meer de bedenking dat een Eva niet zal
ontbreken, als er een rijke prebende is.
476 Benefice, in: The Oxford English Dictionary, Oxford 19982, II, 110, nr. 6.
477 R. Palmer, Selling the Church. The English Parish in Law, Commerce and Religion, 13501550, Chapel Hill, N.C., 2002.
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Erasmus had nog een andere gedachte als hij over een ‘sacerdotiolum’,
een klein priesterschapje of prebendeke, sprak. Hij vergeleek een prebende
met Helena. Voor haar was er bij Troje tien jaar gevochten. Voor soortgelijke
Helena’s komt er nooit een eind aan de strijd. Dat is zeer in het nadeel van de
kudde gelovigen, maar tot het niet geringe voordeel van de gieren, die leven
van de schulden van de anderen. 478 Toen Erasmus in 1535, één jaar voor zijn
overlijden, door Paulus III de proosdij van het Lebuïnuskapittel op een schoteltje aangeboden kreeg, zou hij de opvolger worden van Jan Ingenwinkel,
die in Rome gestorven was. De paus zelf verwees naar de waarde van het beneficie: 600 floreni. 479 Maar Erasmus wilde toen geen ambt van priester meer
noch pensioenen. 480 Erasmus had uit het Engelse voorbeeld nog een belangrijk onderscheid vastgesteld. ‘Ik zou graag meemaken’, aldus Erasmus, ‘dat
de Engelsen het met de paus eens zijn. Al lange tijd hebben zij hierin althans
goed voorzien, dat de Romeinse Curie geen geschillen uitlokt.’ Een reservatie
van een pensioen bij de afstand van een beneficium was afhankelijk van de
wil van de paus en niet van de partijen. In Engeland stelde de koning zich
onafhankelijker op. In 1534 kwam de eerste ‘Act of Supremacy’ (26 Hen. VIII,
c.1) uit. Hendrik VIII stond nu aan het hoofd van de Anglicaanse kerk. In
‘The Henrician canons’ werd veel overgenomen van het canonieke recht van
de katholieke kerk. Voor de pensioenen was informatie spaarzaam. Uiteindelijk kwamen er zes bepalingen: drie uit Engelse provinciale constituties en
drie uit de Decretalen. 481
In de ‘Reformatio legum ecclesiasticarum’ (door Edward VI op 11 november 1551 gepubliceerd) hield één bepaling over pensioenen stand: ‘Pensioenen worden betaald aan personen, die hun prebenden (sacerdotia) aan
anderen afstaan. Vaak gebeurt het dat zij de onwetendheid en de graaizucht
voeden van personen, die wars zijn van werk en die willen delen in de winst.
Wij zullen niet toestaan dat soortgelijke klaplopers leven op het zweet van
anderen’. ‘Indien er geen reden voor is, of om ziekte of om ouderdom, laten
we niemand toe een jaarlijks bedrag over te maken. Bij deze obstakels moet
men naar de plaatselijke bisschop gaan. Hij zal een pensioen bepalen, dat
naar zijn inzicht eerlijk is. De opvolger zal dat bedrag met de hoogste zekerheid betalen. Zolang de leeftijd en de gezondheid het toelaten, dulden wij helemaal niet dat een bedienaar zijn prebende verlaat. Anders zal hij rechtens
geen enkele vrucht uit zijn achtergelaten prebende kunnen opeisen.’

478
479
480
481

P.S. Allen, Opus epistolarum, III, 200, Ep. 762, l. 13-17.
P.S. Allen, Opus epistolarum, XI, nr. 3033, 187, l. 6.
P.S. Allen, Opus epistolarum, XI, nr. 3052, 226, l. 34.
G. Bray, Tudor Church Reform. The Henrician canons of 1535 and the Reformatio Legum
Ecclesiasticarum, Cambridge 20052, 120-121.
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‘Vicarissen zijn zeer verbonden met het werk van de parochie. Meestal
hebben zij kleine inkomsten om zichzelf en hun familie te voeden. Het is
rechtvaardig dat zij geen enkele vorm van pensioen moeten betalen. Daarom
besluiten we dat voortaan een enkele pastoor, patroon of om het even wie
anders hen helemaal niets vraagt in naam van een jaarlijks pensioen.’ 482
Kijken we naar het Heilige Roomse Rijk, dan denken we aan de ‘gravamina’. In de periode, waarin de kerken belast en bezwaard werden met pensioenen, kon men dáár zeker protest verwachten. De pijlen richtten zich
vooral op de ‘curtisani’, de medewerkers van de pauselijke diensten, en op
de Kanselarijregels, die gingen over jaarlijkse pensioenen en pauselijke reservaties. 483
Wat kan men verder in de Nederlanden verwachten? Pensioenen waren
ook een middel om de wetgeving tegen de woekerinteresten te omzeilen. Het
gevaar, dat men in de buurt van simonie belandde, was levensgroot. In die
zin bestudeerde Willem Bont, hoogleraar aan de Leuvense universiteit, de
lijf- en eeuwige renten. 484 In het kader van de overdracht van de temporaliteit
werden vele personen beloond. Margareta van Oostenrijk had een jaarlijks
pensioen voorzien voor dr. Filips Burckhard, destijds kanselier van Hendrik
van Beieren, toen hij bisschop van Utrecht was. Dit pensioen zou betaald
worden ten laste van de algemene ontvangst van de Financiën in de Nederlanden. Karel V vroeg zijn broer Ferdinand of Filips niet bijzitter (Assessor
1531-1544) kon worden in het Rijkskamergerecht, want dan moest hij dat
pensioen niet meer uitbetalen. 485 Ferdinand heeft de vraag van zijn broer positief behandeld. 486
Minder bekend is het feit dat de keizer de kerkelijke instellingen ook met
pensioenen belastte, soms onder de supervisie van de paus. Daarmee bewees
hij alleen maar, dat ook op dit punt de vorst zich vaak gedroeg als een ‘papa
in regno suo’. Nu de vorst dankzij de indulten en met het onderzoek naar de
geschikte kandidaten beter op de hoogte was van de draagkracht van de abdijen en kloosters en kapittels, kon hij beter dan zijn voorgangers de druk opvoeren. Enkele voorbeelden van pensioenen zijn op hun plaats. Munier be-

482 Ibidem, 402-403.
483 A. Wrede, Deutsche RTA unter Kaiser Karl V., Göttingen 19632, 654-655, nr. 11 en 656, nr.
13. Daaronder kan men ook de ‘renuntiationes cum reservatione pensionis’ begrepen
achten.
484 Ph. Godding, Wilhelmi Bont Lovaniensis de redditibus perpetuis et ad vitam (1451), in:
TVR 68 (2000) 257-267.
485 H. Wolfram en Chr. Thomas, Die Korrespondenz Ferdinands I., Wien 1973, III, nr. 476,
100-101.
486 R. Sprenger, Viglius von Aytta und seine Notizen über Beratungen am Reichskammergericht,
Nijmegen 1988, 32 en passim.
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sefte al dat pensioenen een moeilijk kapittel vormden. 487 Zo schreef Jan Slacheck 488 aan de audiëncier Laurens du Blioul: ‘Zeg Antoon van Lalaing,
mijnheer de graaf van Hoogstraten, dat we nu bezig zijn met de afwikkeling
van dat pensioen op de kerk van Coria. We hebben nu alles, wat nodig is. Hij
moet zo snel mogelijk zijn gedachte laten gaan over een ander pensioen in
Gent. In mijn laatste brief stuurde ik een kopie’.
Het gebeurde vaak dat personen uit de Nederlanden een pensioen genoten uit een kerk in Spanje. Op dat ogenblik was de Bourgondiër Guillaume
de Vandenesse, aalmoezenier van de keizer, bisschop van Coria. Stadhouder
Antoon van Lalaing maakte zich sterk voor zijn bastaardzoon, die hij op verschillende wijzen aan belangrijke prebenden trachtte te helpen. 489 In het geval
van Gent ging het om een pensioen op de abdij van Sint-Baafs.
Ook hier was er jaren na het overlijden van protonotaris Antoon van
Lalaing, de bastaardzoon van Antoon, de stadhouder van Holland, een proces, dat werd afgesloten met een willige condemnatie. Lucas Munich, abt van
Sint-Baafs, 490 trof een vergelijk met Pierre Naquefaire, kanunnik van SintSalvator te Harelbeke en executeur-testamentair van Antoon, nadat de zaak
in eerste instantie voor de Raad van Vlaanderen gediend had. Het pensioen
van driehonderd pond Vlaams werd afgekocht, waarmee beide partijen voor
de Grote Raad akkoord gingen. 491
De ‘pensionarius’ was verder iemand, die in het bezit was van het recht
om een pensioen te eisen en te incasseren. In het recht werd hij het meest vergeleken met een vruchtgebruiker of ‘usufructuarius’. 492 Dat was logisch in de
context van de vruchten van het beneficium. Ook de leden van een kapittel
zagen zich met betrekking tot het grootgrondbezit, waarvan ze afhankelijk
waren, als ‘usufructuarii of tochtenaars’. 493 Toen het kapittel van Geervliet op
1 november 1570 getroffen werd door een overstroming, kregen ze snel van
Filips II een oktrooi om weer te bedijken. Ze hadden dan wel geld nodig,
want anders kwamen wellicht de pensioenen van velen in het gedrang.
Deze noodsituatie verwees naar een probleem, dat zelden zo schrijnend
werd vertolkt. Bij hun poging om renten te verkopen en een lening aan te
487 W. Munier, Correspondentie van Jan Slacheck uit de jaren 1529-1530, in: Mededelingen
van het Nederlands Historisch Instituut te Rome 32 (1965) aflevering 11, 47.
488 A. van den Hoven van Genderen, Johan Slacheck (1484-1543), in: Utrechtse biografieën 5
(1998) 173-178.
489 J. Kuys, Repertorium, 83.
490 Ondertussen was de abdij een kapittelkerk geworden, maar Munich was de laatste abt,
die deze titel mocht houden.
491 J. de Smidt, Chronologische lijsten, Brussel 1985, IV, 201, nr. 669: 17 november 1545.
492 H. Gigas, Tractatus de pensionibus ecclesiasticis, Lugduni 1548, 204: lii, quaestio 4: Pensionarius usufructuario comparatur.
493 Tocht is volgens het WNT ‘het trekken van voordeel uit een zeker goed of kapitaal’.
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gaan bij de lokale bevolking, stootten deken en kapittel van Onze-LieveVrouw uit Geervliet op gebrek aan financiële bijstand ‘soe zy al zyn uyt andere diversche jurisdictien, als Brabant, Vlaendren, Artois ende Henegouwe,
ende mitsdien in Hollant onbekent van vrienden, ende nochtans nootzaekelycken gelt opbringen moeten totten voirscreven dyckaige zonder eenich
vertreck oft dilay’. 494
De vestiging van een pensioen vereiste vaak overleg en enige druk van
de onderhandelaars. Op 27 januari 1545 schreef Maria van Hongarije uit
Brussel aan de Spaanse ambassadeur in Rome dat de abt en het convent van
Mont-Saint-Eloi in het land van Artesië hadden ingestemd met een pensioen
van driehonderd pond van veertig groten op de temporaliteit van hun klooster. De begunstigde was Eustache de Croy, proost van de kerk van Aire-surla-Lys en oomzegger van Adriaan de Croy, de gouverneur van Artesië. 495
Met de steun van de belangrijkste adellijke persoon uit de streek kwam een
pensioen een stuk makkelijker tot stand.
Ongetwijfeld heeft de brand van het hertogelijke paleis te Brussel belangrijke financiële documenten vernietigd. Het feit dat de alt, Charles Bourse,
die door een beneficie koster van de stad Gouda was, 496 een overzicht kreeg
van het belastingaandeel van zijn collegae in een kerkelijk subsidie, geeft de
kans om dieper door te dringen in de wereld van de pensioenen. Eerst vestigen we de aandacht op een bewijsdocument, met keizerlijke toestemming opgemaakt. Zangers van de keizerlijke Hofkapel werden gerekend onder de
‘escroes’. Dit wil zeggen dat zij op de betaalrol van het keizerlijk Hof waren
ingeschreven (‘compté par les escroes de la despence ordinaire de son hostel’). Op 15 december 1547 tekende Jean Sigounet, 497 griffier in de keizerlijke
administratie, te Augsburg dit document voor Charles Bourse. In soortgelijke
omstandigheden leerden we uit de correspondentie van Erasmus de brieven

494 E. Reusens, Octroi autorisant le chapitre de Geervliet à hypothéquer ses biens jusqu’à
concurrence de 5000 livres à l’effet de construire une digue, à cause de l’inondation
survenue le 1 novembre 1570, in: Analectes de l’histoire ecclésiastique de la Belgique 17
(1881) 125.
495 ARAB AUD 1631/1, ongefolieerd. Deze Eustache de Croy mag niet verward worden
met de bisschop van Atrecht.
496 NA, Grafelijkheidskamer, Het Derde Geluwe register, fo 69 ro.
497 Al in de administratie van Margareta van Oostenrijk ontmoeten we een Bourgondiër
met deze familienaam. N. Mameranus, Catalogus, 22 weet dat hij de broer en helper is
van Louis Sigoney ‘rationum graphiarius’ of griffier in de Rekenkamer. In dit geval
gaat het om de vorst op reis en is niet een bepaalde Rekenkamer bedoeld. Zie ook M.
Baelde, De domeingoederen o.c., 391, waar Louis Segoney een pensioen van 300 ponden
vlaams krijgt. Noteer dat we hiervoor de schrijfwijze Sigounet ontmoetten.

Indulten voor Karel V (1515-1552)

417
―――

van ‘significamus’ kennen. 498 Veel belangrijker nog is het tweede gegeven
over de ‘medii fructus’.
De landvoogdes, Maria van Hongarije, had op 3 juni 1553 bewerkt dat de
leden van de keizerlijke Hofkapel een vrijstelling zouden genieten bij de betaling van het kerkelijke subsidie. Bourse, die in Gouda zijn residentieplicht
niet vervulde, maar zijn werk aan een desservitor overliet, had van de keizer
een bewijs nodig dat hij nog leefde (vitae testimonium) en dat hij in functie
was.
Voor de pensioenen volgen hier enkele voorbeelden. De groot-aalmoezenier, Odoard de Bersacques, proost van Saint-Omer, genoot een pensioen
van twintig pond tournois voor de ‘cura’ of het pastoorsambt van Kortenaken. 499 Wallerand Hangouard, de tweede aalmoezenier, genoot duizendvierentwintig pond pensioen, waarbij hij vrijgesteld was voor vijfhonderdentwaalf pond. 500 In een abdij nabij Rijsel, waarvan Vorstman de naam niet
weergaf en waarop we dadelijk terugkeren, genoot hij een pensioen van twee
ponden.
Maximiliaan van Bergen, die toen ‘sommelier de l’oratoire’ was en die in
1559 de eerste aartsbisschop van Kamerijk zou worden, genoot als deken met
een prebende een belangrijke uitkering in natura in de kerk van Lier plus een
pensioen van vijftig pond in de abdij van Sint-Winnoksbergen, samen goed
voor driehonderdnegenendertig ponden. 501
Nemen we nog het voorbeeld van François de Rosimbos, eveneens
‘sommelier de l’oratoire’, dan komen we bij hem aan een belastbaar bedrag
van 1756 librae, 13 solidi en 6 denarii. Als proost in de kerk van Sint-Pieter te
Rijsel 502 ontving hij 370 £ (ponden) 5 ß (schellingen). Als thesaurier in de kerk
van Onze-Lieve-Vrouw te Doornik ontving hij 96 £ 17 ß en voor een prebende in dezelfde kerk 72 £ 11 ß 6 d. (penningen). Hij genoot nog een pensioen
van 900 £ in de abdij van Saint-Quentin d’Isle in Vermandois en 92 £ in de
abdij van Anchin. 503 De optelling van deze bedragen klopt niet. Het zeer
belangrijke voorbeeld van een soortgelijk pensioen (onleesbaar voor Vorstman) had betrekking op de abdij van Loos nabij Rijsel. Terwijl de vorst in het
Heilige Roomse Rijk verbleef, kreeg hij een verzoek om een pensioen toe te
498 M. Vorstman, Stukken betreffende het begraven der dooden in de St. Janskerk te
Gouda; de kosterij en de kosters van dezelfde kerk; en de betrekking, in welke die kosten stonden tot de Hof-Kapel van Karel V en Filips II, in: Nederlandsch Archief voor kerkelijke geschiedenis, inzonderheid van Nederland 6 (1846) 369-405, vooral 401.
499 M. Vorstman, o.c., 394. Hij grossierde in beneficies. Kortenaken in het Hageland: B3470.
500 M. Vorstman, o.c., 395.
501 M. Vorstman, o.c., 395.
502 ADN, série G: 16 G 5: proost van 1526 tot 1557, pièces 348-353.
503 M. Vorstman, o.c., 395-396.
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staan aan twee zeer belangrijke geestelijken, de tweede aalmoezenier, Wallerand Hangouard, en de zoon van de controleur van Zijne Majesteit (= Jacques
de Vandenesse). 504 Dankzij het onderzoek over vorstelijke pensioenregelingen van Jean Houssiau moet dit dossier verbonden worden met de correspondentie van Maria van Hongarije met Karel V, die nu in de Audiëntie op
een gans andere plaats te vinden is. 505
Naar aanleiding van het overlijden van Denis Bauvin moest in Loos een
nieuwe abt gekozen worden. De abt van Sint-Bertijn en de deken van SintPieter in Rijsel deden het onderzoek naar de (financiële) staat, het (morele)
gedrag en de orde in de Cisterciënzerabdij en stuurden hun rapport naar
Maria van Hongarije. Die stelde dom Jehan Manaige aan. Op de vruchten
van de abdij reserveerde zij vierhonderd karolusgulden als pensioen voor de
twee geestelijken. 506
Deze transactie was aanvaard door de abt en de abdij en schriftelijk bevestigd. Het dossier was naar Rome gestuurd naar meester Laurens du Blioul
om het te laten uitvoeren. Toen bleek dat de bevestiging van de nieuwe abt
niet in het dossier zat. Onder supervisie van Hare Majesteit werd een nieuwe
procuratie doorgestuurd. De tweede aalmoezenier dacht dat er niets aan de
hand zou zijn, want dezelfde clausules waren gebruikt als in zijn pensioen,
dat hij genoot van de abdij van Cambron. 507 Kardinaal Francesco Sfondrato,
legaat in het Heilige Roomse Rijk van april 1547 tot juli 1548, 508 aan wie Maria
van Hongarije gevraagd had om de zaak te regelen, wilde de eerste procuratie gebruiken om de zaak op te lossen. Enige tijd later stuurde Laurens du
Blioul de bul met de handtekening van Paulus III.
Nu bleek dat de abdij aanvoerde dat ze armlastig was. De twee pensionarissen in spe beweerden dat het nu te laat was om nog iets op te werpen.
Bij de eerste procuratie hadden ze ingestemd. Bovendien hadden ze zich ondertussen voor eenzelfde bedrag van vierhonderd karolusgulden verplicht
tegenover particuliere personen. Een door hen aangevoerde brand van twee
huizen in Rijsel was voor de abdij veeleer een voordeel dan een nadeel ge-

504 ARAB AUD 1642/1, fo 56 ro – 58 ro.
505 J. Houssiau, Contrôleurs ou contrôlés? Les rapports des ecclésiastiques avec le pouvoir
au XVIe siècle dans les Pays-Bas, in: Publication du Centre Européen d’Études Bourguignonnes (XIVe – XVIe s.) 38 (1998) 255-256.
506 In plaats van de twee gulden uit het rapport van Vorstman moet men veeleer denken
aan tweehonderd karolusgulden. Zie ARAB AUD 57, fo 60 ro.
507 Hier zij vermeld dat Cambron niet voorkwam in zijn lijstje uit de taxatie van het kerkelijk subsidie.
508 W. Friedensburg, Nuntiaturberichte aus Deutschland, Berlin 1907, 1. Abt., Bd. X.
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worden. Aan de voorzitter van de Rekenkamer te Rijsel werd gevraagd om
het pensioen uit te betalen volgens de termijnen van de pauselijke bul. 509
Een ander voorbeeld geeft aan hoe moeilijk het is om de juiste en de volledige documentatie vast te leggen over de pensioenen. Damp 510 Jehan Massiet, religieus en thesaurier van de abdij Saint-Sauveur te Ham in Artesië,
vroeg toestemming om een geschil met de abt van Auchy over de priorij van
Cohem voor de Raad van Artesië voort te zetten. Damp Jehan had een gewone collatie, terwijl de abt een ‘nominatierecht’ had op basis van het apostolisch indult voor de waardigheden van de kerken in de Nederlanden (dit is
de keizerlijke omschrijving van het indult van 1515). Er was al geprocedeerd
met repliek en dupliek en de abt meende nog vier of vijf maanden nodig te
hebben om in Rome een pensioen aan te vragen op zijn nominatie. Ondertussen was in de Geheime Raad in een beschikking vastgelegd dat de partijen de
procedure zouden opschorten tot damp Jehan zijn titel van de gewone collatiebrief had getoond. Zodra de beschikking bij damp Jehan betekend was,
had hij nog twee weken om zijn brief te laten zien. Naar de Raad van Artesië
werd een dubbel van de beschikking van de Geheime Raad doorgestuurd. 511
Een omvangrijke studie van de pensioenen is nodig om meer klaarheid te
brengen in dit kapitaal onderwerp, want er is veel gebruik gemaakt van pensioenen, zowel in wereldlijke als in kerkelijke zin. Het grote conflict van de
vorst met de Brabantse abdijen over het omstreden ‘benoemingrecht’ eindigde trouwens in Madrid op 30 juli 1564 met een verklaring over de immuniteit
van deze abdijen met betrekking tot de even gehate pensioenen.
Parallel mag er op gewezen worden dat het de keizer voor de wind ging,
zolang hij zijn wereldlijke pensioenen kon uitbetalen in binnen- en buitenland. Keerde het tij en verkeerde de Raad van Financiën in de onmogelijkheid om pensioenen uit te betalen, dan kon zijn zoon niet meer tegen de
stroom oproeien en kwam de noodzaak om de Nederlanden langzaam, zij
het met tegenzin, los te laten. Precies bij de verlening van pensioenen kon de
vorst duidelijk tonen wie hem aangenaam waren. Daar zijn tot dusver weinig
voorbeelden bij van begunstigde personen uit Friesland, Groningen, Drenthe
en Overijssel. De top van de keizerlijke Hofkapel verwees naar het zuiden
van de Nederlanden. Omgekeerd werden de lasten voor deze kostbare zangfestijnen ook niet op het schouders van het noorden gelegd. Men moet wach509 In het jaar 1551 was er echt wanorde in de abdij van Loos. De abt van Sint-Bertijn, van
Clairmarais en de president van de Rekenkamer deden toen onderzoek. Welke invloed
de pensioenen op deze wanorde hadden, is niet bekend. Voor een andere opdracht van
de abt van Sint-Bertijn met betrekking tot de abdij van Loos, zie: ARAB AUD 57, fo 23
ro.
510 Titel van waardigheid, afgeleid van ‘dominus’.
511 Op 6 september 1542 werd zowel de brief naar Massiet als naar de Raad van Artesië
gestuurd: ARAB AUD 1628/2, ongefolieerd.

420

Hoofdstuk VII

―――

ten op Viglius om het patronaatsrecht en de indulten in het voordeel van de
Friezen te zien werken.

VIII

Kardinalen voor de Nederlanden en het
Vrijgraafschap Bourgondië

VIII.1 AFZONDERLIJKE KARDINALEN IN DIENST VAN KERK EN STAAT?
Kardinalen waren de scharnieren (cardo), 1 waarop de kerk van Christus
draaide. Zij vormden als het ware een goddelijke vergadering. 2 Elke kardinaal van de Heilige Roomse Kerk (S.R.E. cardinalis) was bij zijn uitverkiezing
of bisschop of priester of diaken. 3 De Bourgondische hertogen, die de paus
tijdens het Westers Schisma gehoorzaam (oboedientia) waren gebleven, konden al rekenen op speciale beloningen vanwege de paus. Het feit dat één van
de hertogelijke kandidaten voor de rode hoed ook kardinaal werd, betekende
een hoogtepunt in de relaties van Kerk en Staat in de vijftiende eeuw. ‘Uwe
pauselijke Heiligheid’, zo schreef de legaat Lucas de Tolentis aan Sixtus IV,
‘kan zich inbeelden hoe deze vorst (Karel de Stoute) zich in deze zaak moet
voelen, wat hij denkt en wat hij zou willen. Acht jaar heeft hij onophoudelijk
verzoekschriften gestuurd. Zoals men zegt, heeft hij in de laatste twintig jaar
niet één kardinaal gehad, die zijn zaken in Rome trouw wilde en kon uitvoeren.’ 4
Hieruit blijkt dat de relatie van de paus met de ‘genationaliseerde’ kardinalen een pijnpunt vormde in de Westerse wereld. Aangezien de relatie van
de paus met zijn kardinalen van kapitaal belang was en het probleem van de
relatie tussen hoofd en leden hoog op de agenda van het Concilie van Lateranen V stond, verdiende de hervorming van de Curie alle aandacht. 5 Zou
het niet nuttig zijn dat er per land een kardinaal was, die rechtstreeks met de
paus kon spreken?
Welk verband was er tussen de kardinalen en de indulten? Aangezien de
kardinalen in het consistorie (geheim of openbaar) de raadgevers van de
paus waren, verleende de paus hen soms een gunst; in tweede instantie kon1

2
3
4
5

P.S. Allen, Opus epistolarum, XI, nr. 3066, 241, l. 22-23: Peter Tomiczki schreef uit Krakau aan Erasmus over de ‘cardines adamantinos, quos nullius furor perfringere posset’, toen hij zich verwonderd afvroeg, waarom Erasmus niet inging op de uitnodiging
van Paulus III om de rode hoed te aanvaarden.
Chr. Weber, Senatus divinus: verborgene Strukturen im Kardinalskollegium der frühen Neuzeit (1500-1800), Frankfurt-am-Main 1996.
CT, IX 749, l. 28-29.
J. Paquet, Une ébauche, o.c., 98.
COGD, II, 2, 1380, lijn 1693 – 1385, lijn 1862: De cardinalibus.
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den zij voor hun vorst een indult bevorderen. Zo stond Clemens VII in 1529
aan kardinaal Jean de Lorraine een indult toe. Kardinaal Willem van Enckevoirt kreeg een persoonlijk indult. 6 Paulus III gaf naar aanleiding van zijn
verkiezing tot paus zijn ‘bulla* compacti’ van 28 mei 1555, waarbij alle kardinalen een indult kregen. 7 Anastasius Germonius werd in 1591 de eerste kardinaal die het indult van Geronimo Della Rovere, de kardinaal van Turijn,
van commentaar voorzag en het indult wetenschappelijk op de kaart bracht. 8
De politieke polarisatie tussen Karel V en Frans I zou Europa opdelen in
twee kerkelijke clusters: het gebied van de imperialen en dat van de Franse
koning. Zo ook werden de kardinalen gerangschikt volgens hun connecties
met de zeer christelijke koning of met de katholieke koning. Uiteraard bracht
deze gang van zaken misbruiken mee, waardoor afvalligheid ten overstaan
van de ene partij soms betekende dat men werd opgenomen in de andere
partij. Politieke intriges waren hier niet vreemd aan en staatsvorming veronderstelde een belangenstrijd, die tot in Rome kon doorstoten.
De eerste kardinaal voor de Nederlanden sinds de meerderjarigverklaring van Karel van Oostenrijk was de uit Utrecht afkomstige Adriaan Florenszoon d’Edel. Samen met een groep van dertig kardinaal-diakens, kardinaal-priesters of kardinaal-bisschoppen werd hij op 1 juli 1517 als kardinaalpriester opgenomen bij de grootste creatie van kardinalen sinds de H. Petrus.
Adriaan, hoewel als kardinaal gehouden aan residentie nabij de paus, zou
vooral in Spanje actief zijn. Op dezelfde dag zou Willem de Croy kardinaal
worden. Het feit dat twee kardinalen voor de Nederlanden in één creatie
werden aangesteld, was een precedent. Toen Willem, nauwelijks negentien
jaar, in Toledo primaat van Spanje werd, veroorzaakte dat grote opschudding. Twee kardinalen uit de Nederlanden in Spanje werden aldus voorbeelden van een laakbare constructie in geestelijke zin. 9 In dezelfde periode deed
zich onder Leo X een gebeurtenis voor, die niet alleen laakbaar was, maar die
Rome deed schudden: een samenzwering van kardinalen tegen de paus. 10
Informatie over de kardinaal-protectoren is voor de Nederlanden nog
niet systematisch verzameld, laat staan over de ambassadeurs bij de H.

6
7
8
9
10

Zie ook: ASV, Reg. Vat. 1442, fo 300 ro – vo, 28-1-1523 een pauselijke provisie voor Willem als proost van Bonn.
C. Molinaeus, Opera Omnia, Parisiis 1681, V, 37-38, nr. 163.
A. Germonius, Tractatus de indultis apostolicis, Rome 1591.
De ‘codicia de los Flamencos’, die zorgde voor de aanstelling van geestelijken in het
buitenland. Spanjaarden wensten voor hun beneficies in de eerste plaats Spaanse kandidaten.
F. Winspeare, La Congiura dei cardinali contro Leone X, Firenze 1957. Zie ook: M. Pellegrini, Leone X, in: DBI 64 (2005) 517.
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Stoel. 11 Uiterst zelden is de informatie over de persoonlijke kardinaal-protector van een afzonderlijke vorst. In het jaar 1516 overleed Marco Vogerio Della
Rovere. Hij was aartsbisschop van Sinigaglia en kardinaal-protector van
Christiern II, koning van Denemarken. Deze koning was getrouwd met de
zus van Karel, sinds dat jaar koning van Spanje. In die periode waren er wrijvingen met Stheno Christierni, een Zweedse pretendent voor het koningschap. Deze kon gebruik maken van de diensten van Francesco Cibo, de zwager van paus Leo X. De boodschapper, die in opdracht van de Deense koning, deze informatie in Rome vernam, maande de Deense instanties tot
voorzichtigheid.
Hij meende dat het een goed voorstel was om dezelfde kardinaal-protector te kiezen als de koning van Spanje, namelijk Francesco de Remolíns,
aartsbisschop van Sorrente. 12 Op deze wijze konden hun beider zaken bij de
paus of anders in de Curie onder gezamenlijke supervisie afgehandeld worden. Francesco de Remolíns zou in 1518 overlijden en wie hem opvolgden gedurende de veertig jaren, die voor Karel V nog zouden volgen, moeten nog
boven water gehaald worden. 13 Van alle gegevens in dit werk behoren die
over de persoonlijke protector van een vorst tot de meest geheime informaties. Men moet dan ook besluiten dat de nu uitgegeven Vaticaanse brieven
aan de vorsten soortgelijke gegevens niet bevatten. 14 Wat kon men in soortgelijke correspondentie verwachten? In dezelfde Deense bron wordt een tipje
van de sluier opgelicht.
In aangelegenheden tussen de H. Stoel en de majesteit of zijn koninkrijken kwam niet een onderwerp voor, dat niet met de kardinaal-protector en
zijn procuratoren was besproken en van advies voorzien. De koning moest
soortgelijke onderwerpen eigenhandig ondertekenen en van zijn zegel voorzien, zoals dat het geval was met andere geheime opdrachten. De namen van
de kardinaal-protector en van de procuratoren moesten erin vermeld worden. Welke waren de gevolgen van deze geheime mededelingen? De grote
staten, zoals Spanje, hadden een kardinaal-protector bij de H. Stoel. Hierbij
kwam nu een persoonlijke kardinaal-protector voor de jonge vorst. Boven11
12
13
14

Een naam van een ambassadeur werd al gesuggereerd voor de periode, voorafgaand
aan de regering van Karel V: de Bourgondiër Philibert Naturelli. Voor een lijst van medewerkers uit de Nederlanden met diplomatische opdrachten in Rome, zie bijlage XIV.
Deze kardinaal was de vertrouwensman van Ferdinand van Aragón geweest: J.M.
Doussinague y Teixidor, El testamento político de Fernando el Católico, Madrid 1950, nr.
64: 379, nr. 91: 472 en nr. 105: 507-508.
A. Krarup en J. Lindbæk, Acta pontificum danica. Pavelige Aktstykker Vedrørende Danmark,
Kopenhagen 1915, VI (1513-1549), nr. 4605, 173-176.
L. Nanni, Epistolae ad Principes, Vaticaanstad 1992, dl. I (1513-1565); L. Nanni en T.
Mrkonjić, idem, 1994 en 1997, dl. II (1566-1585) en III (1585-1605). In I, 30 en 584 vindt
men het indultum vermeld, maar niet het indultum van deze studie.
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dien was kardinaal Cisneros de spil van de katholieke hervormingen geweest
in Spanje. Daaraan is nog de Spaanse ambassadeur bij de H. Stoel toe te voegen. In de instructies van de vorst kwam de creatie van nieuwe kardinalen
herhaaldelijk aan bod. De jonge vorst was omgeven door clerici. De speciale
positie van de persoonlijke kardinaal-protector is moeilijk in te schatten. Het
Europese netwerk van kardinaal-protectoren staat nog aan het begin van de
studie.
Welke gevolgen had de aanstelling door Adriaan VI van één van zijn
landgenoten tot kardinaal? Toen de paus zijn datarius Willem van Enckevoirt
als enige kardinaal onder zijn pontificaat aanstelde, resulteerde dat onder
meer in enkele praktische gevolgen. Jan Slacheck signaleerde dat alle ‘uniones’ of samenvoegingen van kerkelijke beneficies voortaan gratis gebeurden.
Dat maakte een verschil van duizenden dukaten bij de betaling van de annaten per belangrijke ‘unio’. 15 Willem van Enckevoirt zette zich verder in om de
overdracht van de temporaliteit van het bisdom Utrecht te regelen. Als dank
voor zijn inspanningen in deze zaak kreeg kardinaal Van Enckevoirt op 10
juni 1531 een indult om beneficies te verlenen. Dit indult kwam ten goede
aan Lodewijk van Vlaanderen, heer van Praat, Nicolas Perrenot en Jean de
Sainte Aldegonde, heer van Noircarmes. 16 Diezelfde Willem van Enckevoirt
liep ook wel eens een blauwtje op. Samen met kardinaal Andrea Della Valle
en met de Spaanse ambassadeur bij de H. Stoel, Micer Miguel May, hoopte
hij dat de Utrechtse zaak in het consistorie door hun vertrouwelingen zou behandeld worden. Clemens VII stelde echter Antonio Pucci, Pietro de Accolto
en Alessandro Cesarini aan en al het voorbereidende werk was tevergeefs geweest. 17
Zelfs indien Karel V niet beschikte over de betaalde diensten van een
kardinaal-protector, dan gebeurde het nog dat kardinalen hengelden naar
een beloning van de keizer. Zo vertelde Andreas de Burgo, toen ambassadeur van Ferdinand I, aan Jan Slacheck dat kardinaal Antonio Pucci niet alleen de zaken van Karel en Ferdinand bevorderde, maar er zelfs voor streed.
Beide ambassadeurs, Andreas de Burgo en Miguel May, hadden de keizer op

15
16
17

W. Munier, Correspondentie van Jan Slacheck uit de jaren 1529-1530, in: Mededelingen
van het Nederlands Historisch Instituut te Rome 32 (1965), aflevering 11, 47. Zie ook 29,
noot 10: hetzelfde gebeurde bij de aanvraag van Margareta van Oostenrijk.
Op 29 juli 1530 wordt deze heer van Noircarmes als ambassadeur van de keizer in
Frankrijk vermeld: Zie A. Castan, Catalogue général, II, 4. Vroeger was deze instructie
aan hem te raadplegen op www.memoirevive.besancon.fr.
W. Munier, Correspondentie, 23.
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de hoogte gesteld om de kardinaal uit een goede 18 kerk te voorzien met tienduizend of twaalfduizend dukaten. 19
De keizer zelf hield de creatie van nieuwe kardinalen ontzettend goed in
de gaten. Hij gaf deze taak ook als instructie mee voor de ambassadeur van
Spanje bij de H. Stoel. Het evenwicht tussen de imperialen en de aanhangers
van de Franse koning mocht niet te zeer verstoord worden. De stem van de
Nederlanden telde in dit concert niet zwaar. Elke grote vorst voelde zich gemachtigd om van de paus bij de creatie van nieuwe kardinalen een aantal
hoeden te laten reserveren. De competitie met de andere vorsten stond bij deze verwachtingen centraal, want de volgende pauskeuze was er afhankelijk
van.
Zo deed in 1536 het gerucht de ronde dat Paulus III van plan was vijf
kardinalen te benoemen. Karel V voelde zich verongelijkt. Aan zijn ambassadeur bij de H. Stoel deelde hij mee, dat hij zich niet minder moest achten dan
andere vorsten en dat hij acht hoeden kon claimen, hoeveel we er ook zullen
voorstellen. Zelf had de keizer het liefst gezien dat er geen creatie kwam,
maar de paus hield vast aan zijn voornemen tot creatie en dan had hij als
keizer het volle recht om een aantal hoeden te vragen. 20
Met het oog op het bilateraal overleg van Karel V met Paulus III te Lucca
(1541) gingen voorbereidende besprekingen vooraf over het opvoeren van
het aantal aanhangers van de keizer in het college van kardinalen en over de
benoeming van ‘keizerlijke kardinalen’. Daarna werd deze taak opgenomen
door de Spaanse ambassadeur bij de H. Stoel, de markies van Aguilar. 21
Uiteindelijk kon Karel V altijd zijn Spaanse kardinalen inschakelen met
het oog op de vermindering van de te betalen annaten. Wel zou men na het
overlijden van Willem van Enckevoirt in 1534 moeten wachten tot Antoine
Perrenot de rode hoed kreeg, vooraleer iemand uit de Nederlanden nog tot
kardinaal werd aangesteld. Bijna dertig jaar was er geen kardinaal uit de
Nederlanden, noch uit het Vrijgraafschap…
Weliswaar kreeg Erasmus van Rotterdam ondertussen van Paulus III een
uitnodiging om kardinaal te worden. 22 Erasmus sloeg, zoals al vermeld, het
aanbod af om proost van het Sint-Lebuïnuskapittel te Deventer te worden,
toen Johan Ingenwinkel in Rome overleed en de paus door zijn reservatierecht (‘iure nostro, quod in hoc perspicuum est’) deze prebende mocht verle18
19
20
21
22

Een goede kerk was hier gewoon een ‘beneficium pingue’: een vette kluif. Slacheck
drong er regelmatig bij landvoogdes Margareta van Oostenrijk op aan dat ze kardinaal
Antonio Pucci ruim zou belonen.
W. Munier, Correspondentie, 13.
Calendar of Letters V, 2, 294.
W. Friedensburg, Aktenstücke zur Politik Kaiser Karls V. im Herbst 1541, in: Archiv für
Reformationsgeschichte 29 (1932) 35-66, vooral 38-40 en 66.
P.S. Allen, Opus epistolarum, XI, nr. 3033, 187.
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nen. 23 In beide gevallen stond Erasmus model voor de ‘sublimis’ uit het canonieke recht, maar hij legde deze voorstellen op het einde van zijn leven
naast zich neer, zoals hij vroeger het vooruitzicht op een plaats van kanunnik
had afgewezen: ‘Ik heb geschreven dat ik geen ‘sacerdotia’ noch pensioenen
zal aanvaarden.’ 24
Erasmus zelf was niet ingenomen met het stijgende aantal kardinalen. ‘Ik
weet niet of ik de Kerk moet gelukwensen.’ In het verleden trachtte men zich
niet zonder reden fanatiek te verzetten tegen vele kardinalen. Er was voldoende trots in het huis van God en nog meer personen waren er, die abdijen, bisschopsambten en waardigheden verslonden, zelfs indien hier niet een
zo talrijke groep (kardinalen) bij was gekomen. Eertijds was een kardinaal de
naam van een ambt, maar nu van een heerschappij. Maar daardoor versterkt
de paus (Clemens VII), zoals het schijnt, zijn zaken en de vorsten hebben
schitterende knechten op kosten van de Kerk. 25 Erasmus kende de terminologie van de kardinaal-protector niet, maar hij omschreef het begrip zeer
precies.
Met het oog op het Concilie van Trente zijn vele ontwerpen voor de verbetering van de Kerk in hoofd en leden voorgesteld. Zo heeft Paulus IV niet
alleen een tekst ontworpen ‘De qualitate cardinalium creandorum’, maar hij
heeft hem voor de slotceremonie van het Concilie ook al toegepast. We signaleerden al dat hij nooit zou toelaten dat iemand, die bekend stond om zijn simoniepraktijken, zijn opvolger zou worden. 26 Toch kon de wereldlijke vorst
nooit zijn wil opleggen aan de paus. De ‘libertas ecclesiastica’ is op het vlak
van de creatie van kardinalen ongetwijfeld geweld aangedaan, maar altijd
kon de paus nog voorzien in kardinalen, die hij ‘in pectore’ reserveerde. Wel
bestond er toen een te grote druk vanwege de wereldlijke vorst op de aanstelling van de naaste adviseurs en medewerkers van de paus.
VIII.2 KARDINALEN-PROTECTOREN IN DIENST VAN KERK EN STAAT
In de al vermelde tekst over de hervorming van de Curie, ‘Supernae dispositionis arbitrio’, opgesteld tijdens het Concilie van Lateranen V, werd een paragraaf over kardinalen weergegeven. Leo X vond het zeer ongepast dat kardi23
24
25
26

J. Kuys, Repertorium, 83.
P.S. Allen, Opus epistolarum, XI, nr. 3052, 226, l. 34. Met ‘sacerdotia’ verwees Erasmus
niet meteen naar het ambt van priester, maar in het algemeen naar ‘prebenden’, XI, nr.
3124, l. 7-8.
P.S. Allen, Opus epistolarum, IX, nr. 2375, 26, l. 46-53: Freiburg, 1 september 1530. Hiervoor zagen we dat voor Clemens VII geld niet stonk bij de aanstelling van kardinalen.
CT, XIII, nr. 57, 263 sqq. Zie ook: R. Ancel, L’activité réformatrice de Paul IV. Le choix
des cardinaux, in: Revue des questions historiques 1909, 67-103, vooral 95.
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nalen, die in de eerste plaats de paus van Rome en vader van alle christen
gelovigen moesten bijstaan en die zich moesten inspannen in de opdrachten
van de H. Stoel, 27 opdrachten aanvaardden en advocaten werden van vorsten 28 en particuliere personen.
Daarom besliste de paus dat ze zich niet partijdig mochten opstellen. Ze
konden geen helpers en verdedigers worden van vorsten of gemeenschappen
of van om het even wie anders. Alleen indien het recht en de billijkheid het
vereisten en hun waardigheid en statuut het vroegen, dan kon het. Zij moesten zich afzonderen van elke private betrokkenheid en zich met alle oplettendheid inspannen om geschillen tussen enkelingen tot bedaren te brengen.
Met respect en sympathie moesten ze de rechtvaardige problemen van vorsten en om het even welke anderen, en vooral van armen en geestelijken, ter
harte te nemen en verdrukten en ten onrechte getroffenen volgens hun krachten en de plicht van hun functie helpen. 29
Dezelfde reden, die meebracht dat de Nederlanden geen natio vormden
in het concert van de oecumenische concilies, was er ook debet aan dat de
kardinalen-protectoren voor onze gewesten een laattijdig fenomeen zijn geworden, zodat men in de bestaande literatuur veel aarzeling en onbekendheid moet vaststellen, wanneer de kardinaal-protector er wel toe doet. Dit betekent ook dat vorsers dit onderwerp slechts laat in hun agenda hebben geplaatst. 30 Weliswaar ging het alweer om geheim overleg tussen de vorsten en
de H. Stoel. De keuze van de kandidaten veronderstelde ruim overleg, correspondentie, vergelijking van curricula van kandidaten en een patentbrief,
zodat er nog informatie beschikbaar moet zijn in de desbetreffende archieven
en bibliotheken. 31
Het Engelse voorbeeld geeft aan dat hun kardinalen-protectors in de
vuurlinie stonden van alle geschillen omtrent de echtscheiding van Hendrik
VIII en van het ontstaan van het Anglicanisme. Guilio de’ Medici (de latere
paus Clemens VII) en Lorenzo Campeggio waren tussen 1514 tot 1534 het
meest betrokken bij deze scheuring in de christenheid. 32 De kardinalen-protectoren bewijzen dat het de vorst ernst was om zijn wensen over de Nederlanden scherper te laten horen bij de paus en in het consistorie bij de colle27
28
29
30
31
32

COGD, II, 2, 1384, l. 1832.
COGD, II, 2, 1388, l. 1967.
J. Mansi, Sacrorum conciliorum, 32, 878 B. Zie nu: COGD, II, 2, 1381, l. 1717-1726.
Wij zien hier af van een uitgebreid overzicht van de buitenlandse literatuur: J. Wodka,
Zur Geschichte der nationalen Protektorate der Kardinäle an der römischen Kurie, InnsbruckLeipzig 1938.
Tot dusver vonden we de beste informatie in het ASV, in de inventarissen van Van
Durme met betrekking tot de archieven van Simancas en in het ARABrussel.
W. Wilkie, The Cardinal Protectors of England. Rome and the Tudors before the Reformation,
Cambridge 1974.
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gae-kardinalen. Uiteraard speelde in de eerste plaats het behoud van de Nederlanden voor het katholicisme mee. Wat enkele jaren daarvoor een verzoek
was om de versleten bisdomorganisatie te reorganiseren, mondde nu uit in
een schreeuw om de ketterij definitief uit te schakelen. Het feit dat ‘Salvator’
werd geciteerd, 33 verwees in deze tijd naar de ramp met de Albigenzen en de
drastische manier om ze uit te schakelen. 34
Tegenover de idealistische gedachten uit de decreten van het Concilie
van Lateranen V stond vaak gewone vriendjespolitiek of ook gebrek aan geld
vanwege de paus. Zo bedankte kardinaal Granvelle zijn vriend Ercole Gonzaga, omdat hij in het consistorie zijn stem had uitgebracht voor de rode
hoed van Antoine Perrenot. Van Granvelle weten we bovendien dat de
Spaanse ambassadeur bij de H. Stoel, Francisco de Vargas, dit bevestigde. 35
Ercole Gonzaga van zijn kant werd al veel vroeger kardinaal: op tweeëntwintigjarige leeftijd in het consistorie van 5 mei 1527. In dat jaar vond het Sacco
di Roma plaats en plunderden de Duitse landsknechten de stad Rome. Paus
Clemens VII zat in diepe geldnood en verkocht voor 40.000 dukaten het kardinalaat aan de moeder van Ercole. 36 Ercole werd toen kardinaal-diaken,
want in 1556 zou hij pas priester gewijd worden en dus toegang krijgen tot
de functie van kardinaal-priester. Zijn moeder was Isabella d’Este. 37 Haar
zoon was de tweede zoon in het gezin en deze werd vaak voor de geestelijke
staat voorbestemd. Isabella had zich al vroeger ingespannen om de rode
hoed voor haar zoon te verwerven, maar de bul van 4 october 1526 werd niet
gepubliceerd. Toen werd een jaar later een consistorie georganiseerd, waar
de vijf kandidaten hetzij 20.000, hetzij 40.000 dukaten moesten neertellen. 38
Ercole zou later kardinaal-protector van Castilië-Leon worden en nog later
van Spanje.
33
34
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Extrav. Com. 3.2.5 Salvator.
Voor een alternatieve benadering, zie: H. Geldorpius, Totius Belgicae urbium, abbatiarum, collegiorum divisio, ad opprimendum per novos episcopos Evangelium Romae sub Paulo
IIII. Pont. Max. Anno 1558 definita, authore Francisco Sonnio, Theologo Lovaniensi, [s.l.]
Anno MDLXX, 7-14 en 194.
R. Tamalio, Il carteggio politico dell’Archivio Gonzaga di Mantova tra i Cardinali Ercole Gonzaga e Antoine de Granvelle (1545-1563), in: K. De Jonge en G. Janssens, red.,
Les Granvelle et les Anciens Pays-Bas, Leuven 2000, 89 en 102-103, voetnoot 29.
R. Tamalio, Il carteggio, ibidem, 83.
Haar broer Ippolito (1479-1520) was eveneens kardinaal vanaf 1493: R. Tamalio, Ferrante Gonzaga alla Corte Spagnola di Carlo V, Mantova 1991, 131. Naamgenoot Ippolito
(1509-1572), die een neef was van de vorige, liet de villa d’Este bouwen, was kardinaalprotector van Frankrijk en werd op vraag van Frans I tot kardinaal verkozen op 20 december 1538.
G. Brunelli, Gonzaga, Ercole de, in: DBI 57 (2001) 711-722. Voor de uiteenlopende getallen, zie 711 en 712. Vermelden we nog met het oog op de toen heersende zeden dat
hij vijf bastaardkinderen verwekte.
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Het zal niemand verwonderen dat de kardinalen, die naties of provincies
of geestelijke orden beschermden, ook ter sprake kwamen tijdens het Oecumenisch Concilie van Trente. Bij de bespreking van de hervorming van het
consistorie was men van oordeel dat het misbruik, dat geïntroduceerd was
door de zeer eerwaarde beschermers van de koninkrijken en provincies,
moest uitgeschakeld worden. Waarin bestond dat? Wie gepromoveerd werd,
moest vijftien dukaten betalen voor elke honderdste op basis van de lijst van
de Apostolische Kamer. 39 Naar het oordeel van de protectoren echter moest
men de kardinaal, die een voorstel deed in het consistorie, met een of ander
geschenk erkennen of minstens moest men voor elke honderdste de prijs terugbrengen naar vijf dukaten. 40
Een ander anoniem advies meende dat het goed was om de beschermfuncties van vorsten af te schaffen. Zoniet, kon men minimaal kerken en
kloosters volgens orde en toerbeurt voorstellen, zodat om het even wie onder
de kardinalen zonder passie en aanhankelijkheid de waarheid kon voorstellen en zijn aandeel bepalen. Voorstellen, die in het consistorie moesten gebeuren, zouden op voorhand bekend gemaakt worden tijdens één consistorie
door hen, die het voorstel moesten doen. Bij geschiktheid van de kardinalen
zouden de voorstellen in het volgende consistorie worden besproken, zoals
in het Concilie van Lateranen was beslist. 41
De correspondentie met de vorst geeft de beste inlichtingen voor het onderzoek naar de kardinaal-protector van de Nederlanden. Filips II was net in
Spanje aangekomen, toen hij de landvoogdes Margareta van Parma een brief
schreef met een stuk geschiedenis over de kardinaal-protector. Otto Truchsess von Waldburg, aartsbisschop van Augsburg en kardinaal, had Filips II
een brief geschreven om hem te herinneren aan een belofte van Ferdinand I,
oom van Filips II, en op dat ogenblik keizer van het Heilige Roomse Rijk.
In die brief solliciteerde de aartsbisschop van Augsburg naar de plaats
van kardinaal-protector van de Nederlanden. Waarom? Toen keizer Ferdinand I von Waldburg kardinaal-protector van het Heilige Roomse Rijk maakte, had deze laatste graag gehad dat hij, zoals zijn voorganger, ook kardinaalprotector van de Nederlanden mocht worden. Deze voorganger was Juan Alvarez y Alva de Toledo. Op de sollicitatie van Von Waldburg gaan we hier
niet verder in, omdat later bleek dat noch Filips II, noch Margareta van Parma het een goede zaak vond.
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Voor een organigram van de pauselijke wereldorganisatie zie men: H. Diwald, Dokumentation. Die Behördenorganisation der Kurie, in: Propyläen Geschichte Europas,
Frankfurt am Main 1975, I Anspruch auf Mündigkeit um 1400-1555, 421. Zie ill.4.
CT, XIII, 1, 201, 15-18.
CT, XIII, 1, 203, 28-34.
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Hierna volgen de curricula van de kardinalen-protectoren van de Nederlanden tot aan het levenseinde van Filips II, zij het dat ondertussen de Opstand al zorgde voor een reductie van de vertegenwoordiging. Met het oog
op de verhouding van Kerk en Staat is het op deze wijze na te trekken welke
plannen de vorst had met deze adviseurs en tussenpersonen. De belangrijkste maatregel van het vorstelijk beleid tegenover staatsvorming is negatief:
noch uit de Nederlanden noch uit het Vrijgraafschap werd iemand waardig
bevonden om verbindingsdiplomaat en beschermer van de Kerk te zijn tussen vorst en paus. Het instituut van de kardinaal-protector bleek een aaneenschakeling van Spaanse vertegenwoordigers te zijn. De vorst dacht aan vertegenwoordigers van zijn samengestelde staat, niet aan een tussenstap naar
een staat van de Nederlanden en van het Vrijgraafschap Bourgondië.
VIII.2.1 Juan Alvarez y Alva de Toledo (1551-1557)
Juan werd op 15 juli 1488 geboren en was een neef van de hertog van Alva.
Hij trad op 11 april 1507 in de orde van de Dominicanen (klooster van San
Esteban te Salamanca). Hij studeerde aan het college San Gregorio in Valladolid en vervolgde zijn studies in Parijs. Hij werd lector in de ‘Sententiae’
aan het kapittel van Genua, later hoogleraar in Salamanca. Op 31 augustus
1523 werd hij bisschop van Cordoba 42 en van Burgos (1537), tot hij in het consistorie van 20 december 1538 kardinaal-diaken werd met als titelkerk Santa
Maria in Porticu.
Vanaf het jaar 1540 verbleef hij in Rome en oefende hij grote invloed uit
op de gang van zaken in politieke en godsdienstige onderwerpen. 43 Op 6 juli
1541 werd zijn titelkerk San Sisto. Hij werd kardinaal-priester van San Clemente op 24 januari 1547. 44 In het conclaaf van 1549/1550 was hij aanwezig
als de eerste kandidaat van Karel V om paus te worden, toen Julius III paus
werd met de hulp van de Franse koning Hendrik II.
Op 28 februari 1550 werd zijn titelkerk San Pancrazio. Op 27 juni 1550
werd hij aartsbisschop van Compostella. Karel V had toen gebruik gemaakt
van zijn ‘ius praesentationis’, 45 maar de aartsbisschop resigneerde al op 4 december 1551. Vervolgens kreeg hij als kardinaal-priester op 20 november
42
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G. van Gulik, C. Eubel en L. Schmitz-Kallenberg, Hierarchia catholica medii et recentioris
aevi, Münster 19232, III, 178.
In het Vaticaan wordt zijn missaal nog bewaard onder Vat. Lat. 3805: J. Plotzek, Biblioteca Apostolica Vaticana: Liturgie und Andacht im Mittelalter, Stuttgart 1992, nr. 87, 406409 (M. Evans).
R. Hernández, Alvarez de Toledo, Juan OP, in: DHEE, I, 56 geeft een andere volgorde
van de titelkerken.
G. van Gulik, C. Eubel en L. Schmitz-Kallenberg, Hierarchia catholica medii et recentioris
aevi, Münster 19232, III, 173.
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1553 de titelkerk van Santa Maria in Trastevere. Een maand later werd hij
kardinaal-bisschop van Albano om op 29 mei 1555 te kiezen voor Frascati
(zijn laatste titelkerk) buiten Rome. In datzelfde jaar nam hij voor het laatst
ook deel aan twee conclaven. In de archiefstukken werd hij nog aartsbisschop van Santiago (Sancti Jacobi) genoemd, ook nadat hij definitief zijn verblijf in Rome had genomen. Deze laatste omstandigheid gaf aanleiding tot
misverstanden. In Rome verbleef hij tot zijn dood op 15 september 1557. 46
Slechts in de laatste momenten van zijn leven had hij aldus zijn residentieplicht als kardinaal vervuld.
Wellicht is hij in de periode van zijn verblijf in Rome aangesteld als kardinaal-protector voor het Heilige Roomse Rijk en de Nederlanden. Het was
toch de plicht van een kardinaal om de paus van advies te dienen. Waar kon
hij dit beter doen dan in Rome? Het was anderzijds de plicht van een kardinaal-protector om zijn land of zijn orde of gemeenschap te vertegenwoordigen bij de H. Stoel. Aangezien Filips II de taak van deze protector splitste,
heeft Karel V hem wellicht in een dubbelfunctie aangesteld. 47
De belangrijkste activiteit, waarbij hij eerst als kardinaal-protector werd
vermeld, was van een andere orde: de stichting van het Collegium Germanicum, waarvan Ignatius van Loyola de voortrekker is geweest samen met de
kardinalen Giovanni Morone en Marcello Cervini. Paus Julius III gaf de stichtingsbrief ‘Dum solicita’ uit op 31 augustus 1552, maar die werd pas in 1553
bekend. Daardoor zouden jonge krachten worden ingezet als ‘athleten van
het geloof’ om de kerkelijke situatie in het Heilige Roomse Rijk recht te zetten.
Op voorstel van Sint-Ignatius zelf waren Giovanni Morone, Marcello
Cervini en Juan Alvarez als kardinalen-protectoren aangesteld, terwijl de
paus er drie andere aanstelde. Van zijn kant zou Juan Alvarez zich inzetten
om in Firenze, Napels en Compostella de uitbreiding van de instituten te bevorderen. 48 Op een eerste lijst van contribuanten kwam ‘Sancti Jacobi’ voor
met een bedrag van 100 dukaten, terwijl het eerste totaalbedrag 3.565 dukaten voorstelde. Later was Juan Alvarez enigszins nalatig in de betalingen, zodat men uit zijn erfenis moest bijpassen. 49
Ondanks het feit dat een commissiebrief nog niet gevonden is, toch blijft
de vertegenwoordiging van twee gebieden, die op het dynastieke vlak en op
46
47
48
49

CDP, I, 165. Opgemerkt zij dat de uitgever Gaspar Avalos de la Cueva vermeldt als
aartsbisschop-kardinaal van Compostella, maar deze overleed op 2 november 1545 en
werd opgevolgd door Pedro Manuel.
In april 1542 werd Innocenzo Cibo als kardinaal-protector van het Heilige Roomse Rijk
aangesteld. Hij overleed op 14 april 1550: F. Petrucci, in DBI 25 (1981) 254.
L. Lukács, Monumenta paedagogica Societatis Jesu, Romae 1965, I (vol. 92), 42813 en 4331.
A. Steinhuber, Geschichte des Kollegium Germanicum Hungaricum in Rom, Freiburg im
Breisgau 19062, I, 6, 10-12.
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het vlak van de publieke instellingen afstand aan het nemen waren, vreemd,
omdat met het verdrag van Augsburg de band tussen de Nederlanden en het
Heilige Roomse Rijk tot een minimum werd beperkt en de verhouding tussen Karel V, Filips II en Ferdinand nog moest uitgeklaard worden. Op het
vlak van de relaties met de Heilige Stoel bleef in deze zin onder Karel V de
band tussen ‘Germania superior’ en ‘Germania inferior’ nog bewaard.
Karel V had vanuit de Nederlanden voor de afzetting van de Keulse
aartsbisschop, Hermann von Wied, gezorgd. 50 Op het militaire vlak was het
contingent uit de Nederlanden afkomstige militairen bij de slag van Mühlberg in 1547 bijzonder belangrijk geweest. Bij de keuze van de steden, die
kandidaat waren om het oecumenisch concilie te herbergen schoof Karel V
de rijksstad Kamerijk naar voren, zodat de verbinding van de Nederlanden
met het Heilige Roomse Rijk werd aangehaald. In godsdienstige zin bestond
er een geloofsijver, die over de grenzen ging, zoals bleek uit de oprichting
van het Collegium Germanicum. Hierin waren vertegenwoordigers van de
Nederlanden opgenomen. De enge band bleek ook bij de voorstellen van
Sonnius, die in 1557 van oordeel was dat de operatie van de nieuwe bisdommen in de Nederlanden niet een hersteloperatie in het Heilige Roomse
Rijk moest uitsluiten. 51
Tijdens de tweede periode van het Concilie van Trente gaf Juan commentaar op het nooit gepubliceerde project van Julius III, genaamd naar de eerste
letters van dat project ‘Varietates temporum’. Hij was van mening dat de
kardinalen in de pauselijke Curie niet de procureurs waren van hun koningen en dat ze ook niet moesten optreden als hun ambassadeurs. Hun taak
was het om ‘beschermer’ te zijn. Overige taken moesten zij doorspelen naar
ambassadeurs, want kardinalen moesten vrij zijn bij het geven van hun
stem. 52
Juan Alvarez y Alva de Toledo nam in 1555 deel aan het conclaaf, dat Gian Pietro Carafa tot Paulus IV koos. Hij werd zijn biechtvader en deze paus
realiseerde door de bul van 12 mei 1559 de start van de uitvoering van de
nieuwe bisdommen voor de Nederlanden, maar men mag aannemen dat
Juan ondertussen meer met het project van de nieuwe bisdommen te maken
had gehad. Eind 1559 zou Pius IV als opvolger van Paulus IV worden verkozen; zijn intronisatie volgde op 6 januari 1560.
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Luikse informatie was daarbij van groot belang: books.openedition.org/pulg/1197, nr.
XV (1545).
Na de oplossing van problemen in ‘Germania inferior’ was er in het voorstel van Sonnius ook een luik voor ‘Germania superior’ voorzien.
CT, XIII, 305.
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VIII.2.2 Pedro Pacheco de Villena (1557-1560)
Pedro kreeg van Filips II de taak om Juan Alvarez y Alva de Toledo op te
volgen. Dit gebeurde in december 1557. Op een los kladbriefje uit het Algemeen Rijksarchief te Brussel zijn de essentiële gegevens van deze aanstelling
nog bewaard, maar de dag zelf is niet ingevuld. 53 Toen Otto Truchsess von
Waldburg, aartsbisschop van Augsburg en kardinaal, zijn brief stuurde aan
Filips II, waarin hij meedeelde dat hij de taak van kardinaal-protector graag
op zich wilde nemen en dat ook voorheen beide taken door één persoon waren vervuld, was deze functie dus al verleend. Op het ogenblik van de aanvaarding van het protectorschap was Pedro bisschop van Jaën. Hij was ook al
kardinaal, want in het consistorie van 16 december 1545 had Paulus III hem
tot deze waardigheid verheven. Net zoals zijn voorganger was Pedro geboren uit ouders, die behoorden tot een edel en illuster geslacht. Hij kwam ter
wereld in Toledo op 29 juni 1488, studeerde in Salamanca en werd doctor in
de beide rechten. Onder Adriaan VI was hij geheim kamerdienaar. Hij heeft
deze paus ook begeleid op zijn weg van Spanje naar Rome. 54
Hij was deken van Compostella, toen hij van 1532 tot 1537 bisschop van
Mondonedo werd. Tussen 1537 en 1539 was hij bisschop van Ciudad-Rodrigo. In de periode van 1539 tot 1545 was hij bisschop van Pamplona. Karel
V maakte van zijn ‘ius praesentationis’ gebruik om Pedro aan te stellen als
bisschop van Jaén (1545 tot 1554). In het jaar 1550 verkreeg Pedro volgens de
‘Index scedularum Garampi in archivio Vaticano’ de kans om beneficies te
verlenen. Bij deze gelegenheid werd het woord ‘facultas’ gebruikt. Hierboven
zagen we al dat ‘facultas’ in die zin voorkwam. In welke zin de ‘facultas’ verschilde van het ‘indultum’ moet verder onderzoek aanduiden. 55
Pedro, die in het Concilie van Trente bekend stond als de bisschop van
Jaén, werd op 30 april 1554 bisschop van Sigüenza. Deze waardigheid zou hij
tot zijn dood te Rome op 5 maart 1560 vervullen. Ondertussen werd hij op 27
september 1557 nog kardinaal-priester, waarna hij de titelkerk van Santa Balbina verruilde voor die van Albanense. Bij zijn derde conclaaf miste hij drie
stemmen om paus te worden, maar hij overleefde Julius III slechts enkele weken.
Pedro, die ook deel nam aan het Concilie van Trente, 56 werd door Dierickx verschillende keren vermeld als kardinaal-protector van Spanje, 57 maar
53
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C. Gutiérrez, Pacheco, Pedro, in: DHEE, III, 1859-1860.
G. van Gulik, C. Eubel en L. Schmitz-Kallenberg, Hierarchia catholica medii et recentioris
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in feite was hij in de cruciale fase van het voorstel van de nieuwe bisdommen
ook aangesteld door Filips II om het project van de nieuwe bisdommen vaart
mee te geven. 58 Hij is de man, die in Rome de belangrijkste tussenkomsten op
zijn naam heeft staan. 59 Francisco de Vargas, de ambassadeur van Spanje bij
de H. Stoel, meldde zijn overlijden onmiddellijk aan Filips II 60 en drong er op
25 mei 1560 al op aan om een nieuwe protector aan te stellen. 61
VIII.2.3 Carolus Borromaeus (1566-1573)
Nu spreken we over de H. Carolus Borromaeus en over San Carlo, 62 maar
toen was Carolus de zoon van graaf Gilbert en van Margareta de Medici, die
de zus was van Pius IV. Zijn oom paus verkoos hem bij zijn eerste consistorie
tot kardinaal op 31 januari 1560 en niet veel later tot staatssecretaris. Hij was
toen nog geen 22 jaar oud en nog niet tot priester gewijd, want zijn wijding
had op 4 september 1563 plaats. 63 Op 7 december daaropvolgend werd hij al
bisschop gewijd en op 12 mei 1564 was hij aartsbisschop van Milaan.
Ondertussen was Girolamo Dandino tijdens het conclaaf op 4 december
1559 overleden. 64 Pius IV benoemde zijn neef meteen voor de vacant geworden abdij van Sint-Martinus te Doornik en vroeg het placet aan. 65 Filips II, die
sinds de abdicatie van zijn vader op 25 oktober 1555 op de hernieuwing van
het indult ‘Fervor pure devotionis’ wachtte, wilde niet op dit verzoek ingaan en
vroeg Antoine Perrenot om advies. De bisschop van Atrecht was van oordeel
dat de vorst zich moest verzetten tegen de aantasting van zijn rechten. 66
Bijna had Filips II een voorstel van Margareta van Parma om Ranucius
Farnese als opvolger van Pacheco te kiezen aangenomen, toen Giovanni
Campeggio, nuntius van de paus in Madrid, het voorstel deed om Carolus
Borromaeus te verkiezen. Daarover dacht Filips II na. Aangezien Carlo een
57
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MD, SIM, IV, 1, 18, l. 30 en 20, l. 33 geeft aan dat hij protector is van Spanje, maar ook
van de Nederlanden: 26, l. 30-31.
Men kan het betreuren dat het tweede deel van de index op het Archief van Simancas
van Maurits van Durme nog niet is gepubliceerd, omdat vele verwijzingen in het nog
te verschijnen deel zullen voorkomen.
M. Dierickx, Documents inédits, I, 1960, 551. Bijna alle verwijzingen hebben betrekking
op de oprichting van de nieuwe bisdommen.
MD, SIM, IV, 1, 23, l. 23 en 26, l. 26-27.
MD, SIM, IV, 1, 24, l. 8. In september van hetzelfde jaar betreurde hij het dat er nog
niemand was aangesteld, omdat er in ieder geval iemand moest zijn.
Canonisatie door Paulus V op 1 november 1610. Feestdag op 4 november.
Aangezien hij op 2 oktober 1538 geboren was, had hij de leeftijd, door het Concilie van
Trente gevraagd, niet bereikt: COGD, III, 118: Sessio XXIII, canon XII.
A. Foa, Dandini (Dandino), Girolamo, in: DBI, 32 (1986) 413-423, vooral 422.
MB, I, 288-289, waar blijkt dat geen van beide geestelijken aldaar vermeld wordt.
Ch. Weiss, Papiers d’Etat du cardinal de Granvelle, Parijs 1846, VI, 57.
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zo nauwe verwant van de paus was, konden zijn verzoeken bij de paus er alleen maar beter van worden ‘et mesmes au regard de l’indult et confirmation
des éveschyés que l’on poursuyt’. 67 Toch vroeg Filips II in dezelfde brief van
6 februari 1561 nog het advies van de landvoogdes, alvorens de eindbeslissing te nemen. Zij dacht dat noch Von Waldburg, noch Ranuccio Farnese,
kardinaal van Sant’ Angelo in Pescheria, de meest geschikte persoon was.
Carolus Borromaeus had volgens haar weinig praktijkervaring. Uiteindelijk
vond Filips II het de beste oplossing om nog even te temporiseren, zodat de
Nederlanden daardoor geen schade zouden lijden. De talrijke aanbevelingen
van de paus voor zijn neef sloten nu een andere kandidaat uit, maar ondertussen was er met alle beraadslagingen een vacature van meer dan één jaar
en de besluiteloosheid van Filips II en bezuinigingen zouden deze tijd nog
oprekken. 68
Als staatssecretaris had Borromaeus op 11 april 1562 aan Alessandro
Crivelli, nuntius van de paus in Spanje, geschreven dat de motu proprio-besluiten van negen bisdommen in de Nederlanden waren opgestuurd, zoals
Filips II het had gewild. Borromaeus had de zaak voorgesteld in het consistorie, maar van de emolumenten, die toen voor hem waren toegevoegd, wilde
hij dat ze teruggingen naar Filips II. 69
Ondertussen mocht de kardinaal-diaken van Sint-Martinus op de berg,
gewoonlijk Borromaeus genoemd, als speciaal door de paus gedelegeerd
commissaris, het pallium van de nieuwe aartsbisschop van Utrecht, Frederik
van Toutenburg, aan zijn procurator aanbieden. Het was hem toegekend in
het consistorie van 9 oktober 1562. Deze ceremonie werd op plechtige wijze
georganiseerd in de private kapel van Borromaeus te Rome op 20 oktober. 70
Op 15 december 1562 schreef de staatssecretaris aan Alessandro Crivelli
dat er in de Nederlanden wel 30.000 personen waren, die aan Elisabeth I gevraagd hadden om een legeraanvoerder te sturen. Indien geen orde op zaken
werd gesteld, kwam er revolutie in de Nederlanden. Francis Russell, Earl of
Bedford, zou de naar Engeland uitgewekenen aanvoeren. Deze uitgewekenen hadden veel vertrouwen in de Gentenaar Jan Utenhove. 71
De procedure van de protector in spe verliep niet soepel, want in 1562
bleek dat de nieuwe bisdommen en de protectie van de Nederlanden tot het
67
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L. Gachard, Correspondance de Marguerite d’Autriche, duchesse de Parme, avec Philippe II,
Brussel 1867, I, 266.
L. Gachard, Correspondance, I, 400.
G. Brom en A. Hensen, Romeinsche bronnen voor den kerkelijk-staatkundigen toestand der
Nederlanden in de 16de eeuw, ‘s- Gravenhage 1922 (RGP, GS 52) 125.
G. Brom en A. Hensen, Romeinsche bronnen, ‘s- Gravenhage 1922 (RGP, GS 52) 127.
G. Brom en A. Hensen, Romeinsche bronnen, ‘s- Gravenhage 1922 (RGP, GS 52) 434. Zie
ook: W. MacCaffrey, Russell, Francis, second earl of Bedford (1526/7-1585), in: ODNB
48 (2004) 238-241.
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takenpakket van Giovanni Battista Cicada, kardinaal van San Clemente behoorden, in afwachting dat Filips II een beslissing zou nemen ten aanzien
van Carolus Borromaeus. 72 In 1565 nog heeft Giovanni Battista Cicada zich
ingezet voor de benoeming van Gilbert d’Oignies, bisschop van Doornik. 73
Daarover was Carolus Borromaeus ontstemd. 74 Een jaar later blijkt uit een
brief van kardinaal Granvelle dat kardinaal Borromaeus terecht protector is. 75
Op 13 april 1565 had Francisco Pacheco de Toledo, opvolger van Pedro
Pacheco de Villena als kardinaal-protector van Spanje, aan Filips II geschreven om de kandidatuur van Carolus Borromaeus te steunen voor de taak van
protector van de Nederlanden. In die brief had hij de constante zorg van
Carolus voor de nieuwe bisdommen in de Nederlanden benadrukt. Ook kardinaal Alexander Crivelli, die op 12 maart 1565 kardinaal was geworden en
die toen pauselijk nuntius in Spanje was, had in dezelfde zin geschreven. 76 In
deze laatste aanbeveling moge ten overvloede duidelijk zijn dat de paus zelf
de kandidatuur van zijn neef nog uitdrukkelijk genegen was, want het is bekend dat deze Milanezen elkaar door dik en dun steunden. 77 Na een interludium van verschillende jaren werd Carolus Borromaeus, die al protector was
van de Franciscanen, 78 van de katholieke Zwitserse cantons, van Portugal en
van de orde van de Umiliati, 79 uiteindelijk ook aangesteld als protector van
de Nederlanden. Op 7 april 1566 schreef Carolus Borromaeus vanuit Milaan
aan de nuntius in Spanje en hij vroeg hem om Filips II te bedanken, omdat hij
‘la protettione di Fiandra’ had gekregen.
Ondertussen was paus Pius V (1566-1572) aangetreden en werden de decreten van het Concilie van Trente stipter opgevolgd. De spanning tussen de
vorsten, die hun eigen voordeel nastreefden en van de Kerk vooral gunstige
regelingen op kerkelijk en financieel vlak verwachtten, en de paus en zijn onmiddellijke omgeving, die daartegen steeds meer weerstand boden, plaatste
de indulten 80 en de kerkelijke belastingen van de cruzada’s, subsidio’s en escusado’s (de drie gratiën) buitenspel.
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MD, SIM, IV, 1,
J. Houssiau, Contrôleurs ou contrôlés? Les rapports des ecclésiastiques avec le pouvoir
au XVIe siècle dans les Pays-Bas, in: Publication du Centre Européen d’Études Bourguignonnes (XIVe – XVIe s.), 38 (1998) 257.
MD, SIM, IV, 1, 55, l. 29-31.
MD, SIM, IV, 1, 69, l. 5.
MD, SIM, IV, 1, 53, l. 5-7.
A. Borromeo, Crivelli, Alessandro, in DBI, 31 (1985) 104-107, vooral 104.
Paolo Sevesi, S. Carlo Borromeo, Cardinal Protettore dell’Ordine dei Frati Minori
(1564-1572), in: Archivum Franciscanum Historicum 31 (1938) 73-126 en 387-439.
In 1560 werd hij protector, trachtte de conciliedecreten van Trente ingang te doen vinden, maar werd door een broeder van de Umiliati bedreigd.
Al in 1560 was er sprake van ‘Petit passage concernant la révocation de tous les indults’, in: MD, SIM, IV, 1, 24, l. 18.
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Toch stellen we vast dat ondertussen de gewone gang van zaken verder
ging en dat de benoeming van een nieuwe bisschop in Antwerpen nog licht
wierp op de functie van kardinaal-protector van Carolus Borromaeus. Hieronder volgt een uittreksel uit de notities van het Consistorie op 13 maart
1570. Referendaris was kardinaal Antoon Granvelle voor de zieke kardinaal
van San Clemente, Luigi Cornaro. Deze laatste placht in de afwezigheid van
Borromaeus, kardinaal-protector van de Nederlanden (Belgiae protectore),
als referendaris op te treden.
Zijne Heiligheid ontsloeg Frans Sonnius, bisschop van ’s-Hertogenbosch,
van de verplichting, waaraan genoemde kerken moesten voldoen, en op
voorstel van Filips II verplaatste hij hem naar de kathedraal van Antwerpen.
Deze bisschopszetel was vacant door het overlijden van Filips Nigri. Sonnius
nu was een uitstekende kracht, aanbevolen door zijn leeftijd, kennis en morele integriteit en hij had volgens de besluiten van het Concilie van Trente de
‘professio fidei’ afgelegd. 81
Uit de briefwisseling van Filips II met zijn ambassadeur te Rome blijkt
ook dat een kardinaal-protector een substituut had. 82 De substituut van Carolus Borromaeus was kardinaal Francesco Alciati. Hij was verwant aan de beroemde jurist, Andreas Alciato en was op 12 maart 1565 kardinaal geworden.
Hij nam regelmatig taken over van Carolus Borromaeus als kardinaal-protector. Later zou Alciati vice-kardinaal-protector worden van Portugal, protector van Ierland en van de Kartuizers. 83
Pius V stak zijn wantrouwen tegen kardinalen, die afhankelijk waren van
vorsten, niet weg. Carolus kreeg meer afkeer van Spaanse praktijken, te grote
inmenging van de Staat in de Kerk of van vermenging van publieke orde en
geloof. 84 Op 9 februari 1573 schreef Filips II aan Luis de Zuñiga y Requesens,
dat kardinaal Carolus Borromaeus afzag van zijn taak als protector van de
Nederlanden te Rome en dat Orsini hem zou opvolgen. 85
VIII.2.4 Flavio Orsini (1573-1581).
De Orsini’s behoorden tot een aanzienlijk Romeins geslacht. Flavio werd in
1532 geboren als zoon van Ferrante, hertog van Gravina en van Beatrice Ferillo. Hij behaalde de studie van de beide rechten en bleef in deze sector werkzaam als referendaris van de rechtbanken van de apostolische signatura van
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G. Brom, Archivalia in Italië, RGP, kl. serie, I, 2, 721, nr. 2047.
MD, SIM, IV, 1, 106, l. 24-25. Voorlopig is moeilijk na te gaan of iedere kardinaal-protector een substituut had. Feit is wel dat Carolus Borromaeus al een druk bezet man
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N. Raponi, Alciati, Francesco, in: DBI, 2 (1960) 65-67.
M. de Certeau, Carlo Borromeo, in: DBI, 20 (1970) 260-269, vooral 262 en 264.
MD, SIM, IV, 1, 118, l. 23-24.
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justitie en gratie. In 1561 werd hij bisschop van Muro, maar in 1561 was hij
ook weer auditor in de Camera Apostolica. In 1562 werd hij bisschop van
Spoleto.
Kardinaal Flavio Orsini, ondertussen legaat in Avignon, werd er geconfronteerd met de groeiende aanhang van de ketters in het prinsdom Orange,
dat midden in het pauselijk domein lag. Orsini gaf Ptolomeo Gallio, staatssecretaris van paus Gregorius XIII, toen de overweging mee dat Willem van
Oranje vervallen moest verklaard worden van het prinsdom. Als voorbeeld
ter navolging verwees hij naar Innocentius III, die op dezelfde manier Raymond VI, de graaf van Toulouse (1156-1222) had geëxcommuniceerd en zijn
vazallen had ontslagen van hun eed van trouw, omdat hij impliciet de katharen en Albigenzen had gesteund. 86
Op 9 mei 1573 stuurde Filips II vanuit Aranjuez de open brief naar kardinaal Flavio Orsini, waardoor hij van zijn taak als protector op de hoogte
werd gesteld. Een soortgelijke brief was al op 7 mei naar de ambassadeur van
Spanje te Rome, Juan Zuñiga y Requesens, gestuurd. 87 Een jaar na de aanstelling van Orsini als kardinaal-protector stuurde Filips II een brief naar kardinaal Granvelle, waarin hij hem vroeg om aan Juan Zuñiga y Requesens mee
te delen hoe hij een indult voor de ‘benoemingen’ van beneficies in de Nederlanden moest organiseren. Dezelfde dag vroeg Filips II het indult aan en gaf
hij de informatie erover door aan kardinaal Fulvio 88 Orsini. 89 In een brief van
de ambassadeur van Spanje in Rome aan Filips II verwees de ambassadeur
naar de stappen, ondernomen door kardinaal Orsini voor het indult van de
Nederlanden. 90 In het Brusselse Algemeen Rijksarchief wordt nog een kopie
van een document bewaard, dat betrekking heeft op het ‘benoemingindult’
voor de kerkelijke beneficies in de Nederlanden voor de katholieke majesteit.
Paus Gregorius XIII had problemen met de verlening van een indult. Kardinaal Orsini was als kardinaal-protector de eerst aangewezen persoon om
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G. Brom en A. Hensen, Romeinsche bronnen voor den kerkelijk-staatkundigen toestand der
Nederlanden in de 16de eeuw, ‘s- Gravenhage 1922 (RGP, GS 52) 496, nr. 611.
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Alonzo Chacon l’appelle Flavius Orsinus. Zie ook P. de Nolhac, Lettere inedite del card.
de Granvelle a Fulvio Orsini e al card. Sirleto, Roma 1884.
MD, SIM, IV, 1, 127, l. 36-l. 128, l.1: Madrid, 26 maart 1574.
MD, SIM, IV, 1, 125, l. 17: Rome, 6 augustus 1574; ontvangen 26 augustus.
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deze problemen te bespreken. 91 Gregorius verwees daarbij naar het Concilie
van Trente en het verbod op expectatieve graties. 92 Orsini repliceerde dat de
koningen buiten deze bepaling vielen en dat een soortgelijk indult aan de
keizer was toegestaan. Na enige discussie bleek dat de paus aan zijn standpunt vasthield en dat Filips II een indult wilde, zoals het anders was toegestaan.
Na zijn overlijden in 1581 werd de vraag gesteld of hij in zijn taak als
protector kon vervangen worden door de kardinaal van Napels. 93 Ten gevolge van zijn overlijden heeft paus Gregorius XIII 94 de ‘signatura’ van de breven met betrekking tot aangelegenheden uit de Nederlanden toevertrouwd
aan kardinaal Maffei, 95 die de overledene kon opvolgen als protector van de
Nederlanden, maar hij werd het niet. 96
VIII.2.5 Marcantonio Colonna (1582-1597)
Marcantonio werd in 1523 geboren als de zoon van Camillo di Marcello en
van Vittoria Colonna. Felice Peretti was zijn mentor in theologische vraagstukken en deze werd later Sixtus V (1585-1590). 97 Al vroeg was Marcantonio
commendatair abt van Subiaco. Marcantonio werd in 1560 aartsbisschop van
Tarento en kreeg op 12 maart 1565 de rode hoed. 98 In 1574 werd hij aartsbisschop van Salerno, waardoor hij te maken kreeg met kardinaal Granvelle, die
toen vicekoning in Napels was. Hij stond bekend als een aanhanger van de
Spaanse koning en was meer dan eens ‘papabilis’. Op 22 januari 1582 schreef
Filips II aan Enrique de Guzmán, graaf van Olivares, ambassadeur van Filips
II in Rome, dat kardinaal Colonna, die zich had ingezet voor de voortzetting
van de cruzada en van de escusado, twee belastingen, die men enkel met
pauselijke toestemming mocht heffen op de clerus in Spanje, zich voortaan
met de protectie van de Nederlanden zou belasten. 99
91
92
93
94
95
96
97
98
99

ARAB AUD 1214/14: Memoria difficultatum factarum per Sanctissimum Dominum
nostrum Gregorium XIII circa concessionem indulti nominandi ad ecclesiastica beneficia in inferiori Germania pro Catholica Maiestate.
Sessio XXIV, cap. 19: COGD, III, 146, 4521-4528.
MD, SIM, IV, 1, 189, l. 24-25. Zie ook: M. Sanfilippo, Di Capua, Annibale, in DBI, 39
(1991) 705-708.
Het is onder deze paus dat een indult werd opgesteld, dat als tussenstap gold voor het
indult van de Aartshertogen op 24 januari 1600. In de voorbereiding van dit indult had
de desbetreffende kardinaal-protector grote invloed. Zie ill. 6.
Marcantonio Maffei kon als kardinaal (17 mei 1570) een mogelijke kandidaat zijn.
MD, SIM, IV, 1, 193, l. 41-194, l. 1.
Onder deze paus verscheen het indult ‘Cum alias postquam’, mede dankzij de inspanningen van de kardinaal-protector.
F. Petrucci, Colonna, Marcantonio, in: DBI, 27 (1982) 368-371.
MD, SIM, IV, 1, 196, 6-8.
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Op 5 februari 1588 schreef dezelfde ambassadeur aan Filips II dat Colonna te zeer gebonden was aan het huis van de groot-hertog van Toscane en
dat hij de protectie zou laten varen. 100 Gezien het vervolg van de benoemingen is het hier aangewezen om nog een taak van Marcantonio te vermelden.
Hij werd protector van de Biblioteca Apostolica Vaticana na Cesare Baronio.
Toen Marcantonio bibliothecaris was, werd Ascanio Colonna zijn vice-bibliothecaris. Later bij het overlijden van Marcantonio op 14 maart 1597 zien we
dat kardinaal Ascanio Colonna, zoon van de overwinnaar van Lepanto, Marcantonio en van Felice Orsini, 101 vanuit Rome op 30 mei 1597 een brief schreef
aan Filips II, waarin hij de koning vroeg om hem de protectie van de Nederlanden te Rome toe te vertrouwen. 102
Uit het overzicht van de kardinalen-protectoren van de Nederlanden
blijkt dat alle kandidaten uit het zuiden van Europa kwamen. De eerste kardinaal-protector kan men nog als ‘imperiaal’ kenmerken, terwijl alle anderen
aanhangers van Filips II waren. Op deze wijze werden de staatkundige en
kerkelijke belangen binnen het Spaanse kamp gehouden. In de Nederlanden
kwamen slechts secundaire beslissingen op de agenda van de Collaterale
Raden.
Op het vlak van de integratie van Kerk en Staat in de Nederlanden en in
het Vrijgraafschap moet het systeem van de kardinaal-protector beter nagetrokken worden in de tijd vooraleer een evenwichtig oordeel mogelijk wordt.
Eénmaal, tijdens de tweede zitting van het Concilie van Trente, begaf zich
een aanzienlijke delegatie uit de Nederlanden naar de Conciliebesprekingen.
Deze delegatie stond onder de supervisie van Dr. Ruardus Tapper, maar de
stem van de Nederlandse leden zonder kardinalen en bisschoppen werd gesuperviseerd door de Spaanse delegatie, samengesteld uit kardinalen en bisschoppen. Vanaf het einde van de vijftiende eeuw, toen Filips de Schone
huwde met Johanna van Castilië, nam de invloed van Spanje op de relaties
tussen de H. Stoel en de Nederlandse aangelegenheden toe. Van Spanje verwachtte ook de paus de grootste steun, als hij de wereldlijke arm nodig had.
De Nederlanden stuurden in de eerste helft van de zestiende eeuw vele
gezanten en residenten of apostolische schrijvers, maar zij waren geen evenwaardige partners van de Spaanse ambassadeurs bij de H. Stoel; doorgaans
bleven ze niet langer dan tien jaar in Rome. In de tweede helft van die eeuw
werd Laurent du Blioul, kleinzoon van Laurent, de audiëncier, bijna een permanente medewerker van de Nederlanden en het Vrijgraafschap in Rome.
Zelden was er iemand met deze grote kennis van zaken uit heden en verle-

100 MD, SIM, IV, 1, 212, 5-7.
101 F. Petrucci, Colonna, Ascanio, in: DBI, 27 (1982) 275-278.
102 MD, SIM, IV, 1, 250, l. 26-28.
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den. Zijn jarenlang verblijf resulteerde ook in een huwelijk met een Italiaanse
dame uit de familie Diacetti.
Zijn vader, ook Laurent du Blioul, was als secretaris van de hertogin van
Camerino al jaren vertrouwd met Italiaanse zaken en met de belangen van de
keizer. Onder haar naam, Margareta van Parma, de latere landvoogdes, is de
hertogin van Camerino ons beter bekend. Zij was in die tijd gehuwd met
Ottavio Farnese, de kleinzoon van Paulus III. Deze familie zorgde voor de
rode hoed van de latere Pius IV. Op deze wijze was de familie Du Blioul voor
de rest van de eeuw het best vertrouwd met de relaties tussen de Nederlanden en de H. Stoel.
Als puntje bij paaltje kwam en de godsdienst in de Nederlanden de
grootste steun nodig had, moest de paus in het consistorie advies ontvangen
van de meest betrouwbare kardinalen. Karel V verwachtte steun van leden
van de Spaanse of keizerlijke partij. In de tweede helft van de zestiende eeuw
hebben Sonnius, maar vooral de Spaanse ambassadeurs en kardinalen hun
uiterste best gedaan om Kerk en Staat in de Nederlanden en het Vrijgraafschap te ondersteunen.

IX

IX.1

Besluit: apostolisch indult en
staatsvorming

INLEIDING: BELANG VAN HET ONDERZOEK

In 1972 stelden we het leven en de werken van de jurist Lodewijk van Schore,
eerste president van de Lage Landen, voor. 1 Onder zijn leiding stond het
rolrecht van Karel V (een recht verbonden aan de lijst of rol, waarop de vorst
de beneficies van zijn collatie een rangorde vaststelde) en samen met Ruardus Tapper superviseerde hij daarbij de kwaliteit van de clerus vanaf 1540 tot
1548. 2 In 1980 onderzochten we de werking en het personeel van de Raad
van Vlaanderen, de eerste justitieraad uit de Nederlanden, in het veranderende kader van een centraliserende overheid. 3 In 2015 behandelen we verschillende apostolische indulten onder Karel V en peilen we naar de invloed
van deze pauselijke vergunningen op het beleid van Kerk en Staat in de Nederlanden. Centraal in dit onderzoek staat het canoniekrechtelijke patronaatsrecht. Het apostolische indult kan men zien als een laatste stap in het
beneficiewezen. 4
Wat hebben Staat en maatschappij aan dit onderzoek? In www.canon
vannederland.nl werd gesuggereerd dat de Nederlanden als bestuurlijke
eenheid onder Karel V zijn gevormd. In deze studie vindt men een complement van deze vaststelling: de enge samenwerking van Kerk en vorst heeft
toen geleid tot een nieuwe maatschappij, die niet doelmatig aan staatsvorming werkte, maar wel centraliseerde. Deze samenwerking tussen paus en
keizer kaderde in de tweezwaardenleer en was urgent geworden door de
rechtstreekse aanval op de eenheid van de Kerk. Het was niet meer voldoende dat de vorst zich inzette voor het algemeen belang van zijn volk (publica
salus), maar het zielenheil (regimen animarum) van het christen volk werd
1
2
3

4

Lodewijk van Schore. President van de Raad van State en van de Geheime Raad (1540-1548),
Gent 1972, 2 dln (onuitgegeven scriptie).
De invloed van de leek (keizer, kanselier, president van de (Verenigde) Nederlanden)
op het patronaatsrecht was groter dan voorzien.
De Raad van Vlaanderen en staatsvorming onder Karel V (1515-1555). Een publiekrechtelijk
onderzoek naar centralisatiestreven in de XVII Provinciën, Nijmegen 1990. Het besef was
gegroeid dat de invloed van het patronaatsrecht op de vroegmoderne maatschappij
onderbelicht bleef in de historiografie van de Nederlanden.
Het moest duidelijk zijn dat de studie van de historische band van de Nederlanden
met het Vrijgraafschap Bourgondië een meerwaarde betekende voor een betere geschiedenis van Nederland, België en Luxemburg.
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belangrijker. Hiervoor luidde de conclusie in een Europees onderzoek naar
staatsvorming: ‘la source principale est d’ordre juridique’, zo moeten de wederzijdse juridische betrekkingen tussen Kerk en Staat grondiger onderzocht
worden.
Het collectief geheugen hield nauwelijks rekening met de apostolische
indulten. Tot de éénentwintigste eeuw was het begrip ‘indult’ alleen aan specialisten bekend. Het indult was niet een onderwerp, waarop iemand fier kon
zijn. In het algemeen was de toestand van de Kerk rampzalig, zoals Franciscus Duarenus (1509-1559), een Franse jurist, getuigde. In zijn werk over de
dienst aan God in Frankrijk: ‘De sacris ecclesiae ministeriis ac beneficiis libri
VIII’ 5 wijdde hij een kapittel aan de residentieplicht van de priesters. Elke
sterveling wist dat de ramp van afwezige kerkelijke bedienaars een publiek
geheim was. Wellicht zou een volgende generatie denken dat zijn waarnemingen eerder verzinsels waren dan de waarheid. 6 Het indult onder zijn vele
verschijningsvormen was net zoals de aflaat in een pejoratieve sfeer beland.
Men moet zich nu afvragen of deze indultenlaag met hernieuwbare en niethernieuwbare, hernieuwde, massale en speciale indulten niet het grotere
kwaad was.
Door de verlening van zovele indulten aan de Nederlanden en aan het
Vrijgraafschap Bourgondië dacht de paus de keizer te helpen voor het goede
beleid in zijn van vijanden omgeven territorium. Door zovele indulten in te
zetten voor het gemeenschappelijk welzijn van de Nederlanden bewees Karel
V dat hij zijn beste diplomatieke troeven uitspeelde om de Nederlanden en
het Vrijgraafschap Bourgondië een bijzondere kans te geven in Europa. Daarmee gaf Karel V ook aan dat hij in elk land van zijn wereldrijk een afzonderlijk beleid voerde en dat het Bourgondische patrimonium een bijzondere
plaats innam in zijn hart. De perceptie van deze geschiedenis verdient nog
veel correctie, want gebeurtenissen over de Opstand van de Nederlanden 7 en
over de Gouden Zeventiende Eeuw staan al veel dichter bij ons.
Deze generatie heeft veel moeite, zoals bleek in de inleidende beschouwingen, met de be- en verwerking van een historisch thema, gelardeerd met
een dosis canoniek recht. Zelden weet iemand wat een apostolisch indult
was; ook voor de auteur was het onderzoek nieuw. Verder is de wereld zo
5
6
7

Hoewel hij als tijdgenoot van de beschreven gebeurtenissen verslag bracht, bleef hij
onbekend aan P. Arabeyre e.a., Dictionnaire historique des juristes français XIIe-XXe siècle,
Paris 2007, zowel onder Duarenus als onder Douaren.
F. Duarenus, Omnia quae quidem hactenus edita fuerunt opera, Aureliae Allobrogum 1608,
II, 416 (VIII, cap. V De assiduitate beneficiariorum, quam residentiam appellamus, 414418).
S. Groeneveld e.a., De Tachtigjarige Oorlog. Opstand en consolidatie in de Nederlanden
(1559-1650), Zutphen 20122 en A. van der Lem, De Opstand in de Nederlanden 1568-1648:
de Tachtigjarige Oorlog in woord en beeld, Nijmegen 2014.
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geseculariseerd dat een bijzondere inspanning nodig was om de drie dimensies van het indult concreet voor te stellen: de paus als verlener, de vorst als
aanvrager en de indultarius als begunstigde. Dit werk is het verslag van een
onderzoek in de diepte. Daarvoor heeft het Vaticaanse archief nieuwe wegen
geopend: de apostolische indulten. Voor de interpretatie en de eerste resultaten zijn de pauselijke teksten geconfronteerd met de wijze, waarop de vorst
zich ervan bediend heeft. Met het oog op de hervorming van hoofd en leden
van de Kerk in de Nederlanden was de inzet van indulten onder Karel V een
tweesnijdend zwaard, dat naast sommige voordelen voor de vorst op korte
termijn nadelig werkte op de lange termijn.
In deze proeve was het onmogelijk om alle implicaties van het onderzoek
naar het apostolisch indult te behandelen. Evenmin kunnen alle relaties tussen het indult en de vroegmoderne staatsvorming hier ontwikkeld worden.
Eén van de belangrijkste resultaten van dit onderzoek verwijst naar het verlies van de controle van de clerus op het godsdienstig gebeuren, vooral op de
inzet van goede priesters. Omgekeerd is de grote invloed van het lekenpatronaat en van de toenemende controle van leken op geestelijken verrassend
en moet de impact van de vorstelijke invloed op de Reformatie kwalitatief
herijkt worden.
Niemand kijkt nu op van een document ‘Kerk en ambt’, maar onder Karel V was het onderwerp ‘vorst en kerkelijk ambt’ geen verrassing. Wat betekende de vorst voor de ambtsproblematiek, voor gewijde priesters, die het
volk van God dienden? Het bestuursapparaat van de regering had een zeer
grote aandacht voor eer, ambten en beneficies. Waar bleven de bisschoppen?
Naar de leer waren ze de zielenherders bij uitstek. Het Concilie van Trente
zou hen naar deze plaats terugbrengen, maar de praktijk van de Kerk week
af van wat in de prediking van Jezus te lezen staat. 8
Naar eigen inzicht had Karel V zijn best gedaan. Lodewijk van Schore,
één van zijn trouwste medewerkers en de eerste president van de Nederlanden en van het Vrijgraafschap Bourgondië (1540-1548), noteerde op zijn bevel
dat het gevaar voor de religie en het nadeel voor de Staat grotendeels afhankelijk was van het gebrek aan goede priesters. Van Schore verwoordde het
als volgt: ‘Er zijn te veel slechte priesters en kerkelijke bedienaars. Ondanks
de ordonnanties en edicten besmetten ze het gewone volk en de leken met
hun perverse leer. Ze schromen niet om ze van de weg der waarheid en van
de eenheid der Heilige Moederkerk af te leiden.’ 9 Dit was ook het deficit van
de indulten. Voor het beleid in religiezaken was dit een bekentenis van het
8
9

‘ad vitandum abusum ipsorummet Ordinariorum, qui saepius Mammonae serviunt,
nec zelo Dei ducuntur’, zo omschrijft Carolus Molinaeus hun activiteit in: Opera Omnia,
Parisiis 1681, V, De infirmis resignantibus, 19, nr. 40.
ARAB AUD 1473/3.
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eigen structurele falen. De gewone middelen waren uitgeput en de inquisitie
of welke andere maatregel ook kon toen het tij niet meer keren.
Gelet op het feit dat de vorst de gezamenlijke rechten van zijn voorouders op de verlening van beneficies in de Nederlanden erfde en aangezien
Karel V daaraan nog meer rechten wist toe te voegen, stond een belangrijk
deel van de clerus onder de invloed van een wereldlijke heer. In tegenstelling
tot Frankrijk (gallicanisme) leidde dit in de Nederlanden en het Vrijgraafschap niet tot afscheidingstendenzen, noch tot de vorming van een afzonderlijke kerk. De Nederlanden en het Vrijgraafschap bleven het gehoorzame
land (oboedientiae patria). Wel resulteerde dit beleid deels in een clerus, die
van privileges en dispensaties leefde. Daardoor liet de geestelijke leiding te
wensen over en speelde het repressieve optreden van de vorst in de kaart
van de dissidentie.
In die zin sluiten we ons aan bij de conclusies, die door Bram van Hofstraeten werden getrokken: ‘The acquisition of such an amount of benefices
to distribute, made it possible for the sovereign to reward not only personal
or public servants, but also relatives of these servants.’ 10 Daarom was de
belangrijkste vraag of deze vorstelijke werkwijze, gesteund op familierelaties
en op vrienden van loyale medewerkers, ook gunstig was om het hoofd te
bieden aan godsdienstige dissidentie, die terugkeerde naar de basis van het
evangelie en naar het Woord Gods. Met het oog op een genuanceerd onderzoek van de voorgeschiedenis van de huidige nationale staten, ontstaan op
grond van de oude Nederlanden, moet het onderzoek soms op een provinciale en nationale, soms op internationale basis gevoerd worden. De nieuwe
staatsvorm, die naar het woord van Pirenne al goed op weg was, moet nog
ruime kansen krijgen bij het onderzoek van de integratie/desintegratie binnen het toenmalige Europa. Deze eerlijkheid kan de oorzaken van de mislukking van het middenrijk tussen Frankrijk en het Heilige Roomse Rijk nog
duidelijker vastleggen.
Europese, c.q. mondiale context
In 2014 dachten de meeste mensen aan Karel de Grote (†814), wanneer ze
‘keizer Karel’ hoorden. Vaak wordt Karel V nog verbonden met legenden.
Keizer Karel V zelf verwees vanaf zijn kroning tot Rooms-Koning tot zijn gedicteerde biografie aan Willem van Male naar twee macro-doelstellingen, die
zijn periode zouden overschaduwen: hoe een oplossing te vinden voor het
probleem van de Turken (en het Heilig Land) en van de ketterij van Dr.
Maarten Luther. Als keizer en beschermer van de Kerk moest Karel V samen
10

B. van Hofstraeten, Patronage and Brokerage in the Burgundian-Habsburg Netherlands. The case of the Chapter of Saint-Gudule and Saint-Michael in Brussels (14301555), in: LJChH 108, 3-4 (2013) 751.
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met de paus de eenheid van het christendom op zich nemen. Voor de pausen
uit dezelfde periode behoorden deze twee macro-doelstellingen tot de kern
van hun bestaan.
Ferdinand van Aragón slaagde erin om in 1510 het dichtst bij het Heilig
Land te komen, toen hij Tripoli innam. Vele pausen waren bereid om ‘de drie
gratiën’ (kerkelijke belastingen, waarvoor de paus zijn goedkeuring moest
geven) in de weegschaal te gooien om de kruisvaartonderneming te laten slagen. Karel V heeft alleen met zijn expeditie naar Tunis (1536) succes geboekt,
want Algiers (1542) werd een flop. Voor zijn tocht naar Tunis kreeg Karel V
zijn enige indult van paus Paulus III, maar was het een rechtvaardige oorlog?
Kon de bevrijding van duizenden christene slaven opwegen tegen het bloedvergieten en de vele slachtoffers aan beide kanten? De paus beloonde Karel V
met een indult, maar Erasmus reageerde als volgt: ‘Denk niet dat Christus
tevreden zal zijn over u, wanneer u een vloot naar de Turken stuurt en wanneer u een klein heiligdom of klooster opricht.’ 11 Toen Ignatius van Loyola in
1552 zijn kruistochtplan ontvouwde, was de zorg om de ‘universa respublica
christiana’ bij de keizer verbleekt. 12 Uiteindelijk zou Filips II bij de slag van
Lepanto het gevaar van de Turken bezweren, maar de Habsburgers zouden
er niet in slagen om de eenheid van de katholieke, oecumenische Kerk te herstellen.
Vanaf de val van Constantinopel (1453) tot de slag van Lepanto zijn de
pausen door één van de zwaarste stormen van de Kerk gegaan met inzet van
de aflaat (indulgentia), het indult (indultum) en ‘de drie gratiën’. Bij de uiteindelijke overwinning op 7 oktober 1572 werd met enige moeite op het plein
voor de Sint-Pieterskerk te Rome een obelisk opgesteld met daarop de tekst
van dé overwinning: 13 de oktobermaand werd de maand van de rozenkrans.
Het morele kompas van de Kerk was herijkt in de decreten van het Concilie
van Trente.
Het tweede wereldprobleem, de scheuring in de christenheid, eindigde
met minder succes: noch de paus, noch de keizer slaagde erin om de eenheid
onder de christenen definitief te herstellen. 14 De paus was met de oproeping
van een Oecumenisch Concilie wel op weg naar een hervorming van de
Kerk. De keizer als de wereldlijke arm streefde in het Heilige Roomse Rijk te
Mühlberg (1547) een militaire overwinning na, maar die leidde alleen naar
het ‘cuius regio, illius et religio’: de godsdienstvrede van Augsburg 1555.
11
12
13
14

O. Herding, Institutio christiani principis, in: ASD, IV, 1, 147, l. 357-358.
G. Beyerhaus, Karl V. und der Kreuzzugsplan des Ignatius von Loyola, in: Archiv für
Kulturgeschichte, 36 (1954) 9-17.
ECCE CRUX DOMINI FUGITE PARTES ADVERSAE VICIT LEO DE TRIBU JUDA.
In 1908 zette de Amerikaanse priester Paul Wattson zich in om een Internationale Bidweek in te stellen. Pius X nam dit plan over in 1909. De pauselijke Raad ter bevordering van de Eenheid van de Christenen zet dit werk verder.
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Karel V en zijn broer Ferdinand I hadden het geloof verdedigd, maar de
breuk leek onherstelbaar. 15
Het indult: een bron met perspectieven en tekorten
Dit boek is een proeve van bekwaamheid. Het handelt over verleden, heden
en toekomst. Het verleden wordt er vooreerst vertegenwoordigd door verloren gewaande documenten. Het heden wordt ervan overtuigd dat de zestiende eeuw en de Opstand der Nederlanden onderbelicht blijven, 16 zolang
niet meer inspanningen worden gedaan om dieper door te dringen in de
voorgeschiedenis van de huidige nationale staten en van het verlies van het
Vrijgraafschap Bourgondië, dat er nauwer mee verbonden was dan tot dusver werd aangenomen. De toekomst zal uitwijzen dat de nieuw gestelde vragen harde noten worden om te kraken.
De eerlijkheid gebiedt om de bewerking van de nieuwe documenten te
relativeren. Vooreerst verwijzen deze documenten naar nog meer documenten, die niet zijn gevonden en die al of niet verloren gingen. De brand van het
hertogelijke paleis te Brussel in 1731 mag verantwoordelijk zijn voor het verlies van de toen nog bestaande registratie van de indultarii, maar de heuristieke fase biedt na dit onderzoek nieuwe kansen, omdat (rechts- en kerk)historici zich meer bewust zullen zijn van het bestaan van het indult. 17 Verder
stelt de territoriale versnippering van de Nederlanden uit de zestiende eeuw
problemen, omdat elk land, dat uit de oude Nederlanden ontstond, toen een
ander relatief belang had. 18
Om de studie te vereenvoudigen is een typologie opgesteld van de bestudeerde indulten. ‘Fervor pure devotionis’ (5-7-1515) is een voorbeeld van het
belangrijkste specimen, het hernieuwbare indult, omdat het alleen voor Karel
V levenslang gold. Bij deze procedure was er een vacature en wist een kandidaat zeker dat hij het kerkelijk ambt zou uitoefenen. Daarnaast is ook een
voorbeeld van een niet-hernieuwbaar type bestudeerd: ‘Digna consideratione
fidelitatis’ (13-8-1552). De periode om een beneficie te verkrijgen langs de
fulminatieprocedure was voor een kandidaat zeer beperkt in de tijd, te berekenen in maanden. Eens deze kandidaat zijn ‘instrumentum fulminationis’
had ontvangen, moest hij op onzekere basis de boer op.
15
16
17
18

A. García Simón, El ocaso del Emperador. Carlos V en Yuste, Madrid 1995, 12 en 125.
J.W. Smith, The Present Position of Studies regarding the Revolt of the Netherlands, in:
J.S. Bromley en E.H. Kossman, eds., Britain and the Netherlands, London 1960, 11-28.
Het zal niet meer volstaan om naar een apostolisch indult te verwijzen, maar de identificatie en voorstelling ervan moeten voortaan precies zijn.
In de territoria, die afzonderlijk tot een andere staat gingen behoren, verschoof de belangstelling zowel voor de bewaring als voor de bestudering. Het feit, dat de registratie van de Preces Primariae nauwgezet is bijgehouden en bewaard, veronderstelt een
even stipte registratie van de indulten.
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Het hernieuwbare indult voor de eerste waardigheden in de Nederlanden (kerkelijke ambten zoals abt of proost en deken in kapittelkerken) begon
vanaf 27 februari 1516 een tocht, die nog klaar ligt voor systematisch onderzoek in de bewaarde archieven. In dit geval was er één vacature. Verschillende niet-hernieuwbare indulten zijn voorlopig in kaart gebracht, maar zijn
in de komende jaren verder te exploreren. Hier waren alleen wachtenden op
een vacant beneficie.
Op basis van de naar men mag aannemen duizenden personen, die hun
voordeel deden met uitvoeringsbesluiten (instrumenta processus fulminati)
voor niet-hernieuwbare indulten zijn evenzovele ‘processus fulminati’ gevoerd. Wilde een ‘indultarius’ dat zijn ‘instrumentum’ van het indult het
stadium van de uitvoering bereikte, dan moest hij zich bij de aangestelde
‘executores’ of ‘fulminatores’ melden. Tot dusver zijn slechts twee notariële
formulieren van een soortgelijk proces bekend of twee ‘instrumenta processus fulminati’ of ‘instrumenta fulminationis’. 19
Naar schatting is slechts een 10% van alle kandidaat-indultarii in de
ontwerplijsten van 1553 bestudeerd. Deze lijsten bieden een belangrijke
steekproef. Op basis van dit overzicht wordt duidelijker wat de betekenis
was van de formule ‘aangenaam aan de vorst’. Vriendjespolitiek en centralisatie ten voordele van het Brusselse Hof zijn er de belangrijkste ingrediënten
van een pauselijk document. De geestelijke dimensie van het indult was afhankelijk van de uitvoering ervan in de binnenlandse context.
Het blijft vreemd dat ‘indulten’ in het Corpus iuris canonici niet eens
vermeld werden in de betekenis, die hieraan toekwam vanuit de staatsvorming, nl. een pauselijk privilege aan de wereldlijke vorst zonder natie om
kerkelijke beneficies met aandrang te mogen voorstellen. Toch is het onmiskenbaar dat indulten vanaf het midden van de vijftiende tot het midden van
de zestiende eeuw een belangrijke rol speelden in de periode van de Reformatie en dat zij in de Nederlanden de verhouding van Kerk en Staat gevoelig
bepaald hebben.

19

De paus geeft het massale apostolische indult aan Karel V: ‘Digna consideratione fidelitatis’
(13-8-1552); deze geeft op zijn beurt met ‘zijn’ indult aan vele indultarii (= eventuele beneficiarii) een kans op een beneficie. Het verkregen product voor de begunstigde werd
ook indult genoemd. Het ‘instrumentum fulminationis’ is het notariële document,
waarop het apostolisch indult (13-8-1552) samen met de keizerlijke vergunning van een
beneficie aan een indultarius (19-7-1553) en de uitslag van het onderzoek van de keizerlijke uitvoerder naar de geschiktheid van de indultarius (24-7-1553) geregistreerd
staan. Dit document geeft de indultarius recht op een indult.
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IX.2

GRENSVERLEGGEND NADENKEN OVER DE INDULTENLAAG EN
STAATSVORMING

Het juridische klimaat, waarin zowel de indulgentia of aflaat als het indult
werd ontwikkeld, kaderde in een speciale vorm van ‘ius commune’. Voor het
begrip ‘indulgentia’ bestonden er vijf bepalingen. 20 Deze gingen terug op
Guido da Baisio (†1313) of de Archidiaconus van Bologna, 21 op Giovanni
d’Andrea (1278-1348), 22 op Pietro di Ancorano (1330-†1416) 23 en Domenico di
San Geminiano (†1424) 24. Al deze canonisten verwezen naar het Decretum en
de Decretalen als ‘ius commune’. 25 Voor de indulten was een soortgelijke canoniekrechtelijke bron niet aan te wijzen ondanks het feit dat ondertussen
ook het Liber Sextus, de Clementinen en de Extravaganten al bestonden. Het
indult was de verwijdering van een pauselijke versperring in het canonieke
recht, waardoor de paus zich vooral door reservaties als meester van de beneficies had opgeworpen. De vorst kreeg in de Staat ruimere rechten dan de
bisschop, de gewone collator.
Het ontstaan van de eerste indulten voor de Nederlanden was verbonden met de conflicten tussen Filips de Schone en Alexander VI. De wrijvingen met de H. Stoel hielden verband met de virtuele ontwikkeling van een
nieuwe staat (natio) tussen Frankrijk en het Heilige Roomse Rijk. De problemen geraakten niet opgelost onder de twee volgende pausen: Pius III en
Julius II. Onder Leo X werden vier indulten verleend op 5 juli 1515, nadat de
aartshertog van Oostenrijk door de Staten-Generaal van de Nederlanden
meerderjarig was verklaard en hij een verzoek had gezonden naar de H.
Stoel. De paus was niet verplicht om die indulten te geven. Zij kwamen voort
uit zijn gratierecht.
Voor het ontstaan van de allereerste indulten, zoals die hier bestudeerd
werden, moeten we terug naar paus Nicolaas V. Deze paus leefde in de periode na de Babylonische ballingschap te Avignon (1309-1376), na het Westers Schisma (1378-1417), na het jaar, waarin er drie pausen en tegenpausen

20
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VI.5.10.3. Zie I. Andreae, In Sextum Decretalium librum Novella Commentaria, Venetiis
1581, 156A: Indulgentiae.
F. Liotta, Baisio, Guido da, in: DBI, 5(1963) 293.
G. Tamba, Giovanni d’Andrea, in: DBI, 55 (2000) 667-672. Zie nu: DBGI, I, 1008-1012.
H. Lange en M. Kriechbaum, Römisches Recht im Mittelalter, München 2007, II, 993. Zie
ook 208, 398 en 818.
D. Quaglioni, Domenico di San Geminiano, in: DBI, 40 (1991) 664-667.
Gregorius XIII zou op 1 juli 1580 (Cum pro munere) en op 2 juni 1582 (Emendationem)
overgaan tot de uitgave van het Corpus iuris canonici: K. Pennington, DGDC, II, 757765.
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elkaar tegenwerkten (1409) 26 en in een periode, waarin de vraag of de paus
boven het Concilie stond of omgekeerd van het allergrootste belang was. Nicolaas V wilde zich in het midden van de vijftiende eeuw met de Europese
staten verzoenen en de conciliaire crisis achter zich laten. Dat was het beste
moment om staatsvorming met kerkpolitiek te verbinden.
Al na de Concilies van Konstanz (1414-1418) en Bazel (1431-1449) had de
Kerk hernieuwde contacten aangeknoopt met de naties en met de landen, die
nog niet ver waren vooruitgegaan op het pad van de staatsvorming. Nicolaas
V slaagde erin om de keizer van het Heilige Roomse Rijk aan zijn kant te krijgen door het Concordaat van Wenen (1448). De paus moest al zijn diplomatieke talenten aanwenden om vorst na vorst, landsheer na landsheer in Italië
aan zich te binden. Door de vrede van Lodi (9 april 1454) kon hij vele decennia rust en vrede scheppen. Met grote naties kwam een concordaat tot stand,
maar met landsheerlijkheden lukte een overeenkomst door de concessie van
een indult.
Bijna een eeuw later stelde zich het probleem van Kerk, Staat en patronaatsrecht in gewijzigde vorm. Hoe kon kardinaal Reginald Pole 27 de kerk in
Engeland reorganiseren tijdens het korte katholieke intermezzo van Mary
Tudor, de eerste dochter van Hendrik VIII, die toen met Filips II was getrouwd? 28 Het contrast tussen Engeland en de Nederlanden was groot. In
beide landen kwamen beneficies voor. Wellicht was de regelgeving voor beneficies in Engeland sinds het schisma onder Hendrik VIII beter dan in de
Nederlanden, maar deze regelgeving wilde remediëren aan een ramp binnen
de Kerk. ‘Zoals de Staat ten onder gaat, wanneer hij wordt bestuurd door
stomme personen en door mensen, die branden van ambitie, zo ook gaat de
Kerk van God gebukt onder personen, die totaal onwetend zijn.’ 29 In het
Engeland van Queen Mary begon men met een zuivere lei en keerde men terug naar de eerste christenheid zonder concordaten en indulten, maar wel
onder verwijzing naar de belangrijke ‘Engelse’ constituties van de kardinalen
Otho (1237) en Ottobuono (1268). 30 In de Nederlanden was er een sterk ont26
27
28
29
30

In tegenstelling tot een driepausenjaar (1555), waarbij er twee conclaven in hetzelfde
jaar voorkwamen, verbleven deze drie pausen in 1409 op andere plaatsen. In de Kerk
gold: ecclesia non debet esse biceps.
John Edwards, Archbishop Pole, Farnham 2013. Zie ook: T. Mayer, Pole Reginald, in:
ODNB, 44 (2004) 715-726.
Reformatio Angliae ex decretis Reginaldi Poli cardinalis, sedis apostolicae legati, anno M. D.
LVI., Romae M. D. LXII, Decretum VII, De ecclesiasticorum beneficiorum provisione,
19 ro- 20ro.
G. Bray, Tudor Church Reform, 280-295: 11. Of those to be admitted to ecclesiastical
benefices. Het geciteerde verwijst naar D.38 c.1 Ignorantia. De betere situatie in Engeland mag ook bewezen zijn door de betere registratie van de beneficies.
R. Helmholz, The Canon Law and Ecclesiastical Jurisdiction from 597 to the 1640s, in:
The Oxford History of the Laws of England, Oxford 2004, 202 en 428. Zie ook: J. Baker,
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wikkeld beneficiewezen met als top van dit systeem een aantal bijzondere
vorstelijke rechten, waaronder de indulten, die niet bestonden in Engeland.
Bij het begin van de Reformatie was er op het gebied van het beneficiestelsel, dat voortbouwde op het patronaatsrecht, in gans Europa een crisissfeer. Commercialisering en juridisering van het beneficiewezen schiepen een
grote afstand tussen de gewone clericus en de hogere clerus. Door de klemtoon op de titels te leggen haalde de bezitter van een titel het op zijn charismatische collega. Bij het niet-hernieuwbare indult verdeelde de hiërarchische
overheid de meest lucratieve posten voor de vriendjes van de machthebbers.
Een lijntje naar de centrale commissie was dan noodzakelijk. Wanneer Viglius in deze centrale positie geraakte, zorgde hij goed voor zijn nauwe verwanten.
Het ontstaan van het hernieuwbare indult ‘Fervor pure devotionis’ uit 1515
verwees naar de invloed van Bourgondië/Savoie, omdat daar de vroegste
connecties tussen het Vrijgraafschap, de Nederlanden en het indult aan te
wijzen waren. Het verwees naar het Heilige Roomse Rijk en naar Maximiliaan, de grootvader van vaderszijde van Karel. Uiteindelijk verwees het ook
naar Spanje en naar de grootvader van moederszijde van Karel, omdat Ferdinand van Aragón over de beste diplomatieke kanalen beschikte met de H.
Stoel.
Wat verwachtten paus en keizer van het indult in 1515-1516?
Vanuit het canoniek recht was het in de elfde eeuw zaak dat niemand een
titel kon verwerven in twee kerken. 31 In de dertiende eeuw bleek de paus bereid te zijn om extra voordelige beneficies te willen toestaan aan sublieme
kandidaten. 32 In de veertiende eeuw moesten kardinalen en zonen van koningen om hun uitzonderlijke status bijzondere gunsten verwachten. 33 In de
zestiende eeuw vond paus Leo X dat hij alleen zijn gunsten kon reserveren
(reservatio* mentalis/pectoralis), want elke provisie uitgevoerd op zijn gezag
was zijn provisie. 34 Karel V werd de koningszoon, aan wie in 1515 vier apostolische indulten ten deel vielen.
Paus Leo X bevond zich toen midden in de onderhandelingen over het
Vijfde Concilie van Lateranen. Hij verwachtte niet meer om de conciliaristen
de wind uit de zeilen te nemen. Hij zag uit naar goede relaties met de jonge
vorst, die binnenkort als wereldlijke arm, als ‘katholieke koning’ en eventueel

31
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Monuments of Endlesse Labours. English Canonists and Their Work, 1300-1900, London
1998, 34. Noteer dat ook Erasmus met deze constituties te maken had: P. Allen, Opus
epistolarum Des. Erasmi Roterodami, Oxonii 19922, II, 517, p. 435, l. 60.
D.70 c.2 §1. Omnino autem.
X.3.5.28 De multa.
Extrav. Io. XXII.3.1 Exsecrabilis.
VI.3.4.9 Si eum.
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als keizer de Kerk ter hulp zou snellen, maar hij hoopte nog dat hem minder
macht ten deel zou vallen. Zoals toen al enkele decennia het gebruik was,
verleende hij het indult ‘Fervor pure devotionis’ ook, omdat hij wilde tegemoet
komen aan een vraag, die ondersteund werd door de Spaanse koning. In dezelfde zin zou hij Frans I in het Concordaat van Bologna toegevingen doen,
omdat deze bereid was zijn Pragmatieke Sanctie prijs te geven. Door de verdwijning van de Pragmatieke Sanctie veranderde de houding van het Parlement van Parijs ten aanzien van de appelprocedures in beneficiale zaken uit
Kroon-Vlaanderen. Pausen hadden het beneficiewezen vaak in hun voordeel
beslecht. Waren ze nu bereid in te binden: ‘reductio* ad ius commune’?
Geenszins.
Karel, aartshertog van Oostenrijk, kreeg van de paus het voorstellingsrecht, maar in de praktijk het recht om bij de vacature van een abt of dignitaris het ‘ius nominationis’ toe te passen en om niet toe te laten dat een kandidaat voor een consistoriaal beneficie werd gesteund zonder zijn toestemming. Het feit dat de vorst zijn toestemming gaf, sloot uit dat hij zijn recht
moest delen met een andere instantie. Hij kreeg door het indult ‘Fervor pure
devotionis’ het ‘ius ad rem’ daar waar het canoniekrechtelijke verkiezingsrecht
(electio canonica) had gegolden. Het ‘beneficium electivum’ werd praktisch
onderworpen aan de nominatie. Verder kreeg Karel als aartshertog van Oostenrijk het ‘ius de non evocando’, d.w.z. dat personen niet konden gedagvaard worden voor een Romeinse rechtbank, 35 het recht om honderd kerkelijke personen in zijn dienst aan te stellen en een indult om de buitensporige
clerici aan te pakken.
Staatsvorming stond niet expliciet ingeschreven in het indult, maar het
indult kon in grensgebieden een ‘benoeming in keizerlijke zin’ omzetten en
strategisch belangrijk zijn. In het kader van de hervorming in hoofd en leden
was er geen optie om het gedrag van mensen in geestelijke zin te wijzigen.
Veeleer had de paus de bedoeling om de vorst in de schoot van de Kerk te
houden. De opvoeding van de gelovigen in katholieke zin zou afhangen van
de ingezette kandidaten of indultarii.
De aartshertog van Oostenrijk verwachtte als jonge vorst van vijftien jaar
geen wonderen van het hernieuwbare indult. Zoals gebruikelijk was een ‘petitio’ of aanvrage uitgegaan naar de H. Stoel. Daarbij hoopte de omgeving
van Karel dat drie conflicten uit het verleden een redelijke oplossing kregen. 36 Verder was de verwachting dat het beleid van de benoemingen versoepeld werd. In de praktijk zou het verkregen indult een ‘benoemingindult’
zijn, zonder dat bij de publieke bekendmaking in 1516 een wettelijke bepa35
36

J. Joosting, De begrenzing der wereldlijke en kerkelijke rechtspraken tegenover elkander, ’sGravenhage 1910 (Werken OVR, 2, 11) III, 368-371.
Zie hierboven VII.2.1 en de bijlagen II tot en met IV.
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ling de bevolking in de Nederlanden daarover inlichtte. 37 De juridische raaklijn om een titel van een beneficie te verkrijgen of te verliezen was soms flinterdun, zoals de scheidslijn tussen de ‘libertas ecclesiae’ en de ingreep van de
leek in kerkelijke zaken niet evident was.
De aartshertog van Oostenrijk wist zich in het begin vooral gesteund
door de Spaanse geestelijkheid en diplomatie. Tijdens zijn leven zou hij zovele malen beroep doen op het pauselijke gratierecht en vanwege de paus enkele keren gratis indulten ontvangen zodat de indultenlaag indrukwekkend
werd. Bovendien onderhandelde Karel V voor het laatst zo intens met de
pausen van zijn generatie dat de laatste fase van de tweezwaardenleer hem
tot een keizer-clericus heeft gemaakt. Hij was de laatste keizer, die honorair
kanunnik was in drie zeer belangrijke kapittelkerken. Toch was het zijn taak
niet om het zielenheil van het volk te ondersteunen. De vorst moest, volgens
Erasmus, in de eerste plaats uitzien naar het algemeen welzijn, desnoods ten
koste van zijn leven. 38
De vorst vergrootte zijn gezag over de abdijen door zelf een procedure
voor de aanstelling van de abt te introduceren. Een jurist en een clericus zouden de procedure bewaken. Daarbij nam Karel V die gelegenheid te baat om
grotere controle uit te oefenen over de financiële toestand van de abdijen. In
hoever de godsdienst beschouwd werd als een politiek instrument om er
eigen doelen mee na te streven, was toen niet meteen aan de orde. Wel vond
de vorst dat het indult moest uitgebreid worden (ampliatio). Vanwege de
paus was er geen controle op de uitvoering van het indult, behalve dat drie
geestelijke uitvoerders uit de Nederlanden bij problemen konden tussenkomen. In de praktijk gebeurde dat zelden.
Over de uitbreiding van het indult kon men vele kanten op. Margareta
van Oostenrijk meende in eerste instantie dat het indult van de ‘benoeming’
voor de waardigheden in de Nederlanden uitbreiding verdiende. Ze dacht in
dezelfde zin ook aan het ‘ius de non evocando’, aan de inperking van de misbruiken van de bisschoppen en aan het te ruime gebruik van interdicten en
kerkelijke straffen. 39 Met de aanhechting van nieuwe gebieden in de Nederlanden volgde doorgaans automatisch de territoriale uitbreiding ervan in de
hier bestudeerde indulten. De inhoudelijke uitbreiding van deze indulten
werd gaandeweg meer utopisch.
Daarom passen hier volgens de beginwoorden van het indult ‘Fervor pure
devotionis’ de woorden van de benediktijnenabt uit Würzburg, Johannes Tri37
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temius (1462-1516): ‘De gloed van de [zuivere] vroomheid, die in de tijd begint, vervliegt ook met de tijd. Al wat immers in de tijd gebeurt, is ook vluchtig. In het menselijke handelen houdt niets lang stand.’ 40 Voor het indult,
waarvoor er in het canonieke recht geen bepaling ter beschikking was, stelden we vast dat dit begrip in de periode van 1450 tot het Concilie van Trente
een hoogtepunt bereikte. Zonder enige canonieke regelgeving ter zake was
de al te menselijke kans tot manipulatie van wie dan ook een open doel, maar
de belangrijkste betrokkenen waren beperkt in aantal.
Guillermo Cassador (1477-1527), auditor van de Rota, was de eerste jurist, die een eigen benadering van het apostolisch indult omschreef. Hij hield
als medewerker van de pauselijke rechtbank rekening met de vele pauselijke
reservaties uit de vorige eeuwen. Voor hem was het apostolisch indult een
rem op de grote armslag van de paus op het vlak van de beneficies (remotio
obstaculi of de verwijdering van een hinderpaal, die de paus zelf had opgeworpen). 41 De paus zag af van een deel van zijn reservatierecht om een recht
van anderen mogelijk te maken, want de pauselijke reservatie bond de handen van de ordinarius, doorgaans de bisschop. Op deze wijze verwijderde de
paus zich verder van het ‘ius commune’ door een leek in te schakelen. 42
In de Nederlanden verzetten vooral de Brabantse abdijen zich tegen het
persoonlijke, hernieuwbare indult van Karel V, omdat zij hun oude kiesrecht
zagen verloren gaan. Tot dusver was er in Rome nog geen protest te vinden
tegen de niet-hernieuwbare indulten. In het kader van de Spaanse hervormingsbeweging lieten de bisschoppen in 1562 op het einde van het Concilie
van Trente in een lange lijst van desiderata weten dat aan niemand nog indulten mochten verleend worden om beneficies te geven, die ter beschikking
stonden van een andere partij. Onder dit laatste geval bevonden zich de
meeste niet-hernieuwbare indulten, die Karel V voor de Nederlanden had gekregen. 43
De bisschoppen waren het meest getroffen door deze indulten. De bisschop van Regensburg wierp zich in het kader van het Concilie van Trente
op als hun tolk. Hij was van mening dat hij als ‘ordinarius’ recht had op een
indult om in de apostolische maand beneficies met zielzorg te verlenen. Sa40
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J. Vercruysse, “Reformatio” in katholischer Perspektive. Drei Beispiele aus dem 16.
Jahrhundert, in: Ephemerides Theologicae Lovanienses 75 (1999) 156.
Indultum tollit obstacula reservationum, quae facultatem conferendi impediunt. Zie
daarover X. Bastida, Guillermo Cassador: Su vida y su obras, Roma 1974, Privilegios e indultos 140-146, vooral 141-142.
Anastasius Germonius steunt op het werk van Cassador, als hij een indult voor een
kardinaal uitvoerig bespreekt: A. Germonius, Tractatus de indultis apostolicis, Rome
1591.
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nieuwe vraag.
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men met die beneficies wilde hij ook kanonikaten en prebenden verlenen in
kapittelkerken en in de kathedrale kerk van Regensburg. Als het de wereldlijke macht is toegelaten, hoeveel te meer dan aan de ‘ordinarii’. 44
Zolang het vorstelijk indult niet voorkwam in de kerkelijke wetgeving en
in de rechtspraak, bestond het niet en waren slechts enkele personen op de
hoogte. Het ‘ius commune’, waaruit het indult zich ontwikkeld had, verwees
naar de periode na Panormitanus, op dat ogenblik de laatste commentator
van de Decretalen. 45 In deze periode konden de renaissancepausen veel vrijer
dan voorheen omspringen met het canonieke recht, zowel bij de ‘Kanselarijregels’, de ‘Rota Romana’ als in particuliere gevallen.
Toch mag een bepaling hier niet ontbreken. Het vorstelijk indult was een
pauselijk privilege, behorend tot de brieven van gratie, waardoor de lekenpatroon gebruik mocht maken van zijn voorstellingsrecht voor een kerkelijk officie en beneficie. Dit betekende dat Karel V als belangrijke leek daar het ‘ius
praesentationis’ kreeg, waar hij voorheen geen recht had. Naar gelang van
het kerkelijk ambt rest hier nog veel onderzoek, omdat de praktijk in de afzonderlijke provincies en de oplossing van de geschillen daaromtrent op het
locale vlak nog niet bestudeerd zijn.
Eén van de resultaten van dit onderzoek heeft betrekking op het feit dat
er vele soorten indult bestonden. Onder de hier bestudeerde moet voortaan
rekening worden gehouden met één hernieuwbaar indult, dat levenslang aan
de vorst toekwam en dat hij als ‘benoemingindult’ inzette voor abdijen en kapittels, en met verschillende niet-hernieuwbare, die aan afzonderlijke kandidaten slechts voor een beperkte tijd een kans gaven op een onzeker beneficie.
Verder zal voortaan rekening gehouden worden met massale indulten, met
twee soorten spontane door de paus geschonken indulten en met het ‘ius
Precum Precariarum’, dat ook als een indult kan beschouwd worden en dat
de Nederlanden en het Vrijgraafschap meer dan voorheen binnen de grenzen
van het Heilige Roomse Rijk bracht. Uiteindelijk waren er twee hoofdpersonen: de paus als verstrekker en uitzonderlijk als initiatiefnemer en de keizer
als aanvrager.
Zodra de vorst bij de niet-hernieuwbare indulten het apostolisch indult
had verkregen, kon een clericus een aanvraag indienen om door zijn bemiddeling een beneficie te krijgen. Eens de clericus het vorstelijk indult had aanvaard (instrumentum acceptationis), onderzocht een uitvoerder van de vorst
(executor) of de kandidaat als indultarius het beneficie terecht zou krijgen.
44
45

CT, VII, Actorum pars IV, volumen 3, 471, l. 44- 472, l. 7.
In latere werken is het indult gemarginaliseerd of verdwenen: P. Fagnani, Jus canonicum sive commentaria absolutissima in quinque libros Decretalium, Coloniae Allobrogum
1681-1682, 5 dln. en P. Passerini, Commentaria in librum Sexti Decretalium, Romae 16671673, 4 bdn.
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Indien dit wel het geval was, volgde het ‘instrumentum fulminationis’. Pas
dan kon de indultarius op zoek naar een beneficie, want dit indult was een
expectatieve gratie. Er moest gewacht worden tot er iemand overleed of in
elk geval tot er een plaats vacant was. Aan de rechthebbende van dit beneficie zou een geestelijke dan de institutie verlenen. Volgde dan de inbezitstelling (missio in possessionem) 46 en de verkrijging van de titel. 47
François Lange (1610-1684) is de enige, die een korte nota liet publiceren
over ‘het recht van indult’, maar dit recht van indult is van een andere orde.
Er zijn twee verschillen met het indult van Cassador: Cassador werkte vóór
het Concilie van Trente en Lange erna; het tweede verschil heeft betrekking
op het feit dat Lange aan het indult voor het Parlement van Parijs dacht. 48
Volgens Lange waren er twee soorten indulten: actieve en passieve. 49 De actieve waren gunsten door de paus toegestaan aan kardinalen en andere gewone collators 50 om beneficies van hun collatie te verlenen of te presenteren.
Zij waren daarin vrij en niet gehinderd door devolutie, binnen de zes maanden aan gewone collators toegestaan door het Derde Concilie van Lateranen. 51 Binnen de actieve indulten waren er gewone en buitengewone. Deze
laatste indulten waren toegestaan aan de keizer, de koning van Frankrijk en
Sardinië en vroeger aan de koning van Engeland en Schotland om een benoeming te bevestigen of om iemand te benoemen in de apostolische maanden. 52 Wie meer uitleg wilde, verwees Lange naar Cochet de Saint-Valier. 53
Ondanks het Concilie van Trente, waar de expectatieve gratie en het indult voor individuelen waren afgeschaft, bleek deze variante van het indult
in de tijd van Lange nog springlevend. Bovendien had hij niet alle landen
opgesomd, waar het indult nog gold. Giovanni Bianchi zou in het begin van
46
47
48
49
50
51
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Hier komt vaak de uitdrukking ‘missio in realem, actualem, et corporalem possessionem’ voor.
Hier spreekt men van de ‘titulus’ of van de in het Romeinse recht onbekende ‘titulus
coloratus’.
Vanaf Eugenius IV over Paulus III naar Clemens IX waren deze privileges toegestaan
aan de belangrijkste raadsheren van het Parlement van Parijs.
Passieve indulten waren expectatieve gunsten. Sinds het Concilie van Trente waren
deze verboden. Zie ook: Cl. Blondeau, La Bibliothèque canonique, Paris 1689, I, 727.
Na het Concilie van Trente hebben de bisschoppen hun plaats heroverd.
X.3.8.2 Nulla.
F. Lange, Traitez du droit d’indult et de la jurisdiction ecclésiastique, in: La nouvelle
pratique civile, criminelle et bénéficiale ou le nouveau practicien françois, Paris 174114, II, 297303. Noteer dat de koning van Spanje ook in deze reeks past tijdens het leven van Lange.
M. Cochet de Saint-Valier, Traité de l’Indult du Parlement de Paris, Paris 1747, 2 dln. Zie
ook: G. Du Rousseaud de la Combe, Recueil de jurisprudence canonique et bénéficiale, avec
Pragmatiques, concordats, bulles et indults des papes, Ordonnances, edits et declarations de nos
rois, concernant les matieres canoniques et beneficiales, par ordre chronologique, Paris 1748,
2 dln.
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de achttiende eeuw na grondig onderzoek in het Vaticaanse archief bewijzen
dat de paus in de vijftiende eeuw nooit een ‘benoemingrecht’ had toegekend. 54 Slechts langzaam verdween het hernieuwbare indult.
Daaruit volgt dat het ‘ius commune canonicum’ tijdelijk een ‘perpetuum
mobile’ voorstelde, waarin het Romeinse recht en het canonieke recht en de
verhouding tussen deze beide rechten niet voor iedereen gelijk waren. Afhankelijk van de rechtsfiguur en van de maatschappelijke context evolueerde
het recht anders. Afhankelijk van de tijd en de plaats ziet men verschillen. In
de Nederlanden kwam Karel V naar voren als de eerste/laatste vorst, die het
indult met wisselend succes kon aanvragen en inzetten. Hier was wel degelijk ‘aanzien des persoons’ in het spel. 55
Houdt men rekening met de hertogen van Bourgondië en later met de
komst van de Habsburgers in onze gewesten, dan stelt men vast dat de relatie van de vorst met de H. Stoel zeker niet slecht was. Met Karel V, die zowel
in het Vrijgraafschap Bourgondië, in de Nederlanden, in het Heilige Roomse
Rijk en in de Spaanse koninkrijken en kolonieën het heft in handen had stond
de paus voor een heerser, die solidair een belijder van het orthodoxe katholieke geloof wilde zijn. 56 Aan hem kon weinig geweigerd worden, zeker na
het verdrag van Barcelona (1529), toen hij Italië nog meer in de Spaanse invloedssfeer bracht, maar er ook voor zorgde dat de Turken op afstand bleven.
Binnen zijn territorium van de Nederlanden en het Vrijgraafschap
schermde de vorst zich af voor pottenkijkers en dissidente Brabantse abdijen
werden afgescheept. In Rome kwamen de renaissancepausen naar voren als
de concessiehouders, die soms al te gemakkelijk omgingen met het verlenen
van graties. Voor het indult als kerkrechtelijk en publiekrechtelijk begrip
volgde daarna traag en geleidelijk, maar onherroepelijk het einde.
Het panorama van alle soorten indulten is hier niet in kaart gebracht. 57
De indultenlaag, door de paus verleend aan Karel V, vertoonde al vele verschillen. De bestudering van het hernieuwbare indult ‘Fervor pure devotionis’
vormde het begin van deze studie. Deze bul gaf de vorst de kans om vele beneficies te verlenen. Hun reikwijdte was in deze studie beperkt tot de hoog54
55
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Op 3 oktober 1516 stond Leo X aan Frans I bij indult ‘Praeclarae devotionis sinceritas’ toe
om voorstellen te doen voor beneficies in het hertogdom Bretagne en in het graafschap
Provence: ‘nominandi nobis & Romano Pontifici’.
W. Forster, Die Person und ihr Ansehen: acceptio personae bei Domingo de Soto, in: A.
Kiehnle e.a., Festschrift für Jan Schröder zum 70. Geburtstag, Tübingen 2013, 335-349.
Clem. 2.9.1 Romani.
Het volstaat om de publicaties van Antonio Blado Asolano, de officiële drukker van de
H. Stoel, en van zijn erfgenamen erop na te trekken: E. Vaccaro-Sofia e.a., Catalogo delle
edizioni romane di Antonio Blado Asolano ed eredi (1516-1593), possedute dalla Biblioteca Nazionale Centrale Vittorio Emanuele II di Roma, Roma 1942-1961, 4 dln.
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ste waardigheden en tot de abtsverkiezingen. Juridisch werden de mogelijkheden beperkt door de in het indult opgenomen clausules. In de praktijk van
de Nederlanden en in de wetgeving van het soevereine Hof van het Parlement van Dole in het Vrijgraafschap 58 was deze bul een benoemingsbul.
In de bestudeerde periode was de geschetste context het klimaat, waarin
vele misbruiken ontstonden en bestonden. Hoe groter de verantwoordelijkheid van de partijen, des te erger de misbruiken. Tussen paus en keizer konden de ergste kwalen voorkomen. Met betrekking tot de indulten bleek uit
het juridisch onderzoek dat simonie, renuntiaties, resignaties, reservaties,
dispensaties, pensioenen, pluraliteit en schendingen van de residentieplicht
tot de top van de misbruiken behoorden. Geld, gierigheid en graaizucht waren dan steeds in de buurt.
In de strijd om de suprematie van de paus boven het concilie had de
paus als de hoogste heer in beneficiezaken middelen gevonden om het pleit
in zijn voordeel te beslechten. In de theologie van zonde en vergeving waren
het indult en de indulgentie in de vijftiende eeuw middelen geworden om
zowel de vorst als de gewone gelovige tijdelijk de indruk te geven dat gratie
en barmhartigheid van de paus kwamen en niet van God. 59
De systematische studie van ‘Fervor pure devotionis’ vertoeft nog in een
eerste stadium. Door de tijd heen is en blijft dit hernieuwbare indult het belangrijkste. Voor de verdere studie zal het ‘instrumentum fulminationis’ van
het niet-hernieuwbare indult zeer belangrijk worden, want hierin stond voor
de ‘indultarius’ het bewijs geregistreerd dat hij in aanmerking kwam voor
een indult. Ondertussen zijn voorlopig slechts een paar specimina van de ongetwijfeld duizenden bewaard. Chronologisch zijn de massale indulten met
de brieven van ‘Significamus’ van belang gebleven tot in de achttiende
eeuw. 60 Het Hof en Brussel zijn vanaf de eerste indulten niet meer uit hun
centraliserende invloed weg te denken. Alle andere indulten uit de typologie
waren in tijd en invloed beperkter. Deze studie heeft duidelijk gesteld dat het
apostolisch hernieuwbaar indult, aan aartshertog Karel van Oostenrijk verleend als een ‘ius conferendi beneficia ecclesiastica’, door de vorst in de Nederlanden als een benoemingindult werd beschouwd. Het recht op presentatie was het belangrijkste recht, verbonden met het lekenpatronaatsrecht.
58
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De wettelijke bepaling van het Parlement van Dole verwijst naar een andere opstelling
dan die van de Geheime Raad te Brussel. Fr. Pinsson, Inventaire des indults, Paris 1688,
II, 1137-1138, waar de datum 19 november 1552 voorkomt. Wellicht berust de datum 19
november 1551 op een slordigheid: BMB, Ms. Chiflet 3, fol. 7. Zie ook A. Castan, Catalogue général, II, 410.
In tegenstelling met het ius commune van de renaissancepausen vindt men in het klassieke canonieke recht andere overwegingen in: E. C. Coppens, Misericordia extra codicem in iustitia, in: The Jurist 71 (2011) 349-366.
ARAB, Spaanse Geheime Raad, nr. 1116 (1581-1705).

460

Hoofdstuk IX

―――

Dit lekenpatronaatsrecht kon de vorst enkel krijgen door een pauselijk
privilege (ex gratia). Indien de vorst zich meer veroorloofde dan de paus hem
had toegestaan, dan beging hij een usurpatie en misdroeg hij zich tegen de
‘libertas ecclesiastica’. Het is onmiskenbaar dat de vorsten in Europa mutatis
mutandis eigenzinnig met dit recht gewerkt hebben. In verband met de benoeming heerste er veel verwarring, maar voor de Nederlanden geldt dat het
benoemingrecht bij het niet-hernieuwbare indult van 1 juli 1560 voor Filips II
meebracht dat één kanonikaat en één prebende en één waardigheid als één
beneficium werden beschouwd. 61 Alleen de ‘institutio canonica’ droeg het
kerkelijk beneficie over. Deze ‘institutio canonica’ gebeurde onder leiding
van een geestelijke. 62 De kandidaat moest aan alle voorwaarden van geschiktheid voldoen en men moest de regels van het canonieke recht eerbiedigen.
Daarom verwijzen we ook een laatste maal naar het collatierecht, omdat
daarover veel verwarring heerst: het recht om een kerkelijk beneficie te verlenen en de collatie als de handeling, waarmee het officie volgens het canonieke recht verleend wordt. 63 Men kan over een pauselijk of bisschoppelijk
collatierecht spreken, omdat de paus of de bisschop in de geestelijke waardigheid in staat was om naast de andere stappen van het beneficiewezen, zoals de presentatie, ook de ‘institutio canonica’ te verlenen. Wanneer de term
‘vorstelijk collatierecht’ in de literatuur goed bekend is, dan verwees deze in
de eerste plaats naar de vorstelijke rechten, die moesten betaald worden als
registratierechten in het beneficiewezen, zoals zijn collatiebrieven. 64 Van de
gravin van Vlaanderen was al in de Middeleeuwen bekend dat ze het collatierecht ‘pleno iure’ gebruikte. Hiervoor verwezen we ook naar een ‘collatio
sive donatio’. Dit kon betrekking hebben op de stichting van twee HH. Missen door de Rooms-Koning. Van Espen was het goed bekend dat de vorsten
in hun brieven over ‘collationis & conferendi’ spraken. Molinaeus was van
oordeel dat soortgelijke vorstelijke beneficies veeleer profane dan kerkelijke
beneficies waren geworden. Wie bij een benoeming een collatiebrief van de
61
62

63

64

J. Wamesius, Responsorum sive consiliorum de iure pontificio tomus I, Lovanii 1643, 504505.
VI. [5.13.]1. Naast de bisschop, die nog te weinig bestudeerd is in de zestiende eeuw
met het oog op de ‘institutio’, komt ook de lacune van de bestudering van de pauselijke privileges voor de universiteit van Leuven (vanaf Sixtus IV: steun voor het katholieke geloof in de Nederlanden) in de zestiende eeuw om de hoek kijken.
Voor de gereformeerde religie bestond er geen ‘collatio canonica’: zie hierna in de epiloog de opmerkingen van S. Faber. Ook in Duitsland was er een probleem met het begrip ‘Collatur’: A. Gotthard, Der Augsburger Religionsfrieden, Münster 2004, 301241 en
310276.
Zie onder meer voor het collatierecht van de vorst: ROPB, II, 3, 107, nrs. CCXXIXCCXXXI. Zie daar ook voor het zegelrecht: 108, nr. CCLVI. Het archief van het zegelrecht (voor de belasting op de collatiebrieven) bevindt zich in de Rekenkamer in
ARAB.
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vorst had gekregen, moest daarbuiten het recht op zielzorg van de ordinarius
krijgen of er was geen zielzorg verbonden aan het ambt. 65 Welk recht de
vorst ook had bij de verlening van beneficies, de paus had het hem gegeven
op basis van een privilege en de vorst had het eigenzinnig uitgebreid.
Ging het om een ‘jus conferendi pleno iure beneficia non curata’, dan kon
een leek dit doen. Dit kon ook wederrechtelijk gebeuren, indien het ‘pleno
iure’ wel sloeg op een ambt met zielzorg (beneficia curata), 66 (want in principe was dit niet aan leken toegestaan). Het kon ook de iure gebeuren, want de
paus kon een recht aan een leek toestaan, zelfs aan een vrouw. 67 Het rolrecht
verwees alleen naar een inschrijving op de rol, maar gaf geen recht. Later
kreeg Filips II het recht om een bisschop te benoemen, maar de vorst kon niet
overgaan tot de ‘institutio canonica’. Wel kon de vorstelijke voorkeur zo nadrukkelijk zijn dat de geestelijkheid niet kon of wilde terugtreden om aan de
vorstelijke wensen te voldoen. Kon zijn recht dan overeenkomen met het ‘ius
in re’? In principe nooit: bij nominationes waren er nooit verkiezingen (electiones canonicae) noch scheppingen (creationes). Bij het ‘ius patronatus laicalis’ was er nooit ‘collatio canonica’, alleen ‘nuda praesentatio’. 68
Hoe moeilijk deze materie soms kon zijn, blijkt goed uit de periode,
waarin Filips II in Spanje zelf de beslissingen nam. Hij vroeg toen dat men in
de dossiers over de prelaten en kerkelijke beneficies, die voor de koning waren gereserveerd en die naar Spanje werden doorgestuurd, precies moest
vastleggen of het ging om het ‘droit de régale’ of over het patronaatsrecht of
om zijn recht op indult. Hij vroeg ook om er een afschrift van de open brief,
aan de vorige titularis toegekend, bij te voegen. Volgde toen nog een bevel
hoe men zich moest houden bij de rolgegevens van de andere functies, vooral die van de mensen, die tot de koninklijke kapel behoorden. 69
65
66

67
68
69

Z.B. van Espen, Opera omnia duobus tomis comprehensa, Lovanii 1721, I, 483, 676-683 (De
regalia) en 683-686 (De nominatione regia extra regaliam).
Het ‘plenum ius ordinarie collationis, provisionis & dispositionis’ was in principe alleen aan prelaten met ‘plenitudo potestatis’ toegestaan, maar in de praktijk eigenden
koningen zich dit recht ook toe. Vergeten we ook het voorbeeld van Johanna van Constantinopel niet: X.3.8.16 Cum dilecta. Zowel Epo Boëthius als Zeger Bernard van Espen achtten deze praktijk in onze gewesten geen uitzondering.
H. Gonzalez, Commentatio ad regulam octavam Cancellariae cum centuriis duabus decisionum Sacrae Rotae Romanae recentissimarum, Lyon 1738, I, 324: summaria glosse 22 Collatrices.
Of dit in de praktijk wel gebeurde, zal moeten blijken uit bewaarde procedures. Zie nu:
E. Boëthius, Heroicarum et ecclesiasticarum quaestionum libri VI, Duaci 1588, I, 11, nr. 26
en 14, nr. 34.
J. Lefèvre, Correspondance de Philippe II sur les affaires des Pays-Bas, Brussel 1953, II, nr.
610, 302-303: Filips II aan Alexander Farnese, Lisboa, 30 juni 1581. Hieruit blijkt dat
voor verdere studies de presentatie-, nominatie- en collatiebrieven van groot gewicht
zullen zijn. Zie: F. Lyna, Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque royale de Belgique,
Brussel 1948, XIII, 1: Nomination de Jean de la Barre au canonicat de S. Vincent à Soi-
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Het is duidelijk geworden dat Filips II bij het woord ‘indult’ in eerste instantie aan zijn hernieuwbaar indult dacht. Door deze studie blijkt nu dat het
‘instrumentum fulminationis’ zo mogelijk nog belangrijker kan worden voor
de niet-hernieuwbare indulten. Deze administratie en registratie gebeurde
hoofdzakelijk in de Nederlanden en moest niet naar Spanje opgestuurd worden. Bovendien kreeg Filips II na het Concilie van Trente bij aanvragen voor
een niet-hernieuwbaar indult nul op het rekest, terwijl hij zelf voorzichtiger
werd omdat hij zich toch aan de decreten van het Concilie van Trente wilde
houden.
Vanuit het standpunt van de staatsvorming is de Staat van de Nederlanden een onvoltooide symfonie. De vroegmoderne Staat is moeilijk in te passen in jaartallen. In de periode van het humanisme, de renaissance en de Reformatie werd de maatschappij politiek en godsdienstig zo gewijzigd dat de
eenheid van de christenen verloren ging. Het einde van de tweezwaardenleer
baande de weg voor vroegmoderne staten. Ondertussen verwijdde zich de
horizon van een Europees naar een globaal perspectief. De tweezwaardenleer, de civitas Dei, de feodale Middeleeuwen maakten plaats voor een nieuwe wereld, waarin geloof en religie op een totaal andere menselijke wijze in
het centrum van de maatschappij stonden. In Europa tekende zich een polarisatie af, die de Franse koning plaatste tegenover de keizer van het Heilige
Roomse Rijk, terwijl de paus in temporele en spirituele zin aan geloofwaardigheid inboette.
De positie van de paus kwam onder druk te staan door de onderzoekingen over de ‘Donatio Constantini’. 70 De wereldlijke macht van de paus en
zijn Staten strookte niet met de armoede van Christus. De gedachte aan de
missionering van de heidenen had tot gevolg dat de paus aan de vorstenhuizen van de koloniserende landen verregaande delegaties van zijn geestelijke
macht verleende. In Europa concentreerde zich de aandacht op de gereformeerde religie.
De monarchie bij Gods genade, die omgeven was met mythische en zelfs
wonderlijke krachten, geraakte in de ban van de godsdienstige scheiding.
Met de keuze van de vorst ging de houding van het volk gepaard. Op het politieke vlak emancipeerde de vorst zich van vormen van onderwerping ten
overstaan van collegae-monarchen en ging hij resoluut op zoek naar centralisatie en zo mogelijk (absolute) soevereiniteit.
Toen Karel V er in 1540 na zijn tocht door Frankrijk aan dacht vrede te
sluiten met Frans I, riep hij te Gent zijn broer Ferdinand en zijn zus, Maria

70

gnies, 8 mai 1553 en P. Doppler, Collatie-brief van Philips II betrekkelijk de Proostdij
van St. Servaas te Maastricht, in: De Maasgouw 10 (1888) 25.
Laurentius Valla, De falso credita et ementita Constantini donatione declamatio, in: E.
Garin, Opera omnia, Torino 1962, I, 761-795.
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van Hongarije, bijeen. Het diplomatieke huwelijk moest de sleutel worden
tot de rust in de christenheid. Toch was het uiteindelijke doel: ‘pour la conservacion en unyon de noz maisons’. 71 Bovendien waren het Oecumenisch
Concilie en de eenheid van het christendom nog prioritair. Een zelfstandige
Staat der Nederlanden was geen onmiddellijk of rechtstreeks doel. De Habsburgse dynastie stond voorop. 72
In de voorbereiding op de laatste confrontatie met Frans I heeft Karel V
alles op alles gezet om twee hoofddoelen uit zijn leven naderbij te brengen
door Frans I te verplichten tot de rede. 73 Na de pacificatie van Italië bij de bilaterale gesprekken van Clemens VII met Karel V in 1529-1530 en na de aanhechting van Gelderland-Zutphen in 1543 was Noord-West Europa nog nooit
zo ver op weg naar vrede geraakt. Ook het geheime verdrag met de Engelse
koning van 11 februari 1543 (offensief en defensief verbond) en zijn daarbij
beloofde militaire steun hadden ervoor gezorgd dat Karel V hoopte om nog
vooruit te komen in Europa.
Het uiteindelijk doel van de aanval op Parijs was niet zozeer om Parijs in
te nemen, maar om de Franse koning aan het verstand te brengen dat het
herstel van de ene, ware godsdienst in het Heilige Roomse Rijk en de samenroeping van het Oecumenisch Concilie zijn twee volgende doelstellingen waren. Frans I moest zich niet inzetten om mee te vechten in het Heilige Roomse
Rijk, maar hij moest zich afzijdig houden en de vrede nakomen. Om het eerste doel te bereiken kon een wapenstilstand geen oplossing brengen. Er was
een echte vrede nodig. Uiteindelijk werd het eerste doel bereikt: Crépy, 18
september 1544 met als toemaatje het geheim verdrag van Meudon, 19 september 1544. 74 In pauselijke en keizerlijke kringen dacht men toen aan de universele pacificatie van de christenheid en daarna aan de verdrijving van de
Turken en andere ongelovigen.
Dacht Karel V toen aan staatsvorming in de Nederlanden? Geenszins. In
deze zeer moeilijke fase van zijn leven, toen hij zich als keizer bewust was
iets te moeten doen aan het herstel van de eenheid onder de christenen, was
de reeks van zijn doelstellingen in zijn eigen woorden de volgende: de dienst
van God, het publieke welvaren van de christenheid, (de rust) van mijn ko71
72
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74

Ch. Weiss, Papiers d’État du cardinal de Granvelle, Parijs 1841, II, 564.
Zo verstond Frankrijk het ook bij het Verdrag van Münster: zorgen voor de scheiding
van het Habsburgse Huis.
ARAB AUD 56, fo 125 ro en 173 vo: ‘contraindre l’ennemi à la raison’.
Zie CT, X, 262, l. 20 en 263, l. 26 (Antwerpen, 1 december 1545), waar in voetnoot 3 volgende vergissing: Eum anno 1545 in aula Caesarea fuisse nunquam legi. De commentator ziet niet dat er twee opeenvolgende overeenkomsten waren. In de tekst staat: ‘capitulatione generale del anno passato’ = vrede van Crépy (18-9-1544), maar ook ‘ma anche per una particulare fatta dipoi’ = het daarna gesloten geheim verdrag van Meudon
(19-9-1544).
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ninkrijken, landen en onderdanen. 75 Op dat ogenblik lagen de Nederlanden
nog in de weegschaal: Milaan of de Nederlanden? In beide gevallen om een
hoger doel te bereiken, niet in de eerste plaats vóór de Nederlanden. De Nederlanden moesten paraat staan om in het volgende scenario mee te vechten
(Mühlberg, 1547). Het feit dat Paulus III een aflaat 76 beloofde voor wie voor
de goede zaak meevocht, maakte van deze onderneming een soort ‘heilige
oorlog’.
Gedroeg de keizer van het Heilige Roomse Rijk zich hier als een vorst,
die zich inbeeldde meer te zijn dan een meervoudig landsheer? Zowel Karel
V als Filips II wenste niet dat er getornd werd aan de gehoorzaamheid aan
God en vorst. In de strijd tegen de protestanten kwam de vraag aan bod welke graad van soevereiniteit en gehoorzaamheid zij beoogden. Het feit dat keizer en paus zich samen tegen de protestanten inzetten, was geen garantie op
een gerechtvaardigde oorlog. Wel verwees deze samenwerking naar de tweezwaardenleer, maar niet met genoegen. 77 Gingen de belangen van de christenheid boven ‘nationale’ belangen? In andere omstandigheden ging de keuze meer om het verschil tussen de samengestelde staat en (het conglomeraat
van de gewesten uit) de Nederlanden en het Vrijgraafschap. Het tijdelijke en
gedeeltelijke overwicht van Karel V in de toenmalige wereld kwam niet overeen met een universele monarchie, ook wanneer allusies in de literatuur in
een andere richting gingen. 78 Ook de ‘res publica christiana’ had geen vooruitgang geboekt.
Karel V kon bij zijn tocht naar het Heilige Roomse Rijk niet zeggen dat
Maria van Hongarije hem niet genoeg had gewaarschuwd. De armoede in de
Nederlanden na de zware inspanningen van de laatste jaren liet niet toe dat
de keizer zich in een confrontatie met de protestanten mengde. Op 26 oktober 1546 verwoordde ze tot vervelens toe haar boodschap, die ze al vanaf de
tocht naar Parijs had benadrukt. 79 Van de verdragen van Madrid (1526), Kamerijk (1529) en Crépy-Meudon (18-19 september 1544) verwees het laatste
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ARAB AUD 56, fo 118 ro, 156 vo en 160 ro. Noteer ook dat Erasmus in zijn ‘Institutio’
richtlijnen gaf aan de jonge Karel (‘adhuc puero principi’, ASD, IV, 1, 106) en niet aan
keizer Karel.
J. Dumont, Corps universel diplomatique du droit des gens, Amsterdam 1726, IV, 2, 310311: Rome, 4 juli 1546.
M. Fernández Álvarez, Carlos V, el César y el Hombre, Madrid 1999, 663, want hij had de
Kerk van Christus niet hersteld en de paus had slechts mondjesmaat geholpen, 710.
F. Bosbach, Monarchia universalis: ein politischer Leitbegriff der frühen Neuzeit, Göttingen
1988, 125.
ARAB AUD 58, fo 86 ro – 89 vo: Je ne scay comment l’on scauroit bien pourveoir à tout,
estans les affaires de la Germanie en l’estat qu’elles sont et noz pays sont apovris et voz
finances tant à l’arrière et l’argent en Anvers si estroit que à difficulté on y scet riens tirer ayant néanmoins espoir en Dieu qu’il guidera tellement vostre emprinse que les
malveullans ne parviendront à leurs attentes.
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naar een poging om de wereldvrede vanuit Europa te beheersen. 80 Karel V en
Frans I beslisten in 1544 (en tot en met 1547) hoe zij de vrede beschouwden.
Na die periode doorkruiste Hendrik II deze plannen en ging Europa op een
nationale basis verder tot de Vrede van Münster-Osnabrück (1648), waar
Europa internationaal werd besproken en ingedeeld. Toen kwam een evenwicht onder de Europese staten duidelijk aan bod.
Vanaf Hendrik II zou de vroegmoderne Staat in Europa op nationale basis zijn weg gaan, zonder gevaar te lopen op een eventuele supermacht (monarchia universalis) te stoten. Diplomatieke netwerken poogden de vrede te
beheersen. Internationale verstandshuwelijken trachtten de landen te bedwingen. Pauselijke nuntiaturen legden zich meer toe op vrede en godsdienstbeleving. De jurist Grotius (1584-1645) zou de basis voor het internationale volkenrecht leggen. 81
Ondertussen zochten de onderdanen van de vorst hun tradities, rechten
en vormen van participatie in het bestuur te vrijwaren. In Friesland waren de
nieuw aangehechte gebieden zich bewust dat ze verschilden van de patrimoniale gewesten. Zij wilden ook niet op gelijke voet behandeld worden met de
gewesten uit het zuiden. 82 In een ‘Memoriale Reverendissimi legati’ noteerde
Viglius veertien jaar later dat er in Friesland en Holland moest opgetreden
worden tegen enorme ketterijen en vooral in Friesland gewapenderhand
(‘manu militari’). De inquisiteurs moesten daar door de officialen geholpen
worden. 83 In gelijke zin waren de inwoners van Gelderland-Zutphen al vanaf
het begin ontevreden over het nieuwe bestuur. Daar was de vrede en het verdrag van Venlo (1543) het belangrijkste ijkpunt. Zeer snel kwam de frustratie
naar boven. In Brussel vreesde men toen al dat er andere problemen zouden
ontstaan. 84 Men dacht zelfs om in Nijmegen een vergadering van het Gulden
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B. Haan, Une paix pour l’éternité: la négociation du traité de Cateau-Cambrésis, Madrid
2009, verwijst al naar de relatie Spanje-Frankrijk.
H. Nellen, Hugo de Groot: een leven in strijd om de vrede, 1583-1645, Amsterdam 2007.
ARAB AUD 56, fo 229 ro: ‘mais comme sont pays nouvellement acquis et ayans divers
privilèges et d’aultre nature que aultres voz pays patrimoniaux, avecq ce gens durs et
rudes, qui comme ilz disent, ne vuellent estre réduictz comme voz aultres pays ne continuellement estre taillez de sorte qu’il convient les conduire par grande doulceur sans
leur mettre en avant choise que leur peult desplaire, aultrement on ne scauroit obtenir
d’eulx nulle ayde et fait le seigneur de Buren trèsbon debvoir pour les induire à consentir le plus qu’il puelt’. Maximiliaan van Egmond was toen stadhouder van Friesland
(1540-1548).
ARAB AUD 1675/2: in materia legationis sommaire des articles présentez au duc de Savoye le 5 de janvier 1557 (=1558).
ARAB AUD 56, fo 262 vo – 263 vo: ‘se resentent grandement que estans en vostre obéissance ils sont plus molestez que du passé et allèguent incontinent que c’est contre la
promesse que Vostre Majesté/ leur a fait de les garder et conserver en leurs anchiens
privilèges et coustumes’. Brief uit Brussel vanwege Maria van Hongarije aan Karel V:
2 augustus 1545.
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Vlies te beleggen, maar de Sint-Stefanuskerk was te klein. Een soortgelijk getuigenis bestaat er voor de provincie Utrecht. In 1540 bezocht Karel V de stad
Utrecht met een grote ontvangst. Toen schreef Dr. Heinrich Köpp, vertegenwoordiger van de Raad der Dertien (d.i. het stadsbestuur van Straatsburg),
vanuit Antwerpen op 22 augustus het volgende: ‘ist zu vermutmassen, das
nach kai. Ma. absterben disse lender vom haus zu Ostrich werden abfallen’,
want de inwoners waren na een decennium keizerlijk bestuur niet ingenomen met de nieuwe vorst. 85
In de Pragmatieke Sanctie (1549) noemde Karel V zichzelf de hoogste
heer en vorst (supremus dominus et princeps) zonder meer. Uit de context
bleek dat het om de Nederlanden en het Vrijgraafschap ging. Vanuit het
standpunt van het dynastieke erfrecht vormde het gebied een eenheid. Voor
de onderdanen bleken de tradities, gewoonten en gebruiken belangrijker,
toen ze respect vroegen voor hun gewoonterecht bij de abdicatie van Karel V
(1555).
In 1559 zou de oprichting van de nieuwe bisdommen veel stof doen opwaaien. Toen klaagde Hopperus bij Viglius dat de inwoners van Groningen
en Deventer een lastig soort mensen waren. Zelfs in aangelegenheden, die
bijlange niet zo ernstig waren als de bisdommen, schreeuwden ze bij voortduring dat hun privileges geschonden werden. Het zou niet lang meer duren, voor de Staten-Generaal de vrijheid eisten. Dat betekende volgens Hopperus: de dood van de religie en de ondergang van de Staat. 86 Zo verscheen
tussen de monarchieën bij Gods genade ook een republiek tussen de vorsten.
De creativiteit van de vroegmoderne Staat manifesteerde zich in een herschikking van het binnenlands bestuur op basis van het gewijzigde verleden.
Het indult had daarbij in de Nederlanden een bijzondere bijdrage geleverd.
Keizer Karel V was de laatste keizer, die zich als ‘advocatus’ van de Kerk
ten doel had gesteld om de paus en de christenheid tegen de Turken beschermen en om bij te dragen aan de samenroeping en bescherming van het Oecumenisch Concilie. Bij de slotzitting op 4 december 1563 was hij ruim vijf
jaar overleden. Toch werd hij als enige wereldlijke vorst in de laatste sessio
zo bedankt voor zijn inspanningen. 87 Het doek was gevallen over de tweezwaardenleer. Karel V was niet alleen keizer van het Heilige Roomse Rijk en
koning van de Spaanse koninkrijken, maar ook meervoudig landsheer ge85
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O. Winckelmann, Politische Correspondenz der Stadt Strassburg im Zeitalter der Reformation, Strassburg 1898, III (1540-1545), 89: obwol es nicht gut burgundisch gesinnt ist.
J. Hopperi, Epistolae ad Viglium ab Aytta Zuichemum sanctioris Consilii praesidem, Utrecht
1802, resp. 44 en 104.
Sacrosancti et oecumenici Concilii Tridentini, Paulo III, Julio III et Pio IV, pontificibus maximis, celebrati canones et decreta, Mechliniae 1826, 324, maar vooral 335: Serenissimo
etiam Imperatori gratias agere et gratulari jure optimo debemus. Deze tekst is niet opgenomen in COGD, III, 178.
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weest. Door de personele unie, vertegenwoordigd in zijn persoon, was hij in
het internationale rechtsverkeer tijdelijk leider geweest van een rijk met universele en christelijke ambities. De ‘monarchia mundi’ of het ‘imperium
mundi’ en de ‘universitas christiana’ werden echter ‘christianitas afflicta’. 88
De dynastie der Habsburgers zou gescheiden door de geschiedenis gaan.
IX.3

MEERLAGIG KARAKTER VAN DE STAATSVORMING EN HET INDULT

In 1521 bereikte Magellaan het einde van de eerste wereldreis, maar hij duidde voortaan het begin aan van een globale visie op de aarde. Noch waren alle
delen van de wereld ontdekt, noch was de exploratie van de polen begonnen.
Het christendom werd een wereldgodsdienst en het ‘ius patronatus’ reisde
mee. In het spoor van de koloniale rijken volgde het gescheurde kleed van
Christus. Het Heilige Roomse Rijk was definitief opgedeeld in verschillende
denominaties. Een volgende keizerkroning door de paus was zinloos geworden. De hoop op het herstel van de eenheid van het christendom was vervlogen. Het Heilig Land was niet dichterbij gekomen en de Johannieters, nu de
Maltezer Orde, werden in hun nieuw, ver onderkomen zelfs door de Turken
bedreigd en bevochten.
De renaissancepausen hadden van doen met het beeld van de verdeling
van de wereld volgens het verdrag van Tordesillas (7 juni 1494), met interesse in familiale huwelijkspolitiek, politieke invloed op de naties en staten,
zorg voor de Pauselijke Staten en voor de Italiaanse belangen, maar het Concilie van Trente plaatste de kerkelijke belangen en het zielenheil duidelijker
op de voorgrond. 89 Voor de Habsburgers stond de dynastie vooraan, niet de
staatsvorming. De wereldheerschappij was te hoog gegrepen (Austriae Est
Imperium Omnis Universi). Zolang Karel V het heft in handen had, was het
unitaire karakter van zijn wereldrijk een waarborg voor stabiliteit. Het panorama van deze wereldlijke belangen liet echter niet toe dat de macro-doelstellingen verenigd bleven met alle belangen van de samengestelde staat. De opsplitsing van de Habsburgers in twee takken verwees al naar de Vrede van
Münster en Osnabrück.
Toch keek aartshertog Karel van Oostenrijk in het begin van zijn regering
met ontzag en respect op naar zijn beide grootvaders, naar zijn oom, Hendrik
VIII, die door de paus tot verdediger van het geloof was uitgeroepen, en naar
Frans I, aan wie hij nog leenhulde moest betuigen. Met paus Adriaan hoopte
88
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H. Quaritsch, Staat und Souveränität. Band 1: Die Grundlagen, Frankfurt. am Main 1970,
83-95.
Sinds 1983 vindt men in het wetboek van canoniek recht: ‘Het zielenheil moet in de
Kerk steeds het hoogste recht zijn’ (canon 1752).
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Karel V dat paus en keizer, ‘de twee lichtbakens van de wereld’, de godsdienstige problemen zouden overwinnen en dat een oplossing te vinden was
voor het gevaar van de Turken, die Rhodos hadden veroverd (1522). Adriaan
was echter niet bereid om zijn oud-leerling een indult (of een uitbreiding ervan) voor de Nederlanden te schenken.
Zo werd Adriaan VI de eerste paus, die een duidelijk ‘mea culpa’ sloeg
voor de zware fouten, door de Kerk bedreven. Hij herriep de verleningen van
gratie, door zijn voorgangers toegestaan, en verzette zich tijdelijk tegen een
aantal misbruiken in het beneficiewezen zonder dat hij blijvende invloed had
op de praktijk van het patronagesysteem, 90 maar een eerste reeks signalen
verwees naar het komende Concilie van Trente. Daarmee was Adriaan VI
veeleer te vergelijken met Paulus IV en Pius V dan met een Farnese of een
Contarini. 91
Het indult had een rechtstreekse band met de verlening van de officies
en beneficies in het kader van de staatsvorming. Vergeten we het niet: ‘La
majorité des décisions en matière de bénéfices se situent à un niveau de pouvoir central, ...toujours “bruxellois”.’ 92 De kadervorming van de hoogste
ambtenaren in de Nederlanden verliep parallel met de verlening van de
hoogste kerkelijke waardigheden, zoals bleek bij het rolrecht en de ‘consulta’.
De loyaliteit ten aanzien van de dynastie van de Habsburgers stond daarbij
centraal. De godsdienst moest de politiek volgen, terwijl de politiek een paternalistische benadering van de godsdienst propageerde. Gaandeweg moest
het beleid van Karel V bakzeil halen. De Kerk van haar kant vond in het Concilie van Trente een nieuw elan om de boodschap van het evangelie centraler
te stellen.
Het indult gold dus als een integratiefactor. Met het indult werd de
macht van de staat als ‘benoemingsmechanisme’ verfijnd in vorstelijke zin,
maar werd te weinig rekening gehouden met het zielenheil van de massa en
van de opkomende middenklasse. Voor de vorst was het indult een snel middel om aan hem loyale personen in te zetten in de eredienst of om verdienstelijke personen te belonen, zonder dat hij de eigen financiën moest aanspreken. De kwaliteit van deze personen liet op godsdienstig vlak vaak te wensen
over. Deze beweging werd afgestopt door de herbronning, op gang gebracht
door het Concilie van Trente. Toen Filips II in 1559 het indult met het ‘ius nominandi’ kreeg voor de nieuwe bisschoppen, was het theologisch niveau van
de te benoemen bisschoppen grondig opgekrikt en werd afgezien van de
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P. Partner, The pope’s men: the papal civil service in the Renaissance, Oxford 1990, 209.
A. Foa, Chiericati, Francesco, in: DBI, 24 (1980) 678.
J. Houssiau, Contrôleurs ou contrôlés? Les rapports des ecclésiastiques avec le pouvoir
au XVIe siècle dans les Pays-Bas, in: Publication du Centre Européen d’Études Bourguignonnes (XIVe – XVIe s.) 38 (1998) 254.
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vroegere voorkeur voor leden van adellijke families. Voor de lagere clerus
was er nog geen adekwate oplossing.
Bovendien was het indult afhankelijk van de goede relatie van de vorst
met de H. Stoel. Chronologisch lag het aantal indulten hoger tijdens de eerste
helft van het bestuur van Karel V. De invloed van het indult verminderde,
naarmate de godsdienstige problemen groter werden en de Kerk duidelijker
inzicht kreeg in de eigen foutenlast. Al te lang had de hervorming van de
bisdommen in de Nederlanden aangesleept. Tussen 1520 en 1570 was er veel
tijd verloren.
Op het terrein van de vredevolle maatschappij blijft Erasmus een goede
gids. Toen de eerste indulten bekend werden in de Nederlanden, werkte hij
aan zijn uitgave van het Nieuwe Testament en zou hij weldra zijn gedachten
over de christelijke vorst (‘princeps christianus’ als de christelijke vorst 93 vóór
de Reformatie) publiceren. Wat was er mis met het Hof van de vorst? Er was
te veel aandacht voor de vorm, voor de uiterlijkheden en ceremonies. Tegenover deze oppervlakkigheid plaatste de Moderne Devotie de innigheid en de
innerlijkheid. 94 De kern van deze innerlijke kracht zat vervat in de titel van
het werk van Thomas a Kempis, leef eenvoudig zoals Christus geleefd heeft
(Imitatio Christi). Onvermijdelijk zou het indult daarmee te maken krijgen.
In tegenstelling tot de paus, die in de considerans van indulten de nadruk legde op de vooruitgang van het geloof en op de eenheid en verdediging van de katholieke Kerk, legde de keizer in de Nederlanden zijn wil op
aan de beneficiarii, indultarii en precistae. Met het placetrecht werd de paus
afgeschermd; de bisschoppen hadden hun plaats aan de vorst te danken. Zo
was de goede boodschap van het evangelie in verkeerde handen. Op termijn
zou de goede verstandhouding tussen paus en keizer ontsporen: de laatste
stuiptrekkingen van de tweezwaardenleer. Zo biedt de studie van het indult
de slotakkoorden van deze relatie.
Het aantal van ruim tien indulten, door Karel V van verschillende pausen verkregen, hield verband met hun wederzijdse verhouding binnen de
veertig jaar van zijn regering. Nooit voorheen en nooit na hem heeft een vorst
meer indulten verkregen. Hoe werd met deze documenten omgesprongen?
Vooraleer dit onderzoek precisie aanbrengt in de verschillende landsheerlijkheden, blijft er nog veel werk over in de verschillende lagen tussen de onderdaan en gelovige en de vorst en de paus. Binnen de samengestelde staat liep
het raderwerk van de diplomatie en van de wisselwerking van de vorst met
93
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O. Herding, Institutio principis christiani, in: ASD, IV, 1, 148, l. 383: princeps non est
sacerdos...
R. van Dijk, De devotie van de moderne devoot. Een kernbegrip in de Navolging van
Christus, in: Ch. Caspers en R. Hofman, red., Twaalf kapittels over ontstaan, bloei en doorwerking van de Moderne Devotie, Hilversum 2012, 355-368.
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de H. Stoel voor het eerst zo soepel. Toch is de kans niet benut om met de indulten in de Nederlanden meer aan de kwaliteit van de clerus te werken, zoals de katholieke koningen in Spanje een reformatie avant la lettre bewerkten. 95
Een kapittel, dat tot dusver in de verhouding van de paus tot de vorst te
weinig aandacht kreeg, is het feit dat de scheiding in de christenheid een
Europees ritueel zag verdwijnen, dat tot het christelijk verleden van Europa
behoorde. Elke vorst of zijn gedelegeerde(n) ging(en) tot dan naar de nieuwe
paus als naar de enige vader van de christelijke godsdienst om hem in eerste
instantie geluk te wensen, voor het aanknopen van de diplomatieke betrekkingen en voor de afhandeling van de wederzijdse relaties tussen Kerk en
Staat. Men zou het een gezantschap van gehoorzaamheid kunnen noemen,
dat een do ut des-ingrediënt bevatte. Een belangrijke vraag is daarom bij Jean
Bodin niet gesteld: was deze gehoorzaamheidsbetuiging aan de paus een
negatie van de vorstelijke soevereiniteit? Was de Reformatie ook de bevestiging dat de (katholieke) vorst voortaan geseculariseerd werd? In elk geval
werden de internationale betrekkingen voortaan meer geseculariseerd, terwijl omgekeerd het netwerk van de nuntiaturen in dezelfde tijd goed op
gang kwam en geïnternationaliseerd werd. Voor de Nederlanden werd aangetoond, dat de Bourgondiërs vanaf de vijftiende eeuw en later de Habsburgers hun gehoorzaamheid aan de paus betoonden. Vorsten, die zich afscheidden, knipten deze band door en betuigden geen ‘oboedientia’ meer.
Voortaan zou de wereldlijke macht van de Kerk verminderen en zouden
nuntiaturen zich meer richten op de geestelijke taken in de nieuwe staten,
terwijl de ambassade bij de H. Stoel van staatswege in katholieke landen een
afzonderlijke competentie van de buitenlandse zaken werd. Voor de Nederlanden en het Vrijgraafschap Bourgondië waren er bescheiden bilaterale
relaties op diplomatiek vlak, maar was een ambassade bij de H. Stoel onder
Karel V nog voorbarig.
Daarom is de vraag naar de betrokkenheid van de clerus in de Nederlanden bij de vernieuwing in de Kerk van groot belang. Een bijna statistisch
overzicht werpt licht op een onweerlegbaar verschil in de Nederlanden. Met
de bul ‘Cum ad tollenda’ (14 november 1550) riep Julius III het Concilie weer
op. Voor deze tweede periode van het Concilie van Trente trok een delegatie
van geestelijken uit de Nederlanden naar Trente. Hoeveel zou de clerus bijdragen voor de tocht naar en het verblijf in Trente? De staatskas was zwaar
gehavend en de regering schoof het financiële probleem door naar de clerus.
In deze laatste discussie zat een deel van het ongenoegen, dat bij de scheiding van de gewesten zou terugkeren.
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J. García Oró, Cisneros y la reforma del clero español en tiempo de los reyes católicos, Madrid
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Hoe was de clerus vertegenwoordigd? Vooreerst de bisschoppen en de
parochiepastoors; ten tweede de aartsdiakens, de seculiere kanunniken, de
abten en kloosters, die niet onder de bisschoppelijke jurisdictie stonden; ten
derde de universiteit van Leuven en ten vierde de kloosters van de bedelorden. De vier bisschoppen uit de Nederlanden lieten het zitten. Toch was dat
niet naar de zin van Karel V, want Geronimo Dandino was speciaal naar hem
in Augsburg gekomen vanwege Julius III om de participatie vanuit de Nederlanden naar het Concilie op te voeren. Karel V stuurde naar de bisschop
van Doornik nog een uitnodigingsbrief, maar toch ging Charles de Croy
niet. 96 In het Heilige Roomse Rijk had Karel V de (aarts)bisschoppen bedreigd met de terugtrekking van de regalia. 97 Hoe gevoelig het onderwerp
lag, wordt nog bewezen door het geval van Nicolas Pseaume, bisschop van
Verdun. Hij zat gekneld tussen Karel V en Hendrik II, die het verdrag van
Chambord voorbereidde. Hij kon dus geen van beiden tevreden stellen. 98
Karel V was er zowel in de Nederlanden als in het Heilige Roomse Rijk
van uitgegaan dat iedereen, die rechtens of uit gewoonte of door privilege
verplicht was om naar Trente te gaan, zich ook op weg zou begeven. 99 In het
zuiden van de Nederlanden stelde men voorwaarden aan de betaling, zoals
men dat placht te doen bij beden. Zo ondertekende Brabant met acht belangrijke abten. Hier was de grootste oppositie ontstaan tegen het eerste indult
‘Fervor pure devotionis’. Brabant was bereid bij te dragen, als het vrij bleef van
andere subsidies en contributies voor dat Concilie. Ten tweede stelde het
voorwaarden aan de manier van het collecteren. Ten derde moesten de gedelegeerden naar Trente de vrijheden van afzonderlijke orden, kerkelijke instellingen, kloosters en kerken verdedigen. 100
In het noorden werd assertief gereageerd. Friesland bevestigde de afwezigheid op soortgelijke bijeenkomsten, wat waar was. In hun land waren er
geen prelaten, alleen ‘inferiores prelati’, zoals de abt van Klaarkamp, de prior
van Thabor en de commandeur van Sint-Jansberg bij Sneek. Die moesten
luisteren naar hun oversten. Als er geen prelaten waren, dan ook geen contributie. Toch gaf Maria van Hongarije niet op en schreef een tweede brief. 101
Vlaanderen, Utrecht en Overijssel weigerden bij een eerste samenroeping van
CT, VII, 3, 511, nr. 363. Noteer dat alle gegevens uit dit dossier afkomstig zijn uit ARAB
AUD 491.
97 CT, VII, 3, 68, l. 20; 295, l. 13-14 en 348-351, nr. 246.
98 CT, VII, 3, 306-307, nr. 209 en 524, nr. 370. Voor een tussenkomst van Antoine Perrenot,
zie 295.
99 CT, VII, 3, 70, l. 8 (Heilige Roomse Rijk), 123, l. 21-22 (instructie van Maria van Hongarije). Dit was een letterlijke overname uit de bul van Julius III ‘Cum ad tollenda’: CT, VII,
1, 7, l. 19-20.
100 CT, VII, 3, 145-6 en 244.
101 CT, VII, 3, 204 en 228-9.
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de geestelijken, maar bij de tweede stemronde betaalden ze mee. Grote geestdrift was er niet te bekennen. Na de afkondiging van het bloedplakkaat in
1550 kon dat ook niet verwacht worden. Toch haalden afzonderlijke prelaten
9.000 karolusgulden op. Dat was indrukwekkend, want dit bedrag was groter dan de gezamenlijke jaarlijkse som van Brabant, Vlaanderen, Holland en
Zeeland. 102 In Gelderland vond men dat wie rijke beneficies genoot wel zelf
de reiskosten kon dragen. Recente overstromingen in eigen streek maakten
een belangrijke bijdrage onmogelijk. Het totaalbedrag stond als één op vijfenveertig met dat van de Nederlanden en als één op twaalf met dat van Brabant. Zelfs het vijfenveertigste van Brabant was onmogelijk. Alle kapittels uit
Gelderland en Zutphen samen konden nog niet de prijs betalen van één goed
kapittel uit een ander gewest. 103
Uiteindelijk schreef Maria van Hongarije na 13 augustus 1551 een vrijgeleide uit voor zestien geestelijken, 104 als volgt te verdelen: vier vanwege de
prelaten, vier theologen, vier canonisten of legisten en vier vertegenwoordigers van de bedelorden. De ambassadeur van Karel V werd Guillaume de
Poitiers, aartsdiaken van de Kempen, een Bourgondiër. Voor de abten was er
Gerard de Haméricourt uit het bisdom Terwaan. Vanwege de universiteit
van Leuven en vanwege de landvoogdes waren vertegenwoordigd: Ruard
Tapper uit Enkhuizen, deken van Sint-Pieter en kanselier van de universiteit;
verder Jan Leonard uit Hasselt, Frans Sonnius, Jodocus Ravestein en Wulmar
Bernaert, seculiere clerici. Vanwege de bedelorden verschenen Jan Walterius,
Jan Mausius, Roger Iuvenis en Alexander Candidus of Blanckaert. 105
Volgens de instructie van Maria van Hongarije zou iedere landsheerlijkheid betalen naar draagkracht. Deze verschilde naargelang de aanwezigheid
van vele of weinige kapitaalkrachtige geestelijke instellingen. Aldus kwam er
een splitsing van de Nederlanden in twee delen naar voren: Brabant, Vlaanderen met de kasselrij Rijsel en Doornik en het Doornikse, Artesië, Henegouwen, Namen en Luxemburg. Deze zes gewesten zouden jaarlijks 26.400 karolusgulden van twintig stuivers opbrengen. Voor een eerste ontvangst rekende men op 13.200 karolusgulden voor het zuiden.
Anderzijds werden Holland en Zeeland, maar ook Utrecht en Overijssel
als tweespan belast. Verder was er een afzonderlijke aanslag voor Friesland,
Groningen en Gelderland. Gezien de armoedige situatie van Friesland en
Groningen was hun portie gehalveerd en kwam zo uit op het bedrag van
Gelderland: vijftig karolusgulden. Het totaal bedroeg dan 4.800 karolusgul102
103
104
105

CT, VII, 3, 126.
CT, VII, 3, 266. Vergelijk met 167: één abdij, één klooster en tien kapittels.
CT, VII, 3, 253 en 273.
Vergelijk de werkelijke aanwezigheid in Trente: CT, VII, 1, 537-542 met CT, VII, 3, 664668. Aldus waren er maximaal elf geestelijken, waarbij het noorden van de Nederlanden ondervertegenwoordigd was.
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den van twintig stuivers. Voor een eerste ontvangst rekende men op 1.500
karolusgulden voor het noorden. In elk geval had de regering zich gehouden
aan de afspraak om de aangehechte gewesten te ontzien. Daardoor was een
bijzonder financieel tweespalt in de politieke en godsdienstige situatie van de
Nederlanden opgedoken. 106 Zowel op het vlak van het indult (paus-vorst-onderdaan), op het vlak van de staatsvorming (samengestelde staat-de Nederlanden-de provincies en heerlijkheden) als in de praktijk van de verschillende soorten indulten begint een verdiept onderzoek naar het meerlagig karakter van de Kerk-Staat verhouding.
IX.4

INDULTEN TUSSEN MODERNE STAATSVORMING EN EEN PAUS IN PROBLEMEN

De relatie van het indult tot de staatsvorming was niet vanzelfsprekend. Het
feit dat ‘Fervor pure devotionis’ aan de aartshertog van Oostenrijk werd gegeven, verwees veeleer naar de ondersteuning door de paus met een recht van
een gemengd karakter (temporeel en spiritueel) aan een machtig persoon,
niet aan een Staat. In welke mate en met welke doelstelling de vorst gebruik
kon maken van dit recht lag in de handen van de gebruiker, maar her en der
in Europa waren voorbeelden van verkeerd gebruik. De paus, die zich in de
vijftiende eeuw verzette tegen het conciliarisme, moest zich in de zestiende
eeuw schrap zetten tegen de Reformatie. Het kleed van Christus, de ‘tunica
inconsutilis’, mocht niet verscheurd worden. Zo de scheuring toch een feit
werd, moest deze breuk hersteld worden. Met het indult hoopte de paus de
wereldlijke vorst in zijn kamp te houden en hem aan te sporen tot het verhoopte herstel.
Het bestaan van het indult was in een breder verband een belangrijke
manifestatie van het cesaropapisme of van een heerschappij van de vorst
over kerkelijke aangelegenheden. 107 Door hun wederzijdse consensus hoopten paus en keizer sterker te staan in hun kerkelijke en staatkundige belangen. De drang van de paus om zijn Staten te beschermen en om de familiebelangen soms te ondersteunen en de noodzaak van de christenheid om zich
schrap te zetten tegen de Turken bepaalden ruim een eeuw (1453-1572) de
wederzijdse relaties tussen Kerk en Staat op het internationaal vlak.
Voor het laatst was de band tussen Kerk en Staat in de Nederlanden zo
nauw verbonden met de tweezwaardenleer. Paus en keizer konden elkaar
zonder democratische tussenkomst steunen. Het gedeelde beleid van hun gezamenlijke belangen vereiste een voortdurende band tussen paus en vorst en
106 Het is niet duidelijk of afzonderlijke prelaten, die een bedrag van 9.000 karolusgulden
ophaalden, ook vooral uit het zuiden kwamen. Zie: CT, VII, 3, 126.
107 J. Calvo-Álvarez, Cesaropapismo, in: DGDC, II 69-72.
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tussen Kerk en Staat. 108 Toch lieten beiden niet in hun interne kaarten kijken.
Hoe effectief deze steun in de praktijk bleek te zijn, was afhankelijk van de
geloofwaardigheid van beide partners. Voor een Staat in wording en een
Kerk in relatief verval bleek de doelstelling om de Nederlanden tot een godsdienstige en staatkundige eenheid om te vormen te hoog gegrepen.
Volgens de getuigenis van kardinaal Commendone heeft de Kerk daarbij
aan het kortste einde getrokken. ‘Uiteindelijk is de Curie nu vervallen in de
ellendige noodzaak om de beneficies toe te staan op verzoek van de vorsten.’
De vorsten beschikken over het grootste deel van de beneficies, waardoor de
leken kerkvorsten zijn geworden en de Curie verdeeld is door een belangenstrijd. De ambitie en de graaizucht zijn er de verre oorzaken van. 109 Willen we
alle misstanden hervormen, dan moeten we eerst kijken of het kan. De balans
helt nu te veel over in de richting van de vorsten. 110
In de Nederlanden en in het Vrijgraafschap gebruikte Karel V als meervoudige landsheer in zijn verhouding met de paus zijn uitzonderlijke positie
in de samengestelde staat om zijn gebieden te bewaren voor de katholieke
godsdienst, maar ook om geestelijken in te zetten voor oneigenlijk gebruik.
De indulten moesten de controle op de eerste stand verscherpen en de loyaliteit van kapittels, abdijen en kloosters stimuleren. Deze studie heeft verder
herhaald -wat Bianchi al wist- dat de paus in het indult ‘Fervor pure devotionis’
nooit het woord ‘nominatio’ heeft gebruikt, omdat de vorst en de leek op basis van het patronaatsrecht slechts een ‘ius praesentandi’ konden krijgen. De
pauselijke verlening was in de Nederlanden wel met het vorstelijk ‘ius nominandi’ verbonden.
Voor de Nederlanden bleken de indulten een parameter voor een bijzondere relatie te vormen. Deze was in eerste instantie gebaseerd op de steun
aan de zeer katholieke koningen door de H. Stoel en omgekeerd. Enerzijds
kreeg aartshertog Karel van Oostenrijk voor het eerst indulten en meteen
meer dan om het even welke vorst ooit tevoren. Anderzijds signaleerden
deze indulten hoe de verhouding van de paus tot de vorst en zijn Nederlandse gewesten evolueerde. De omvang van de apostolische indulten verwees
naar de pauselijke hoop op een goede relatie, naar de gemeende noodzaak
om de vorst te helpen, naar het herstel van de Kerk tijdens het Concilie van
Trente en naar de uitschakeling van niet-hernieuwbare indulten. Deze verhouding op haar beurt verwees naar de uitzonderlijke aanwending van een
pauselijke beschikking in het bestuur van de Nederlanden.
108 De Staten-Generaal of de Staten-Provinciaal staan niet bekend om hun standpunt over
de indulten, omdat de protagonisten de paus en de keizer waren. Zie: Ch. Mee, Playing
God: seven faithful moments when great men met to change the world, New York 1993.
109 C. Mozzarelli, G. Commendone, Discorso sopra la Corte di Roma, Roma 1996, 63-64.
110 C. Mozzarelli, G. Commendone, Discorso, 72.
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Het streven naar centralisatie en de vroegmoderne staatsvorming brachten ook de gedachte mee van een van de Kerk meer onafhankelijke maatschappij. Ten overstaan van de paus werd de wereldheerschappij van de
paus, zoals nog uitgedrukt in ‘Unam sanctam’, teruggedrongen. De tweezwaardenleer hield alleen nog stand, zolang Karel V met de pausen gunstige
akkoorden kon afsluiten. De laatste keizerkroning verwees naar het einde
van de band tussen de twee ‘luminaria’. Met het oog op de ‘oboedientia’ ging
de vorst zich tweemaal losser opstellen tegenover de paus. De protestantse
vorst sneed alle banden met de paus weg en de katholieke vorst liet verschillende symbolen van nederigheid en onderdanigheid varen, terwijl beiden
duidelijker afstevenden in de richting van de (absolute) Staat.
Staatsvorming telde in de H. Stoel niet ten volle mee, wanneer er in het
land geen kardinalen waren. Hoe meer ‘nationale’ kardinalen, des te meer
aanzien genoot een ‘natio’ of Staat. In de Nederlanden leefden alleen suffragaanbisschoppen. Met de komst van de nieuwe bisdommen telden de Nederlanden ineens drie aartsbisschoppen, die vaker dan voorheen kardinaal konden worden. Aan deze kardinalen werden sinds Paulus IV en de ‘bulla compacti’ van 1555 meer voordelen toegekend. Eén van deze voordelen bestond
erin dat kardinalen meer indulten kregen dan andere bedienaars der Kerk.
De eerste kardinaal uit de Nederlanden sinds de instelling van de nieuwe
bisdommen was Antoine Perrenot, kardinaal van Granvelle. Op 26 februari
1561 kreeg hij de rode hoed. Op 10 maart werd hij de eerste aartsbisschop
van Mechelen. Op 1 mei 1561 kreeg hij het indult ‘Ad personam tuam’ en daarmee een vrijbrief om meer dan één beneficium te bezitten (pluralitas beneficiorum), net voor de afsluiting van het Concilie van Trente. 111
Staatsvorming betekende ondertussen ook dat het indult verantwoordelijk was voor een nieuwe instelling: voor de naleving van het indult ‘Fervor
pure devotionis’ had de paus drie gedelegeerde rechters aangesteld. Bij betwisting van de toepassing van de inhoud ervan kon men voortaan terecht bij de
‘judex, executor et conservator literarum apostolicarum’. 112 Onder de regeringsinstellingen werd de Geheime Raad het meest vermeld in verband met
godsdienstige aangelegenheden, met het beneficiestelsel en met het rolrecht.
Met het oog op de competentie van de Geheime Raad of de Grote Raad van
Mechelen kon er soms een dilemma bestaan. Het feit dat Boudewijn le Cock,
die procureur-generaal was van de Grote Raad, de keizer vertegenwoordigde
in de zaak van de abdij van Echternach, mag als bewijs gelden dat de Grote
111 BMB, Ms. Chiflet 3, fol 9. Ondertussen werd aan de gewone priester gevraagd om niet
meer dan één beneficium te bezitten.
112 Op 23 maart 2007 gaf ik voor de deelnemers van het Belgisch-Nederlands Rechtshistorisch Congres te Groningen de lezing: ‘Een ongekende instelling uit de Nederlandse
geschiedenis: De ‘Conservator privilegiorum apostolicorum Suae Majestati concessorum’.
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Raad evenzeer competent was. Was er een lastig probleem bij de Grote Raad,
dan moest deze rechtbank terug naar de vorst en/of de Geheime Raad. Daarom bleef de Geheime Raad boven de Grote Raad en de justitieraden staan,
zoals in 1517 al beslist was. 113 In de Geheime Raad werden de brieven van
‘retenue’ en ‘significamus’ in beneficiale aangelegenheden overgenomen uit
de Franse administratie. Zij waren onlosmakelijk verbonden met het indult
voor de honderd personen en dus met de vorst als de originele ontvanger
van dat indult. Rechtszaken met betrekking tot deze honderd personen werden door de Geheime Raad behandeld. 114 Ook hier was er Franse invloed,
want de Habsburgse vorst bediende zich van de ‘lettres de maintenue*’.
De brand van het hertogelijk paleis heeft de administratie van de belangrijkste centrale registratie van de indulten wellicht vernietigd. Wel had de
centrale regering zich door het indult veel administratief en bureaucratisch
werk op de schouders gehaald. Schriftelijke procedures en veel nieuw drukwerk moesten de belangen van de Staat beter dienen. De in de Latijnse taal
opgestelde documenten vergden meer gespecialiseerd personeel en standaardisatie verwees naar uniformiteit en gestroomlijnde diensten binnen de Collaterale Raden. De uitbreiding van het territorium betekende ook de uitbreiding van het toepassingsgebied van het indult. Nieuw territorium betekende
ook nieuwe bisdommen en de nieuwe structuur van de bisdommen verwees
naar het indult met het ‘ius nominandi’ van bisschoppen vanaf 1559. Ondertussen waren de nieuwe bisdommen in laatste instantie ingezet om de ketterij te bestrijden.
Staatsvorming verwees niet alleen naar de binnenlandse structuren, maar
ook naar de buitenlandse. In Brussel kwamen delegaties en correspondenties
uit alle Europese gebieden binnen, maar zonder diplomatieke relaties met de
H. Stoel werden geen nieuwe indulten binnengehaald. Op dit vlak bleven de
Nederlanden met hun te Rome residerende agenten afhankelijk van de
Spaanse ambassadeur bij de H. Stoel. Er kwam nog sneller een pauselijke
nuntius in Brussel dan dat er een ambassadeur uit de Nederlanden in Rome
verbleef. Rivaliserende vorsten waren voortdurend op zoek naar de voordelen, die ze bij hun collegae konden waarnemen. Nicolas Perrenot signaleerde
in de herfst van 1541 aan Karel V dat hij eraan moest denken om in Spanje
toe te passen, wat de Fransen deden. In Bretagne en in de delen van Savoie,
die ze bezetten, verbieden ze dat beneficiale en profane zaken doorgestuurd

113 ROPB, II, 1, 580: ‘Item, que lesdits de nostre Privé Conseil auront aussy pouvoir et
auctorité sur nostre Grand Conseil à Malines…’
114 Hiermee houdt verband dat we voor de zestiende eeuw zeer slecht zijn ingelicht over
het hotel van de vorst. De relatie van het indult voor de ‘honderd personen’ met de leden van het vorstelijk hotel is zeer nauw geweest.
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worden naar Rome. Voor de paus zal het een schadepost worden. Karel V repliceerde dat ze er nader overleg over zouden plegen. 115
Er was een ander belangrijk gevolg voor de buitenlandse relaties: nog
een nieuwe instelling. Vanaf de vijftiende eeuw klonken er meer stemmen
om elk land de kans te geven om een hogere geestelijke als plaatselijke vertegenwoordiger in Rome te onderhouden. Kardinalen waren in het consistorie
aanwezig als de belangrijkste adviseurs van de paus. Zo werd de kardinaalprotector op het einde van de regering van Karel V de exclusieve hoogste
vertegenwoordiger voor de Nederlanden te Rome.
Tot en met het overlijden van Filips II was deze vertegenwoordiger nooit
afkomstig uit de Nederlanden, maar uit Spanje. Op het terrein van de diplomatieke relaties met de H. Stoel verwierven de Nederlanden nooit onafhankelijkheid. Dit is het ultieme bewijs dat noch Karel V noch Filips II van plan
was een staat der Nederlanden of een ‘Belgische kerk’ op te richten. Kerk en
Staat van de Nederlanden en van het Vrijgraafschap Bourgondië bleven ingekapseld in de structuren van een samengestelde staat.
Uiteraard bestond er concurrentie tussen de Nederlanden en het Vrijgraafschap met andere staten. Op deze wijze stonden indulten steeds tussen
oorlog en vrede. Ongetwijfeld was het de taak van de Kerk om vrede te stichten, maar door de vrijgevigheid met de indulten voor Karel V stootte zij ook
tegen het zere been van de Franse koning. In die zin opende de vrede van
Cateau-Cambrésis (1559) de weg naar de laatste sessies van het Concilie van
Trente. Vanzelfsprekend waren de vijandelijkheden, de tactiek van de verschroeide aarde, de plunderingen van kerken begeleidende verschijnselen
geweest bij de poging om een Staat der Nederlanden te ontwikkelen. Staatsterrorisme en staatsgeheimen waren evenzeer ingrediënten van de vroegmoderne staatsvorming. Bij de indulten kwamen deze activiteiten met nadruk
om de hoek kijken, wanneer beneficies of prebenden waren toegestaan ‘iure
belli’. 116
Niet elke staatsvorming werd een succesverhaal. Het indult werd onder
Filips II ook een middel tot desintegratie. Moeizaam kwam de hernieuwing
van ‘Fervor pure devotionis’1515-1555: ‘Dum mente recolimus’1-1-1562. Later
werd Filips II verplicht om het indult van de Nederlanden te verbinden met
het indult voor het Vrijgraafschap Bourgondië. Holland en Zeeland c.s. be115 W. Friedensburg, Aktenstücke zur Politik Kaiser Karls V. im Herbst 1541, in: Archiv für
Reformationsgeschichte 29 (1932) 59-60 en 65.
116 ARAB AUD 1200, fo 44 vo en 46 ro – vo. Zie ook collatie van een personaat ‘iure belli’, fo
47 ro. Voor een geval van een betwisting ‘iure belli’ zonder indult: J. de Smidt e.a.,
Chronologische lijsten o.c., Brussel 1979, III, 444 (keerzijde van p. 447): 24 december 1539.
Noteer wel dat het oorlogsrecht slechts kon toegepast worden, omdat er een ‘ius praesentationis’ aan voorafging. Verder kwam de paus hier niet tussen om zijn fiat te geven
aan deze ‘permutatio’.
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vonden zich toen al op gescheiden wegen. 117 Het indult had in de Nederlanden zijn beste tijd gehad.
IX.5

KERKELIJKE VRIJHEID VERSUS KEIZERLIJKE MACHT

De grote inspanningen van de katholieke koning, tevens keizer van het Heilige Roomse Rijk, om zijn Nederlandse gebieden binnen het christendom en
de orthodoxie te houden werden in Rome deels op prijs gesteld, maar niet
ten koste van de kerkelijke vrijheid om meer aandacht te vragen voor de eigen reformatie in hoofd en leden. Voor elke paus moet men dit thema afzonderlijk bekijken in theorie en praktijk. Daarbij speelde het Italiaanse sentiment een grote rol. Alle pausen waren in deze periode Italianen, uitgezonderd Adriaan VI. Vanaf Julius II kan men duidelijk vaststellen dat de groeiende invloed van de Spanjaarden op het Italiaans schiereiland een doorn in
het oog betekende. De duurzame overheersing van de Habsburgse invloed in
Italië valt samen met de keizerkroning te Bologna. Met de Napolitaan Paulus
IV, die voor de Nederlanden geen enkel indult gaf aan de Spaanse koning,
bereikte de lastercampagne tegen de Spaanse vreemdelingen een hoogtepunt.
De hoop van de keizer om samen met de paus in besloten vergadering de
wereldbeslissingen te nemen was na Clemens VII voorbij. Het regelmatige
gebruik van de retoriek van de ‘duo luminaria’ kon niet verhullen dat de tijd
van de goede werking van ‘sacerdotium’ en ‘imperium’ een gepasseerd station was. 118 De hoop om de gewetens der gelovigen te sturen en desnoods
onder dwang te begeleiden behoorde evenzeer tot het verleden. Zowel voor
Staat als voor Kerk groeide uit deze confrontatie een catharsis, die beide naar
hun specifieke taakstelling terugbracht: het zielenheil ‘salus animarum suprema lex esto’ 119 voor de Kerk en de vroegmoderne staatsvorming voor de
nationale Staat in wording, maar ook hier was er geen rechte lijn. Op het
wereldvlak werden de katholieke vorsten tijdens de voorbereidingen voor
het Concilie van Trente op de korrel genomen wegens de inbreuken op de
kerkelijke vrijheid, omwille van de te sterke aandrang om zich met geestelijke zaken te bemoeien. Verder waren er te weinig inspanningen om de vrede
en veiligheid van hun bevolking te respecteren.

117 J. Craeybeckx, F. Daeleman, F. Scheelings, “1585: op gescheiden wegen…”. Handelingen
van het colloquium over de scheiding der Nederlanden, gehouden op 22-23 november 1985,
Leuven 1988 (Colloquia Europalia VI).
118 P. Balan, Monumenta reformationis lutheranae ex tabulariis secretioribus S. Sedis, 1521-1525,
Regensburg 1884, 291 (i duoi primi lumi) en 337 (duo luminaria).
119 http://www.vatican.va/archive/cod-iuris-canonici/lat, can. 1752.
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De paus beriep zich regelmatig op de neutraliteit in politieke aangelegenheden en op de wereldlijke arm, maar in de praktijk bleek hij niet ongevoelig
voor een huwelijksrelatie van zijn familieleden met de twee machtigste vorstenhuizen in Europa. De verstrengeling van de Kerk in de wereld van keizers en koningen bleef een constante. De zorg voor de Pauselijke Staten bleek
een te grote en te wereldlijke belasting voor de irenische boodschap van
Christus. De neiging van verschillende pausen om zich te verbinden met Europese vorstenhuizen en de afhankelijkheid van de te wereldlijke tweedeling
onder de kardinalen (aanhangers van de Fransen óf van de ‘imperialen’) vereisten een bekering.
Met het oog op het Concilie van Trente werd de verhouding tussen de
paus en de vorst op scherp gezet. De vrijheid van de Kerk was in de vorige
eeuwen al te zeer ingeperkt door de wereldlijke heersers. Toen de slinger terugkeerde, werden de pauselijke toegevingen, privileges en indulten kritisch
onderzocht. De conciliedecreten vroegen de vorsten om in te binden. Het
Concilie van Trente beperkte dus de invloed van het indult. De varianten van
de expectatieve gratie, zoals het ‘mandatum de providendo’, hielden op te
bestaan. Wat gegeven was, moest teruggeroepen worden, maar in het geval
van Filips II en zijn opvolgers werd door de vorst voor de Nederlanden bepaald, dat de conciliedecreten in niets zijn privileges en indulten mochten
beperken. En dat gebeurde. 120
Het feit dat vele kerkgebouwen in het verleden tot stand waren gekomen
onder invloed van de vorst en van leken betekende dat de Kerk op de vrijgevigheid van de leken moest rekenen en blijven rekenen (fundatio). Het lekenpatronaatsrecht was en bleef een steunpilaar van de Kerk. Daarom had de
Kerk moeite om het beneficiewezen meteen en definitief de doodsteek te geven. Tussen de vrijheid van de Kerk, die moest hervormen in hoofd en leden,
en de opkomst van de vroegmoderne Staat, die duidelijk afstand nam van de
inmenging van de Kerk in interne aangelegenheden, dreef de Hervorming
zowel Kerk als Staat tot de kerntaken van hun instelling. Het indult had in de
Nederlanden en in het Vrijgraafschap veeleer bijgedragen tot de verzwakking van de Kerk dan tot haar opbouw. 121 Uiteindelijk waren beneficies van
ondergeschikt belang in de zielzorg; wat voor de Kerk moest tellen was de
goede priester, de ‘pastor bonus’: belangeloze aandacht voor zwakke en kleine luiden, niet de dienst van de keizer. Het moment, waarop koning Filips II

120 CT, Sessio XXIV, canon XIX, 146. Ook Hugo Grotius verwijst naar deze passage: E.
Rabbie, Ordinum Hollandiae ac Westfrisiae pietas (1613), Leiden 1995, 218, l. 22.
121 2. Cor. 10.8.
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zelf als ‘goede herder’ werd voorgesteld in zijn ijver om door reconciliatie en
pardon de ‘ketters’ terug naar de schaapstal te leiden, was nog ver weg. 122
In de Nederlanden heeft geen vorst meer dan Karel V gedrukt op de kerkelijke vrijheid, omdat hij de enige was van zijn generatie, die zich verantwoordelijk wist om zijn patrimoniale gewesten met de nieuw veroverde gebieden tegen de opkomende gereformeerde godsdiensten te beschermen. Zo
heeft hij het gebied van het huidige Nederland afgebakend en bestuurd. Dat
hij zich voor de Nederlanden zo heeft ingezet om indulten los te krijgen,
steunde op de vergissing dat een aan de vorst loyale clerus ook een charismatische clerus zou worden.
Toch was het indult slechts één van de pijlen op zijn boog. 123 In het kader
van zijn patronaatsrecht was het indult de laatste troef, waarmee hij kennis
maakte. Zijn rechtsvoorgangers in de afzonderlijke landsheerlijkheden beschikten al over het lekenpatronaatsrecht, dat verbonden was met het stichtingsrecht van abdijen en kapittels. Zijn Bourgondische rechtsvoorgangers
hadden daar het rolrecht aan toegevoegd. Zijn grootvader Maximiliaan I was
als keizer het ‘ius Primariarum Precum’ gaan toepassen in de Nederlanden.
Zo kon hij als Rooms-Koning ook hier invloed uitoefenen. Verder was hij
door het oorlogsrecht in het bezit gekomen van de koninklijke rechten, die
Frans I hem moest toestaan in Artesië, Rijsel, Douai en Orchies en in Doornik
en het Doornikse. Uiteindelijk erfde hij de rechten van zijn tante Margareta in
het Vrijgraafschap en trad hij in de rechten van de heren van de laatst veroverde gewesten in de Nederlanden, met als allerlaatste in die van de hertogen van Gelre en de graven van Zutphen (1543). 124
In elk van de verschillende landsheerlijkheden was de vermenging van
zijn patronaatsrechten een andere. In deze studie lag de klemtoon meer op
het algemeen kader en minder op de specifieke situatie in de onderscheiden
delen. In dat algemeen kader ging de grootste aandacht uit naar de indulten,
omdat Karel V de eerste en de laatste vorst was in de Nederlanden en het
Vrijgraafschap, die de coördinatie van een dergelijk conglomeraat volledig
op zich nam. Zoals in het begin van deze studie al werd aangestipt, was het
aartshertogdom Oostenrijk, nog vermeld in ‘Fervor pure devotionis’, al snel na
1515 uit de verantwoordelijkheid van Karel V weggenomen.
De laatste poging van Karel V om als wereldlijk leider de bakens van het
katholieke geloof te verzetten in de Nederlanden kwam uit het buitenland.
122 V. Soen, De reconciliatie van ‘ketters’ in de zestiende-eeuwse Nederlanden (1520-1590),
in: Trajecta 14 (2005) 337-362.
123 Wij gaan hier voorbij aan de rechten van de vorst bij de verlening van kerkelijke voordelen en beneficies in de verschillende landsheerlijkheden op basis van het recht van
Blijde Intrede. Ondertussen zie men: A. Bucci, Droit de joyeux avènement, in: ZSSR,
KA 129 (2012) 207-245.
124 Het graafschap Lingen (1547) laten we hier buiten beschouwing.
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Na de overwinning te Mühlberg wist Karel V op de Rijksdag van Augsburg
de ‘Formula Reformationis’ te laten aanvaarden. Het was een ernstige poging, maar met weinig resultaat. Ziehier hoe professor Post zijn bevindingen
resumeerde: ‘Te veel waren daarvoor (d.i. om echte resultaten te boeken) de
oude gewoonten ingeroest. Te veel ontbrak er ook aan de deugd van enkele
hoog geplaatste personen. Misschien werd er ook te veel vertrouwd op de
staat en de regering, hetgeen de voorgestelde maatregelen onsympathiek
maakte bij allen, die hun privileges door de regering bedreigd zagen. Dit waren zeer velen, omdat de helft van Noord-Nederland nog pas geleden bij de
Bourgondische-Oostenrijkse landen was toegevoegd.’ 125
Op het einde van zijn leven gaf Karel V in zijn gedicteerde biografische
nota’s geen uitleg over het indult. Na de slag van Mühlberg liet hij zich wel
als de christelijke ridder portretteren door Titiaan: Karel V kwam, zag, maar
God won. 126 Titiaan zou hem begeleiden tot zijn laatste adem. De keizer was
klaar met het leven. Hij had zichzelf overwonnen (sui ipsius triumphatori). 127
Onder de schilderijen, die hij uitkoos voor zijn laatste verblijf in San Jerónimo
de Yuste, was ‘La Gloria’ van Titiaan, een openbare smeekbede tot zijn
God. 128 In zijn testament vroeg hij dat God medelijden zou hebben met zijn
ziel en dat hij ze in Zijn Heilige Glorie een plaats zou geven.
IX.6

HET RELATIEVE BELANG VAN HET INDULT IN HET WERELDRIJK VAN KAREL V

Vroegmoderne staatsvorming had veel van doen met oorlog, economische
systemen, wetgeving en justitie, elites, integratie en weerstand, de rol van het
individu en niet te vergeten propaganda en legitimatie van de macht. Kijken
we door de achteruitkijkspiegel vanaf de Franse Revolutie, dan blijkt de
scheiding van Kerk en Staat een belangrijk kapittel te vormen. In deze studie
is vooral een onderdeel van de relatie tussen Kerk en Staat belicht: de verle125 R. Post, Karel V’ Formula reformationis en haar toepassing in Nederland 1548-1549, in:
Mededeelingen der Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetenschappen, NR, 10, afd.
Letterkunde, nr. 7, 197.
126 In zijn biografische beschouwingen gaf Karel V aan dat hij twintig jaar na de feiten het
brutale optreden van zijn troepen bij het ‘Sacco di Roma’ wilde uitwissen: M. Fernández Álvarez, Corpus documental de Carlos V, IV, 528. Zie ook: H. Schilling, Veni, vidi,
Deus vicit. Karl V. zwischen Religionskrieg und Religionsfrieden, in: Archiv für Reformationsgeschichte 89 (1998) 144-166. Zie ill. 3.
127 Zie het wandtapijt, nu bewaard in Besançon: G. Livet, Sui ipsius triumphatori, in:
Charles-Quint, le Rhin et la France. Droit savant et droit pénal à l’époque de Charles-Quint,
Strasbourg 1973, 233.
128 F. Seibt, Karl V.: der Kaiser und die Reformation, Berlin 1990, 210-214 en id., Ein Kaiser im
Himmel. Nachlese zu einem Buch über Karl V., in: M. Kintzinger e.a., Das Andere Wahrnehmen: Beiträge zur europäischen Geschichte, Köln 1991, 423-435.
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ning van het kerkelijk ambt (officium) en het loon van het kerkelijk ambt (beneficium) voor bedienaars in de katholieke Kerk en in het bijzonder de verlening door de paus van indulten aan wereldlijke vorsten zonder natie op zoek
naar machtsuitbreiding en staatsvorming. 129
De paus bleef in elk geval de belangrijkste verlener van provisies. Op dit
terrein moet een internationaal onderzoeksprogramma, zoals het ‘Repertorium Germanicum’, voor de Nederlanden uit de zestiende eeuw nog beginnen.
In de Nederlanden waren er niet alleen de benoemden van de besproken
indulten. Het aandeel van de benoemden van de Faculteit der Artes van de
Leuvense universiteit zal eveneens nog veel studie vergen. Beide programma’s kunnen geïntegreerd worden in een studie, waarbij de gegevens van het
Vaticaan aansluiten op regionale en (inter)nationale databanken. Ook de ordinarii waren bevoegd om beneficies te verlenen. Als belangrijkste bisschoppen verschijnen hier de titularissen van Atrecht, Doornik, Kamerijk, Luik en
Utrecht. De zich wijzigende verhouding van de paus tot de bisschoppen in
de verlening van beneficies moet nog uit de startblokken komen. In dit debat
heeft Karel V zich als wereldlijk heerser gemengd. Over hun wederzijdse relaties zijn we nog slecht ingelicht.
De wereldlijke vorst bediende zich van verschillende mechanismen om
meer beneficies te verlenen. Hij smeekte met meer succes dan de bisschoppen
van de paus gunsten af, die in de spirituele sfeer thuishoorden. Verjaring
werd ingeroepen en de vorst waande zich als kanunnik te Aken en van SintPieter en van Lateranen in Rome een leek met ‘clericatura sine tonsura’.
Daarom zal het onderzoek van de indulten, het beneficiewezen en het patronaatsrecht en hun wederzijdse verhouding nog veel onderzoek vergen. De
geschiedenis van de pauselijke provisie vereist kennis van de pauselijke administratie en diplomatie. Van de wereldkerk tot de locale kerk blijven er te
veel open plaatsen. Hoe werkten vorst en clerus samen? Binnen welk schema
van regelgeving verliep deze samenwerking in de praktijk? Rechtshistorici,
godsdiensthistorici en historici zullen de handen in elkaar moeten slaan:
rechten, instellingen, belangen, ideeën en mensen.
De relativiteit zat ook verborgen in de definitie van ‘nominatio’. Soms
was een gewone benoeming een gebaar zonder recht voor de benoemde,
soms was er een overgang tussen het ‘ius Primariarum Precum’ en benoeming. Soms verwees benoeming naar de overgang van ‘beneficium electivum’ naar ‘ius praesentationis’ en ‘vorstelijke benoeming’. Afzonderlijk onderzoek van de beneficies en indulten moet hier nog precisering aanbrengen.
Het feit dat de grootste misbruiken van de tijd in het beneficiewezen, de bezetting van verschillende beneficies en de afwezigheid van de titularis in zijn
129 Erasmus wenste dat het land niet werd uitgebreid, maar dat de inwoners het beter
hadden: O. Herding, Institutio principis christiani, in: ASD, IV, 1, 212, l. 1422-1423.
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residentieplaats, nog te weinig aandacht kregen in het onderzoek, is er debet
aan dat het totaalbeeld van het beneficiewezen nog slecht gekend is. Zelfs
met deze grote lacunes in het onderzoek van de indulten begint nu een beeld
te dagen, dat verder moet verfijnd worden.
Voor Jean Bodin was het een essentiële vraag uit het staatsrecht om na te
gaan welk verschil er was tussen een burger en een vreemdeling. De erkenning en de gehoorzaamheid van de vrije burger ten overstaan van zijn soevereine vorst moesten samengaan met de bescherming, de rechtvaardige behandeling en de verdediging van de vorst ten overstaan van die burger. Andere verschillen waren bijkomstig en toevallig, zoals participatie in alle of bepaalde officies en beneficies, waarvan de vreemdeling in bijna elke staat verstoken was. 130 Hier ging Bodin wel voorbij aan de commenden, die in de Nederlanden niet onaanzienlijk waren, maar ook andere beneficies werden aan
vreemdelingen verleend.
Hoe belangrijk de invulling van het wereldlijk en het geestelijk ambt ook
was, toch bleef de verlening van het geestelijk ambt een randverschijnsel,
wanneer tegenover de geloofsinhoud zelf niet een meer integere houding
werd aangenomen. Was het midden in de geloofscrisis van de Kerk wel mogelijk om vanuit het niets een charismatische clerus te verwachten? Was het
niet veel waarschijnlijker dat het geestelijk ambt verder dobberde op de kwalen, waarmee het al enige tijd behept was? Wie was het vooral aan te rekenen
dat het fout liep? De tweezwaardenleer had tijdelijk geflakkerd. Zo werd de
christenheid door elkaar geschud door indulgenties en indulten. In 1517 werden te Wittenberg de vijfennegentig stellingen het startsein tegen de massale
verkoop van aflaten, maar ondertussen waren in 1515 vier indulten voor Karel van Oostenrijk het startsein voor een revolutie van paus en vorst tegen de
vrije verkiezing van de hoogste waardigheden in de Nederlanden. In Europa
was het spreekwoordelijk dat er te veel geld naar Rome vloeide. De Apostolische Kamer (mater pecuniarum) en de Kanselarij waren daarbij vaak het
mikpunt van ergernis. In de Pragmatieke Sanctie van Bourges (1438) gold dezelfde kritiek. In de Gravamina van het Heilige Roomse Rijk gaven andere
misbruiken aanleiding tot soortgelijk ongenoegen. Vrije verkiezingen in de
kerk hadden van doen met omkoping en malversaties. Zo was ook de conclusie van Ruardus Tapper dat de Romeinse Curie de oorsprong was van vele
rampen in de universele Kerk. 131
Maarten Luther heeft zich niet bepaald gekeerd tegen indulten, want in
het Heilige Roomse Rijk bestond het Concordaat van Wenen. Bovendien konden de Stände daar vanaf de vijftiende eeuw klachten (Gravamina) laten horen ten aanzien van de H. Stoel. Luther was van mening dat die aflaten in
130 J. Bodin, Les six livres de la République, Paris 1986, I, 141.
131 CT, VII, 3, 519.
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Saksen de christelijke waarde van de ‘indulgentia’ aantastten. De paus had
gezorgd voor de verlening van aflaten, maar hij zorgde ook voor indulten.
Karel V wist hoe hij indulten van de paus kon verkrijgen. De paus beriep zich
op zijn herderlijke taak, hem van Godswege opgelegd, maar de hoop om
daardoor de versterking van de katholieke Kerk te bewerken bleek een illusie. In de praktijk bleek dat de uitbreiding van het massale indult alleen maar
grotere aantallen gezagsgetrouwe indultarii inzette. 132
De belangrijkste reden voor de mislukking van het indult bestond hierin
dat het indult een exponent was van het beneficiesysteem, dat in voorafgaande eeuwen was uitgegroeid tot een ‘Pfründenmarkt’ en een handel in geestelijke ambten (nundinatio). De vermenging met simonie, partijdigheid en
cliëntelisme kon noch door de vorsten, noch door de pausen gestopt worden.
Het systeem was corrupt geworden: bepaald door geld en macht. Bovendien
schortte er heel wat aan de opleiding tot priester. Alleen het Concilie van
Trente zou het tij keren, zij het op termijn en met gradaties.
Deze indulten konden dus geen wonderen bewerken. Ook hier heeft
Maarten Luther de vinger op de wonde gelegd. Door de nadruk te leggen op
de verkondiging van het Woord Gods verwees hij naar de manier, waarop de
clerus van die tijd niet bij machte was om de gelovigen tot de goede boodschap te brengen. Zonder de seminaries van het Concilie van Trente zou het
niveau van de clerus niet het gewenste peil bereiken. Aan het systeem van
het patronaatsrecht kleefden te veel structurele tekortkomingen en ingeslepen gebreken, zowel op het financiële als op het godsdienstige vlak.
IX.7

MODERNE STAATSVORMING ONDERWEG

Nu stellen we vast dat binnen het territorium van de vroegmoderne Staat
van de Nederlanden in wording verschillende nationale staten zijn gevormd.
Naast het koninkrijk Nederland, het koninkrijk België en het groothertogdom
Luxemburg gingen grote delen naar de Republiek Frankrijk en andere naar
de Bondsrepubliek Duitsland. Was het middenrijk een vergissing? Was de
Bourgondische droom een nachtmerrie geworden? Onder Karel V werd de titel van hertog van Bourgondië nog onder zijn titels opgenomen, maar in feite
was de Franse verovering al definitief en in 1522 bezegeld door het neutraliteitsverdrag tussen Frankrijk en het Vrijgraafschap. Onder Filips II ging de
prioriteit naar de Spaanse belangen en was een verbinding van de Nederlanden met het Vrijgraafschap in een samengestelde staat onder Filips III, Filips
IV en Karel II onhoudbaar.

132 Volgens X.1.14.14 Cum sit ars was het beter weinig, maar goede bedienaars te hebben.
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Tijdens het bestuur van keizer Karel werd ongetwijfeld aan virtuele
staatsvorming gewerkt. Eén van de kleinste staten in de Europese Unie is nu
Malta. Het is dankzij het conclaaf tussen Clemens VII en Karel V dat in 1530
de basis werd gelegd van deze Staat. 133 Daarmee kregen de uit Rhodos verdreven Johannieters sine die een uitvalsbasis, van waaruit ze de Heilige
Plaatsen konden heroveren. Op grond van het ‘ius patronatus’, voor het eerst
aan Karel V toegekend, werd daar tot in de negentiende eeuw de bisschop
aangesteld. 134
De staatsvorming werd toen van boven opgelegd. Zo het mogelijk was,
schakelde de keizer als vorst bij Gods genade de paus in om de wil van het
volk of het ‘ius resistendi’, zoals verwoord in de Blijde Intrede, te breken,
want zich verzetten tegen de overheid stond gelijk met verzet tegen God. 135
Bij de ‘plenitudo potestatis’ van de paus hoorde namelijk ook de macht om te
ontslaan van een eed. 136 De vraag van Karel V aan Clemens VII om de gevolgen van zijn eed op de Blijde Intrede ongedaan te maken is voor de Nederlanden ongetwijfeld het krachtigste signaal van het geloof van de vorst in
deze ontbindende kracht. Aangezien aartshertog Karel van Oostenrijk zo
jong was, maar wel meerderjarig door de verklaring van de Staten-Generaal,
kon toen het ‘animus se obligandi’ van de latere keizer verondersteld worden? Clemens VII ontsloeg hem van de eed. 137
Onder Karel V was er nog geen evenwicht tussen de drie elementen van
de sociale zijde van de staat. Het staatsvolk, de territoriale integriteit en de
staatsmacht vertoonden nog geen identiteit tussen recht en staat. 138 In deze
fundamentele concepten bekleedden het territorium en de erbij horende oorlog een te grote last voor de consolidatie en cohesie van de Nederlanden en
het Vrijgraafschap. De voorkeur voor de ploutokratie of het kapitalisme en
133 F. Gaude, Bullarum … editio, VI, nr. XXXVI, 140-143: bevestiging door Clemens VII van
de belening door Karel V van de steden, burchten en eilanden Tripoli, Malta en Godo
aan de hospitaalridders van Sint-Jan van Jerusalem, vooral § 4: het patronaatsrecht van
de kerk van Malta blijft ter beschikking en ter presentatie van keizer Karel en zijn opvolgers.
134 A. Zammit Gabarretta, The presentation, examination and nomination of the Bishops of
Malta in the seventeenth and eighteenth centuries, Malta 1961 en C. Kortmann, J. Fleuren
en W. Voermans, eds., Constitutional Law of 10 EU Member States. The 2004 Enlargement,
Deventer 2006, VII, 8 (Ian Refalo, VII. The Republic of Malta).
135 H. Paulus, Rom. 13.1. Zie vooral: D. Whitford, Robbing Paul to pay Peter. The Reception of Paul in sixteenth Century Political Theology, in: R. Holder, A Companion to Paul
in the Reformation, Leiden 2009, 573-606.
136 C.15 q.6 c.2 Auctoritatem en X.5.10.2 Intelleximus.
137 Erasmus meende dat de vorst zich voor het algemeen welzijn moest aanpassen aan de
eed van het volk: O. Herding, Institutio principis christiani, in: ASD, IV, 1, 146, l. 318.
138 R. Witpaard, The Construction of the Law. Hans Kelsen’s Pure Theory of Law between Construction and Description, Enschede 2014, 187-233.
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de aristocratie gaf in deze nieuwe wereld onvoldoende kans aan een sociaal
gezicht van de staatsvorming.
Staatsvorming veronderstelde overeenstemming met de Kerk. Daarbij
heeft de keizer zijn beste krachten voor de Nederlanden ingezet. Zijn meest
intieme besprekingen met de paus boden de keizer indulten, die nooit voorheen op deze schaal en in deze omvang voor het geestelijk welzijn van de
Nederlanden konden ingezet worden. Vanaf Paulus III gingen de wegen van
keizer en paus meer uit elkaar, zodat Karel V in zijn politiek testament van
1548 zijn zoon waarschuwde voor diezelfde paus. 139 De verbinding van de
top met de basis liep spaak. Het machtswoord van de keizer volstond niet. Er
schortte heel wat aan de goede relatie tussen Kerk en Staat. De scheiding van
de christenheid en de broederstrijd met Frankrijk, maar ook de opname van
de nieuwe gewesten, de uitschakeling van temporaliteit van het bisdom
Utrecht en de verwoesting van Terwaan zaten de vorming van cohesie veeleer in de weg.
Indulten voldeden niet om de godsdienst in goede banen te leiden of te
houden. Kordaat optreden werd dan de boodschap. Wanneer de aartsbisschop van Keulen, Hermann von Wied, zich als dissident openbaarde, aarzelde Karel V geen ogenblik. Een protestantse buur was uit den boze. De gebroeders Adolf (1547-1556) en Anton von Schaumburg (1556-1557) zouden
onder begeleiding vanuit de Nederlanden zijn plaats als aartsbisschop overnemen. Zij waren aangenaam aan de keizer. 140
Om de religieuze situatie te versterken vond Karel V het noodzakelijk
om de stad Keulen en de regio eromheen beter in de gaten te houden. Kerpen
en Lommersum, die al onder de Brabantse hertogen sinds de slag bij Worringen (1288) een vooruitgeschoven post waren en waar Karel V als hertog van
Brabant de clerus aanstelde, werden gemoderniseerd en militair op volledige
waakzaamheid ingesteld. Ook in de lijsten van het indult van 1553 werd Kerpen niet vergeten. 141
Het territorium, de godsdienst en de politiek vertoonden grillige combinaties. De overeenstemming met de Kerk vereiste soms oplettendheid. Buitenlandse geestelijke kloostergemeenschappen of congregaties konden naar
gelang van hun afkomst een gevaar inhouden voor de Nederlanden en het
139 M. Fernández Álvarez, Corpus documental de Carlos V, II, 575-576: la poca voluntad que
ha mostrado y muestra a las cosas públicas de la Cristianidad. Daar hoorde ook het
Oecumenisch Concilie bij. Noteer wel dat ondertussen Pier Luigi Farnese, zoon van
Paulus III, vermoord was: M. van Durme, Granvela, 90-92 en 149.
140 P. van Peteghem, De Kapittels van Sint-Servaas en Onze-Lieve-Vrouw te Maastricht
onder Karel V. Patronaatsrecht in theorie en praktijk: enkele steekproeven, in: A. Berkvens en Th. van Rensch, red., In hoede van rechte gekeerd. Opstellen ter gelegenheid van dertig jaar Werkgroep Limburgse Rechtsgeschiedenis, Maastricht 2010, 93-95 en 101-102.
141 ARAB AUD 1250, fo 10 ro en 15 ro. Zie ook bijlage X.
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Vrijgraafschap. Visitaties vanuit Frankrijk werden met argwaan onderzocht.
De vorming van een afzonderlijke kerkprovincie, die inmenging van een andere staat uitsloot, werd nagestreefd.
Op het internationale vlak was de overeenkomst van Maria van Hongarije met de aartsbisschop van Trier, Johan V van Isenburg, van kapitaal belang voor de goede orde in het hertogdom Luxemburg. Jarenlange geschillen
over het territorium werden beslecht op 10 maart 1548 te Augsburg, maar de
geschillen op het godsdienstige vlak en op dat van de jurisdictie waren niet
waterdicht opgelost in deze toen zeer onrustige regio. 142 Op 7 februari 1545
had de graaf van Stolberg te Brussel trouw beloofd aan de keizer voor de gebieden en heerlijkheden, waarmee hij werd beleend in Luxemburg, Chiny en
Namen. Ridders van het Gulden Vlies, verder Nicolas Perrenot, Pierre de
Werchin, seneschalk van Henegouwen als stadhouder van Luxemburg en
Namen, Lodewijk van Schore, voorzitter van de Raad van State en van de
Geheime Raad, Filips Nigri, Cornelius Scepperus en raadsheer Charles Boisot
waren aanwezig, wat het belang van deze overeenkomst onderstreepte. 143
Het slot Schoeneck, dat al onder Margareta van Oostenrijk een twistappel
was tussen Karel V en de aartsbisschop van Trier, had in de territoriale ontwikkeling een bijzondere rol gespeeld. 144 Raadsheer Jean Keck van het Hof
van Luxemburg kreeg een beloning voor zijn inspanningen voor Schoeneck
en Dirk, graaf van Manderscheid en Blankenheim zou op termijn het pand
mogen lossen van deze bezitting. 145 Schoeneck was in leen gehouden van de
abdij van Prüm. Vanwege de aartsbisschop van Trier liep een procedure tot
incorporatie van de abdij van Prüm en Stavelot. De aartsbisschop van Trier
noemde zich al tijdelijk heer van de abdij, zoals bleek uit een Romeins document. Daarom stuurde Lodewijk van Schore alle stukken over de wederzijdse controverse naar Viglius in Augsburg met het oog op een goed vergelijk. 146
Men kan niets anders dan deze belangstelling voor die beleningen en voor de
strategische ligging van Schoeneck in het verlengde te plaatsen van de zorg
om het hertogdom Luxemburg en om de keizerlijke belangstelling voor het
hertogdom Lotharingen. Het nichtje van de keizer, Christina van Denemar142 A. Verkooren, Inventaire des chartes et cartulaires du Luxembourg (comté puis duché), Brussel 1921, V, nr. 2319, 340-341.
143 ARAB AUD 1631/4, ongefolieerd.
144 K. Lanz, Correspondenz des Kaisers Karl V., Leipzig 1844, I, 207.
145 M. Baelde, De domeingoederen van de vorst in de Nederlanden omstreeks het midden van de
zestiende eeuw (1551-1559), Brussel 1971, 146-148 en 344 en 409. Nu is Schoeneck een
dorp in het departement Moselle tegenover de stad Saarbrücken. Zie ook: A. Verkooren, Inventaire des chartes et cartulaires du Luxembourg (comté, puis duché), Brussel
1921, V, nr. 2309, 332 = Brussel, 19 november 1546, waar na een procedure voor de Grote Raad van Mechelen een akkoord werd afgesloten dat moest leiden tot rust in de regio.
146 ARAB AUD 134, fo 122 ro – vo: Brussel, 19 december 1547.
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ken, huwde op 10 juli 1541 te Brussel met Antoon van Lotharingen. Karel V
bevestigde op 10 juli 1542 de toestemming van Frans I om de neutraliteit van
de hertog van Lotharingen tijdens de oorlog te garanderen. Niet veel later
maakte de Brusselse regering zich zorgen om de voortgang van de Reformatie in Lotharingen. Daarom was ingrijpen noodzakelijk. Op het bestuurlijke
en godsdienstige vlak was het Hof van Luxemburg de naaste buur, die voor
‘Brussel’ kon inspringen, maar vanuit het Vrijgraafschap zouden François
Bonvalot 147 en Jean de Saint-Mauris, beiden zwagers van Nicolas Perrenot en
keizerlijke ambassadeurs in Frankrijk, zich in verschillende opdrachten van
hun beste kant laten zien om in Lotharingen de wensen van de Brusselse
regering te laten eerbiedigen. Daarbij kan men vaststellen dat Perrenot toen
het heft in handen had. Anderzijds signaleerde de procureur-generaal van
het Hof van Luxemburg, Jan-Martin Stella, op 18 augustus 1547 dat Christoffel von Schaumburg, hoofd van het gerecht der Edelen, en Jean Keck zich
bezig hielden met alle geschillen over Trier en dat de vacature van een voorzitter in het Hof 148 en de aanstelling van een nieuwe aartsbisschop in Trier
voor zware problemen zorgden. Wat voorheen zeker was, stond nu op de
helling: Metz, Luik, Verdun en Lotharingen. Een omwenteling stond voor de
deur. Indien Karel V niet met zijn gezag tussenkwam en een uitstekende
voorzitter koos, dan vreesde Stella dat het hek van de dam was. 149 De nadrukkelijke belangstelling vanuit Brussel om Lotharingen het hof te maken
zorgde ongetwijfeld in Parijs voor bezorgde gezichten. Deze infiltratie omcirkelde Frankrijk en anticipeerde op een Spaanse weg. Na het overlijden van
Frans I achtte Hendrik II zich niet gehouden om het verdrag van Crépy-Meudon te respecteren. Het verdrag van Chambord leidde de overgang in van de
bisdommen Metz, Toul en Verdun naar het Franse kamp en naar een bres in
de omcirkeling. Zo waren Kerk en Staat voortdurend in de clinch met elkaar.
De staatsvorming was met grote geheimhouding omgeven. Het is niet
toevallig dat de indulten zo lang onbekend zijn gebleven. Op het terrein van
de discretie vallen vooral de onderlinge afspraken tussen vorsten op, maar
ook in het consistorie was geheimhouding verplicht. De Franse koning, die
een akkoord sloot met de Turk, de vijand der christenheid (1536), maar ook
Karel V, die een akkoord (11 februari 1543) aanging met de Engelse koning,
Hendrik VIII, die ondertussen de Anglicaanse kerk had opgericht. Last, but
not least verwijzen we naar het geheim verdrag van Meudon van 19 september 1544 tussen Frans I en Karel V, één dag na de officiële vrede van Crépy.
De grote lacunes op het vlak van de studie van de diplomatieke netwerken
147 ARAB AUD 1649/C: François Bonvalot, abt van Luxeuil en van St.-Vincent, 1545-1551.
148 ARAB AUD 134, fo 122 ro – vo: in Brussel dacht men aan Lathomus en Keck, maar vond
men geen geschikte kandidaten.
149 ARAB AUD 1632/1, ongefolieerd.
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houden hier nog meer verrassingen in petto. 150 Op het buitenlandse vlak was
de ontwikkeling van het diplomatiek netwerk met vaste ambassades en residerende vertegenwoordigers in Frankrijk, Engeland, het Heilige Roomse Rijk
en de H. Stoel indrukwekkend. Diplomaten zoals Philibert Naturelli, François Bonvalot, Eustache Chappuis, Jean de Saint-Mauris, Lodewijk van
Vlaanderen, heer van Praat, Joris van Themseke, Cornelius Scepperus, Viglius van Aytta en Gerard van Veltwyck vervulden in de samengestelde staat
opdrachten met een Europese allure.
Buitenlandse verdragen en allianties met Denemarken, Schotland, Zwitserland en Lotharingen garandeerden de belangen van de handel en beschermden de wederzijdse banden van de Nederlanden en van het Vrijgraafschap Bourgondië, terwijl de samengestelde staat voor het overige de onderlinge internationale contacten waarborgde.
IX.8

MODERNE STAATSVORMING KREEG TE WEINIG TIJD

Filips de Goede is door de eeuwen heen bekend als stichter van de Nederlanden: ‘conditor Belgii’. In 1543 werd het hertogdom Gelderland met het graafschap Zutphen de laatst aangehechte provincie. De Landdag, de feodale verhoudingen en het gewoonterecht verhinderden dat deze provincie samen
met Friesland, Groningen, Overijssel, Drenthe en Utrecht tijdig geïntegreerd
werd.
Het programma ‘Sequuntur articuli’ streefde al vanaf 1523 naar de reorganisatie van de bisdommen in de Nederlanden, maar in 1570 was de hertog
van Alva nog nodig om de laatste bisschop te installeren in Gent. Daarbij was
nog geen voorziening getroffen voor het bisdom Luxemburg. Filips II had er
in 1570 en 1572 wel op aangedrongen en Willem Lindanus drong er later bij
Gregorius XIII op aan. De Opstand was al onderweg.
Toen de reorganisatie van de bisdommen een middel was geworden om
de ketterij te bekampen, verscheen voor het eerst een Spaanse kardinaal-protector, die in het consistorie de zaak van de Nederlanden zou ondersteunen.
Voor de staatsvorming van de Nederlanden onder Karel V zou na Willem
van Enckevoirt niet meer een kardinaal uit de Nederlanden gekozen worden.
Naast het gebrek aan tijd was er ook gebrek aan krediet voor echte staatsvorming. Karel V was echt niet van plan om van de Nederlanden een afzonderlijke Staat te maken.

150 R. Ancel, L’activité réformatrice de Paul IV. Le choix des cardinaux, in: Revue des questions historiques 1909, 71: een geheim verdrag van Hendrik II met de H. Stoel, 15-121555.
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Het was duidelijk geworden dat de indulten wel kandidaten aanbrachten, die de vorst welgevallig waren, maar het schortte aan de opleiding van
de priester. De competentie en het charisma van de ware christelijke soldaat
ontbraken om de misbruiken te bannen en de maatschappij in christelijke
geest te hervormen. Ondertussen was de relatie van de keizer en de paus bekoeld, omdat de druk van de vorstelijke macht op de kerkelijke vrijheid te
groot was geworden. Het Oecumenisch Concilie van Trente zou op dit terrein naar een nieuwe modus vivendi zoeken. Kerk en Staat waren te lang op
zoek naar herschikking en herbronning.
Aangezien de staatsvorming, die wel in de pijpleiding zat, niet het einde
van de tunnel bereikte, kan het antwoord op een aantal vragen nooit definitief zijn. 151 Wel blijft het de verdienste van de keizer dat hij de zaak van de
Nederlanden zo prominent op de wereldagenda plaatste. Deze optie was niet
goed verenigbaar met zijn macro-doelstellingen. Verder joeg hij de Bourgondische droom naast te vele andere projecten na. Uiteraard was de grootste tegenstander van deze droom Frankrijk, zoals in eerste instantie zou blijken bij
het Verdrag van Chambord (1552) en uiteindelijk bij de erkenning van de VII
Provincies als een Europese staat te Münster (1648). Toen werd een wig gedreven tussen de Spaanse en de Oostenrijkse tak van de Habsburgers. Ondertussen bleven er de restanten van hun dynastieke en Bourgondische erfenis. 152
Op het internationale vlak werden de diplomatieke netwerken sterker
dan ooit verbonden met de stad Brussel. Goede relaties met de H. Stoel waren broodnodig om de Nederlanden voor de katholieke godsdienst te bewaren in West-Europa. Nooit voorheen waren meer legaten en nuntii, soms in
het gevolg van de keizer dan weer voor een bijzondere diplomatieke missie,
naar Brussel gereisd. Intens diplomatiek verkeer was er met de belangrijkste
Europese landen. Op haar beurt leverde deze internationalisatie een uitbreiding op van het Hof te Brussel en van de begeleidende werkgelegenheid in
deze stad. Zo werd Brussel hét te verdedigen bolwerk (1585) en dé aan te vallen stad (1695).
Zo het in het binnenland mogelijk was, werd de integratie in het staatsverband met zachtheid aangebracht, zoals het geval was met de recent aangehechte landsheerlijkheden, maar bij weerstand of rebellie van een stad
dacht Lodewijk van Schore in de centrale regering aan Carthago (Gent), dat
Rome (Brussel) uitdaagde. In het laatste geval was het voor de jurist Van
Schore een koud kunstje om oppositie ‘manu militari’ te laten onderwerpen,
151 Men kan de redenering ook omdraaien: aangezien er nog geen staat was, kan staatsraison slechts gedeeltelijk meetellen.
152 N. Davies, Vanished Kingdoms. The History of Half-Forgotten Europe, New York 2011, 90150.
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zoals de geboortestad van de keizer in 1540 heeft ondervonden. Maar deze
methode werkte repressief en op korte termijn.
Tweemaal werd een ‘unie’ naar voren geschoven om de cohesie van de
Staat te vergroten. In 1524 was de militaire druk van Karel van Egmond op
het noorden zo groot, dat Friesland graag een coalitie met Brabant, Holland
en Zeeland wilde aangaan tegen deze door de Fransen gesteunde vijand. 153
Wanneer het land uiteenviel in liga’s, was staatsvorming ten dode opgeschreven. Tien jaar later stelde de centrale regering met matig succes een ‘unie’
van alle landsheerlijkheden voor, maar verdere plannen tot grotere verstandhouding kwamen eveneens van de centraliserende overheid, zoals het Tractaat van Augsburg (1548) en de Pragmatieke Sanctie (1549) zouden bewijzen.
De legitimatie vanuit de basis was onvoldoende. De strijd tussen de landen
overschaduwde de belangen van de zwaar beproefde inwoners. De staatsvorming in de Nederlanden kraakte al vóór het overlijden van Karel V. Op
het constitutionele vlak bleef men in de beginfase steken.
De uitvoerende, wetgevende en rechterlijke macht waren in de handen
van de vorst of van zijn gedelegeerden. Op het vlak van de justitie groeide
stelselmatig de uitbouw van de rechterlijke organisatie. De Geheime Raad
was de raad, die het dichtst stond bij de vorstelijke rechten op indulten en die
erover oordeelde. De laatste justitieraad kwam in Overijssel slechts op gang
in 1553. Ondertussen leidde het project over de verkorting van de procedure
tot de grootste ordonnantie voor de Grote Raad van Mechelen. Filips II promulgeerde toen te Gent op 8 augustus 1559 een indrukwekkende, ultieme
reeks wetgevende besluiten voor zijn afreis naar Spanje. 154 Het materiële en
het formele strafrecht (de Criminele Ordonnantiën, 1570) en de vele gewoonterechten (vooral in het noorden) hadden toen nog niet de aandacht gekregen, die de vorst verplicht was tegenover de moderne staatsvorming.
Overal in Europa bleef de tortuur nog het probaatste middel om het
staatsgezag te ondersteunen. De inquisitie bleef de opsporingstechniek om
de ketters uit te roeien. Dwangburchten in Gent, Utrecht, Antwerpen en een
bolwerk zoals in Kamerijk verwezen nog steeds naar de citadel als ‘un moyen pour asservir un peuple’, zoals Jean Bodin het uitdrukte. De bouw van de
versterkingen in Charleville, Mariembourg en Philippeville was niet in staat
om een aanval vanuit het zuiden op te vangen. In zijn politiek testament van
1548 had Karel V zijn zoon nog gerustgesteld met de bouw van de citadellen

153 G. thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg, Groot placaat en charter-boek van Vriesland,
Leeuwarden 1773, II, 146.
154 ROPB, II, 7, 461-514. Daarbij komen nog de instructiebrieven voor Margareta van Parma.
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van Gent en Kamerijk, maar zelfs dan bleef de verdediging van het territorium te kwetsbaar. 155
In het zuiden van de Nederlanden werden de zwaarste oorlogen uitgevochten. Zij maakten de staatsvorming in dat gebied afhankelijk van de Franse politiek. Vijf dynastieke oorlogen vernietigden grote delen van het territorium van de Franstalige bevolking uit de Nederlanden. Men leefde er regelmatig in spanning en moest soms op de vlucht slaan. Geen van beide partijen
kon enig overwicht boeken, maar de voorvaderlijke claims en de nieuwe annexaties van Karel V en Filips II riepen op termijn om een antwoord van
Franse zijde. Hendrik II zou het meteen bewijzen.
In bijzondere gevallen, zoals bij beden, moest de vorst zelf naar de onderdanen om de hand open te houden. In uiterste nood was de staatskas zo
leeg dat de keizer verplicht was om de Staten zelf het beheer over deze gelden toe te vertrouwen. 156 Op de kapitaalmarkt in Antwerpen was geen geld
meer te leen, ook niet wanneer keizerlijke raadsheren uit de Collaterale Raden zelf naar Antwerpen trokken. Zelfs Gaspar Ducci kon geen vers kapitaal
meer toevertrouwen aan de regering, omdat de kapitaalkrachtigen eerst volgens het gebruik de wisselbrieven uit Spanje wilden zien. 157 Tussen de aanhechting van het hertogdom Gelderland en van het graafschap Zutphen in
1543 en de slag bij Mühlberg in 1547 heeft de keizer de druk op de financiën
in de Nederlanden zo opgevoerd dat noch Karel V noch zijn zoon Filips II
deze aderlating te boven konden komen. 158 De staatsfinanciën waren het
bankroet nabij, toen Karel V tijdens zijn laatste oorlog tegen Frankrijk vroeg
dat de rijkere burgers uit de Nederlanden hem een lening zouden toestaan.
Vanuit de Nederlanden was Maria van Hongarije de enige, die in haar
correspondentie met de keizer de noodklok luidde, toen haar broer op weg
was naar Parijs (1544). Omringd door de Collaterale Raden was zij het best
op de hoogte van de onmogelijkheid om de veldtochten van de keizer te voeren op de rug van de bevolking in de Nederlanden. 159 Er kwam geen inname
van Parijs, maar ook geen rust aan de zuidergrens. Ondertussen klaagden de
aalmoezeniers, die in Antwerpen instonden voor de ontvangst en verdeling
M. Fernández Álvarez, Corpus documental de Carlos V, IV, 582: no hay que temer.
ROPB, II, 6, 219-224 (Brussel, 9-2-1552).
ARAB AUD 56, fo 50 vo.
Waarom ontbrak Willem van Oranje onder de personen, die zich garant stelden om de
koninklijke schulden te helpen oplossen? Bij vorige gelegenheden had hij wel nog bijgedragen. Zie: J. de Smidt e.a., Chronologische lijsten, V, nr. 2474: 22 oktober 1557.
159 ARAB AUD 56, fo 81 vo: Maria van Hongarije uit Brussel op 5 juli 1544: Je prye à Dieu
et à Vostre Majesté y vouloir remédier et pourveoir et avoir pitié de voz povres subiectz qui se sont tant évertuez pour eulx employer à vostre service ayans accordé plus
grandes aydes que véritablement ilz ne scavent porter; si pardessus ilz se troevent
destruictz, pillez et foullez, Vostre Majesté peult considérer, s’ilz auront juste cause de
eulx plaindre.
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van de aalmoezen, dat het aantal armen in deze dure tijd en met de neergang
van de handel ontzettend gestegen was. 160 De nood kwam zelfs zo aan de
man dat Maria van Hongarije met het advies van de Raad van Brabant het
kapittel van Onze-Lieve-Vrouw verplichtte om bij te dragen aan de belasting
voor de stadsversterkingen. 161
Voor de bevordering van staatsvorming in de Nederlanden bleken dus
twee militaire operaties Karel V de das om te doen: 1) de aanval op Parijs
(1544) met de hulp van Duitse en Spaanse troepen en 2) de aanval op de Protestanten met als slotakkoord de slag bij Mühlberg (1547). 162 Nooit voorheen
was er een groter contingent Nederlandse troepen buiten de grenzen van de
Nederlanden getrokken (bijna vijftien duizend soldaten). De staatsfinanciën
van de Nederlanden en de samengestelde staat van Karel V konden soortgelijke ondernemingen niet aan. De structurele verliezen, toen geleden, bleven
nawerken tot in het bestuur van Filips II. Toen Hendrik II na het overlijden
van Frans I met Duitse hulp ten strijde trok tegen Karel V, was een rampscenario nabij.
De laatste overwinning van Filips II op Franse bodem had plaats te SaintQuentin op het feest van de H. Laurentius van het jaar 1557. Filips II liet deze
slag aanbrengen in de ‘Sala de las Batallas’ in San Lorenzo de El Escorial. Zijn
nazaat Filips III liet deze overwinning nog eens vereeuwigen in het Palacio
del Retiro. Toen de Fransen Gent in de zeventiende eeuw bedreigden en innamen, lachten ze in maart 1678 met het gezegde van wijlen Karel V ‘Encore
que Paris soit bien grand, je mettrais la en mon Gand’ door de spotprent
‘L’espagnol sans Gand’ uit te geven. Overwinning en verlies, loyaliteit en
verraad, vertrouwen en bespieding gingen hand in hand. In de tijd had Karel
V zijn best gedaan, maar versnipperd en met te geringe focus op de staatsvorming van de Nederlanden en het Vrijgraafschap Bourgondië.
IX.9

HET VRIJGRAAFSCHAP BOURGONDIË: TERRITORIUM EN STAATSVORMING

In dit werk kwam duidelijk tot uiting dat wezenlijke documenten over indulten en hun toepassing voor de geschiedenis van de Nederlanden uit het Vrijgraafschap Bourgondië afkomstig waren. 163 Dit was niet toevallig. Zolang het

160 ARAB AUD 1631/2, ongefolieerd en ongedateerd: Sur la remonstrance faite à Marie de
Hongrie par les aulmosniers (1545/1546).
161 ARAB AUD 1632/3, ongefolieerd: Brussel, 5 november 1548.
162 Erasmus verwierp het ‘ius ad bellum’: ‘ad pacem provoco’, zeker wanneer christenen
elkaar bekampten: O. Herding, Institutio principis christiani, in: ASD, IV, 1, 109 en 219.
163 Omgekeerd vindt men in Gent een document met betrekking tot het Vrijgraafschap:
RAG, RV 34278, 3 ro – vo: Karel V vanuit het kamp voor Ingolstadt op 29 augustus 1546:

→
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Vrijgraafschap Bourgondië tot 1678 verbonden was met de Nederlanden,
was hun geschiedenis gemeenschappelijk onder de supervisie van de samengestelde staat. Bovendien maakte Besançon als rijksstad deel uit van het Heilige Roomse Rijk. 164
Al in de veertiende eeuw kwam de eerste verbinding tussen het hertogdom Bourgondië en het graafschap Vlaanderen tot stand. De Bourgondische
weg liep eerst hoofdzakelijk van het zuiden naar het noorden tot zich een
‘Bourgondische staat’ ontwikkelde: militair, commercieel, bestuurlijk, kunst
en cultuur. Onder de Habsburgers ging het hertogdom verloren en met
Spaanse hulp ontwikkelde zich de Spaanse weg.
Davies heeft zich onlangs gebogen over de opkomst en het verval van
staten en naties en daarbij steunde hij bij de studie van het koninkrijk Bourgondië op het werk van James Bryce over het Heilige Roomse Rijk. In het
licht van de verdwenen koninkrijken bekleedde het Regnum Burgundionum
met zijn tien opeenvolgende verschijningsvormen een afzonderlijke plaats. 165
Uiteindelijk werd Bourgondië, dat tussen het Heilige Roomse Rijk en Frankrijk geprangd zat, opgeslokt door Frankrijk. Waarom?
Frankrijk had een politiek, juridisch en administratief centrum, Parijs,
met een erfelijke monarchie. Het loste Spanje op het geschikte moment af
voor de hegemonie op het Europese vasteland. Het streefde naar natuurlijke
grenzen en naar de opname van alle Franssprekenden. Door het ‘divide et
impera’ werd eerst het hertogdom Bourgondië ingepalmd, eeuwen later ook
het Vrijgraafschap. Zo was het Vrijgraafschap overgeleverd aan de hulpprogramma’s van Spanje, dat zich steeds meer terugtrok op het schiereiland en
de ogen richtte op de Spanjaarden overzee.
Kort voor aartshertog Karel van Oostenrijk het bestuur van de Nederlanden op zich nam, had zijn grootvader Maximiliaan in 1512 in het kader
van de hervorming van het Heilige Roomse Rijk de rijkskreitsen ingericht,
die in 1548 bij de Bourgondische Transactie zouden bevestigd worden, maar
de Bourgondische Cirkel was nooit een populair project geworden (bij James
Bryce: IX. The Imperial Circle of Burgundy). Al vanaf de veertiende eeuw
was de band van de Nederlanden met Bourgondië van belang, maar de inmenging van Frankrijk en/of van Duitsland in de interne aangelegenheden
der Nederlanden bleef problematisch. 166
nomination de l’abaye Nostre Dame de Fauverney au prouffict de Charles Perrenot,
clerc.
164 Alle documenten van de fondsen Perrenot, Boisot en Chiflet zijn nog te weinig benut
en slechts gedeeltelijk bekend of uitgegeven.
165 N. Davies, Vanished Kingdoms. The History of Half-Forgotten Europe, New York 2011, 91
en 139.
166 W. Dotzauer, Die deutschen Reichskreise, (1383-1806): Geschichte und Aktenedition, Stuttgart 1998, 10. ( 390-440), 471 en 11. (565-569).

Besluit: apostolisch indult en staatsvorming

495
―――

Daaraan had Margareta van Oostenrijk al gedacht. Om de neutraliteit
van het Vrijgraafschap te waarborgen bood het verdrag van Saint-Jean-deLosne van 8 juli 1522 enige ademruimte. Dit verdrag werd hernieuwd, zodat
er in de loop van de zestiende eeuw minder vijandelijke aanvallen te duchten
waren. Ook hier was de steun van de samengestelde staat het kernpunt.
Wanneer aartshertog Karel van Oostenrijk zijn Blijde Inkomst in 1515 vierde,
ging hij niet naar het Vrijgraafschap Bourgondië. 167 Zijn tante Margareta van
Oostenrijk, die tot 1530 landvoogdes van dat gebied zou zijn, bestuurde op
deze wijze haar territorium vrijwel onafhankelijk. Daar bereidde ze in Brou
haar laatste rustplaats voor. Daar en in Savoie was het indult al bekend, voor
het in de Nederlanden bekend werd.
Met Margareta van Oostenrijk was een belangrijke groep Bourgondische
vertrouwelingen meegekomen, eerst naar Mechelen, later naar Brussel. Als
Franstaligen verbleven ze vooral in het zuiden van de Nederlanden. Als bestuurders in wereldlijk en kerkelijk opzicht bleven ze invloedrijk, ook lang na
het overlijden van Margareta van Oostenrijk. Daarbij zijn de belangrijkste
raadsheren van Karel V ongetwijfeld Nicolas Perrenot 168 en zijn zoon Antoine
Perrenot 169 geweest.
Waren in de Geheime Raad van 1517 de belangrijkste Bourgondische
raadsheren, zoals messire Claude Carondelet, ridder, heer van Sorre, en messire Philibert Naturelli, domproost in Utrecht, nog aan het roer van de staatszaken, dan telde de Geheime Raad in het begin van de regering van Filips II
onder zijn leden Charles Grandjean, heer van Romain, doctor in beide rechten, een vriend van Antoine Perrenot. Hij was na het vertrek van de raadsleden uit het Vrijgraafschap Bourgondië, Jean de Saint-Mauris en Simon Renard, eerst raadsheer te Brussel 170 en later raadsheer in het Parlement van

167 Een afzonderlijke monografie over de band van de Nederlanden en het Vrijgraafschap
Bourgondië blijft een desideratum.
168 Een goede biografie van vader N. Perrenot behoort tot de belangrijkste desiderata van
deze Nederlandse geschiedenis.
169 De verbinding van het godsdienstige curriculum (met zijn bezit aan beneficia en indulten) met het politieke blijft een zware lacune. M. van Durme, Granvela, (1517-1586),
Barcelona 1957, 15-16 en 228 geeft aan dat er te weinig documenten van Granvelle zijn
geraadpleegd en gepubliceerd.
170 Als lid van de Geheime Raad komt hij voor in de ‘Estat du roy d’Espagne, lorsque Sa
Majesté résidoit par deçà, en l’an 1558’: L. Gachard, Relations des ambassadeurs Vénitiens
sur Charles-Quint et Philippe II, Brussel 1856, 262. Verder bij L. Gachard, Correspondance
de Marguerite d’Autriche duchesse de Parme avec Philippe II, Bruxelles 1867, I, 500. Charles
was met Willem van Oranje en de hertog van Alva aanwezig bij het vaststellen van het
huwelijkscontract van Filips II en Elisabeth van Valois na de vrede van Cateau-Cambrésis. Charles was ook ‘trésorier de Grimon’ of bewaarder van de charters van Poligny.
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Dole, maar het contingent Bourgondiërs bleef beduidend in de omgeving van
Brussel en hun invloed was groot in verhouding tot hun aantal.
Als bisschop van Atrecht werd Antoine Perrenot in 1561 opgevolgd door
François Richardot, die al bisschop van Nicopolis (1554) en suffragaan (1556)
van Perrenot was. In staatszaken zou Jean Grusset in het spoor van zijn oombisschop François uitgroeien tot Jean Richardot. 171 Deze werd later onder de
Aartshertogen voorzitter van de Geheime Raad. Zo bestendigde kardinaal
Granvelle ook na zijn aftocht zijn invloed in de Nederlanden.
De bestuurlijke verbinding van de Nederlanden met het Vrijgraafschap
en met het graafschap Charolois was ongetwijfeld een spagaatoefening. Ook
tijdens de landvoogdij van Maria van Hongarije ressorteerde het Vrijgraafschap onder haar bestuur: ‘demeure et soit compris sous sa regence comme
sont noz aultres pays’. 172 Na haar zou Emmanuel-Philibert van Savoie het
bestuur van het Vrijgraafschap verder zetten. Terecht hadden de Drie Staten
van het Vrijgraafschap zich ingezet om niet aan hun lot overgelaten te worden, want ze waren omgeven door buren, die ze op eigen kracht niet de baas
konden. Gelukkig was het Vrijgraafschap ook beschermd door een overeenkomst van het huis van Habsburg met de Zwitsers. Zonder de steun van
Karel V en van de samengestelde staat bleef het voortbestaan fragiel.
Karel V was zich zeer bewust van het feit dat het Vrijgraafschap zeer ver
van zijn andere staten en heerlijkheden gelegen was. Hij waarschuwde Filips
II dan ook in zijn politiek testament van 1548, voor hij het bestuur moest
overnemen. 173 Hetzelfde patroon van uitzonderlijke verwijdering gold voor
de beneficies en indulten van de Nederlanden en van het Vrijgraafschap, die
met de persoon van de vorst waren verbonden. Er trad een vorm van rationalisatie op. Genoot Margareta van Oostenrijk als gravin van het Vrijgraafschap bij de verlening van beneficies een belangrijke functie, dan groeide de
versmelting van de lijsten van de beneficies ter collatie van de vorst, wanneer
Karel V zelf graaf werd in het Vrijgraafschap. De versmelting werd bekrachtigd, toen zijn zoon Filips II, eveneens als graaf van het Vrijgraafschap en als
meervoudig landsheer in de Nederlanden, vanuit Monzon in 1564 het eerste
document met de samengevoegde lijsten ondertekende.

171 Moeder Marguerite Richardot was de zus van bisschop François. Zie: J. Vanhoutte,
Van robins tot très grands nobles. Carrièreplanning en huwelijksstrategie bij het geslacht Richardot in de Zuidelijke Nederlanden (1540-1701), in: G. Marnef en R. Vermeir, uitg., Adel en macht. Politiek, cultuur, economie, Maastricht 2004, 17-55.
172 A. Dubois de Jaucigny, Recueil de chartes et autres documents pour servir à l’histoire de la
Franche-Comté sous les princes de la maison d’Autriche, 1493-1674, Vesoul 1869, 38-42, hier
39.
173 M. Fernández Álvarez, Corpus documental de Carlos V, IV, 583: el cual está apartado y
muy legos de los otros Estados y señorios.
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Hoewel Spanje de vorst node zag opereren in den vreemde, toch waren
de Spaanse raadsheren er bij de bespreking van de ‘alternativa’ in 1544 nog
van overtuigd dat de band met het Vrijgraafschap niet mocht doorbroken
worden. Waren er in het begin van de regering van Karel V nog stemmen,
die wilden dat het hertogdom Bourgondië onder de titels van de jonge vorst
moest opgenomen worden en dat er moest gevochten worden voor het patrimonium van Bourgondië, dan groeide in de loop van zijn leven in Spanje wel
het besef dat de band met het Vrijgraafschap na het overlijden van Karel V
zou verschrompelen.
Van zijn kant nam Karel V geen risico’s. Hij wilde dat de Nederlanden en
het Vrijgraafschap als één geheel 174 onder één en dezelfde vorst zouden vererven. Daarom zorgde hij ervoor dat het recht van representatie bij erfopvolging in de rechte lijn en in de zijlijn eenvormig werd. Daarbij gaf hij uitdrukkelijk de verzekering dat hij niet wilde tornen aan het recht van zijn vazallen,
noch aan dat van particuliere onderdanen. In de Pragmatieke Sanctie van
1549 werd aldus de opvolging van het vorstenhuis verzekerd door de invoering van een regel van privaatrecht. 175
Van het Bourgondisch patrimonium werd uiteindelijk slechts een klein
gebied gevrijwaard voor de opslorping in een grotere natie. De militaire
overwinningen van Alessandro Farnese, de kleinzoon van Karel V, zorgden
ervoor dat een klein territorium van de Nederlanden bescherming genoot ten
voordele van de erfgenamen van de wereldheerser: de huidige nationale staten België en Luxemburg, maar bewuste staatsvorming was dit geenszins. 176
In dat deel van zijn wereldrijk kampten twee steden om de voorliefde van
keizer Karel V: de stad Brussel, de nieuwe hoofdstad van de Nederlanden, en
de stad Gent met de kerk, waar hij gedoopt was door de bisschop van Doornik. In Brussel getuigen de glasramen van Bernard van Orley en van Michiel
Coxcie in de Sint-Michiel en Sint-Goedelekerk nog steeds van deze voorliefde; in Gent maakte Michiel Coxcie een even schitterende reeks glasramen
voor de voormalige Sint-Janskerk, toen kapittelkerk en op weg om kathedrale kerk van Sint-Bavo te worden, maar de beeldenstormers verbrijzelden
ze. 177
174 In de Latijnse tekst en in de Franse tekst wordt niet gesproken over ‘één staat’, maar
over ‘una massa’ en ‘une masse’: ROPB, II, 5, 571-575. Met deze omschrijving ligt wel
de nadruk op de verbondenheid, maar de taal en de godsdienst werden fataal. Bovendien waren de militaire versterkingen ontoereikend en was beroep op internationaal
recht nog toekomstmuziek.
175 Ph. Godding, Le droit privé dans les Pays-Bas méridionaux du 12e au 18e siècle, Brussel 1987,
368, nr. 662. Zie ook 574-575. Zie verder: ARAB AUD 1228, fo 104 ro.
176 S. Skalweit, Karl V. und die Nationen, in: Saeculum 9 (1958) 379-392.
177 K. Jonckheere, ed., Michiel Coxcie (1499-1592) and the Giants of His Age, Turnhout 2013
en K. Jonckheere, Michiel Coxcie. De Vlaamse Rafaël, Leuven 2013, 47.
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Het Vrijgraafschap Bourgondië bleef een strategisch onderdeel van de
‘Spaanse weg’ van Milaan naar de Nederlanden. Wilde de vorst over land
veilig en snel van Spanje naar de Nederlanden trekken, dan bleef het Vrijgraafschap in 1543 een onvervalst knooppunt om het hertogdom Gelre en het
graafschap Zutphen bij de Nederlanden aan te hechten. Ook in de volgende
campagnes zou dit steunpunt waardevol blijven.
Ondertussen werkte al onder Karel V, maar pas echt onder Filips II een
klein departement van een raadsheer-zegelbewaarder en een secretaris van
State voor de afhandeling van de officiële correspondentie tussen het Hof in
Spanje en het centrale bestuur in de Nederlanden. Op termijn zou dit departement uitgroeien tot een afzonderlijke instelling te Madrid: de Hoge Raad
voor de Nederlanden en Bourgondië (Consejo Supremo de Flandes y de Borgoña): 1588-1598; 1627-1702. 178
Het territorium van de Nederlanden bezat een zelden vertoonde reeks
van omschrijvingen en onnauwkeurige benamingen, die haaks stonden op
een duidelijke nationale identiteit. Het Vrijgraafschap Bourgondië kwam
daarbij zelden op de voorgrond. Deze namen met een feodale oorsprong of
met een al dan niet gehavende, geografische achtergrond 179 dekten ook na de
scheiding de lading niet. De machtige Republiek van de VII Provincies moest
het doen met de geassocieerde gewesten en het arme Drenthe, toen nog zonder stad. Van het bestaan van indulten was men zich toen niet meer bewust.
Wanneer Gregorius XV in 1621 over de ‘Zuidelijke of Koninklijke Nederlanden’ sprak, gebruikte hij de omslachtige term ‘Belgicae ditiones et dominia illis subiecta’. Indulten bestonden er nog. 180 Aan deze gewesten werd in
het zuiden meer geknaagd dan een natiestaat lief is. Ook de respectieve indulten van de veroverde gewesten gingen met de zegen van de paus naar het
kamp van de veroveraar, zoals ook met het Vrijgraafschap zou gebeuren. 181
In die zin blijft het een raadsel hoe de zeventien landen (status, districtus,
ditiones, dominia) ontstaan zijn. Vanuit het staatsrecht was er geen lijst met
zeventien provincies. Karel V beriep zich in eerste instantie op zijn feodale
titels. Hij ondernam niet een campagne om een naamsverandering in te stellen. Wellicht leefde onder de bevolking de overtuiging dat de tuin van de
Nederlanden moest gesloten worden en dat het volle bestand van de veroveringen bereikt was. Het volk had genoeg geofferd… Consolidering van de
verworven gewesten was een nostalgische gedachte geworden en een herin178 R. Vermeir en P. Janssens, Hoge Raad voor de Nederlanden en Bourgondië te Madrid,
in: E. Aerts e.a., De centrale overheidsinstellingen van de Habsburgse Nederlanden, Brussel
1994, I, 97-108.
179 Geldern, nu in Duitsland, gaf de naam aan de Nederlandse provincie Gelderland.
180 BMB, Ms. Chiflet 3, fol. 57 ro: 4 juni 1621 Romanum decet pontificem.
181 F. Pinsson, Inventaire des indults, pieces, titres et memoires emploiez et servans de preuves au
Traité singulier des Regales, Paris 1688, II, 328.
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nering aan betere tijden. Bij de Vrede van Nijmegen in 1678 viel het doek
over het Vrijgraafschap en Innocentius XI plaatste op 20 mei 1686 bij indult
het voorstellingsrecht voor de waardigheden (nu omschreven als: concessio
juris & facultatis nominandi) onder Franse voogdij. 182 Op 9 augustus 1686
was het document in de registers van de Grote Raad van de Franse koning
opgenomen.
IX.10 MODERNE STAATSVORMING EN DE NIEUWE BISDOMMEN
In de Nederlanden was er het oude probleem van de reorganisatie van de
bisdommen en de aanpassing aan de territoriale wijzigingen. Het territoriale
systeem vereiste dat de bestaande bestuurlijke indeling overeenkwam met
een bisdom, zoals ook in Spanje grenzen van koninkrijken overeenstemden
met de omschrijving van bisdommen. 183 Aangezien de Nederlanden met een
taalprobleem zaten, is daarin voorzien door drie aartsbisdommen in te stellen. Kamerijk zou met zijn suffragaanbisdommen tot de Franse taalrol behoren. Mechelen en Utrecht zouden de Nederlandstalige gelovigen onderverdelen. Het hertogdom Luxemburg en het graafschap Chiny bleven voorlopig
zonder eigen bisschop.
Hoewel Filips II in 1570 nog aandrong op een bisdom in Luxemburg, is
dat daar toen niet gevormd. 184 In 1572 kreeg Jan Fonck van Amersfoort nog
de opdracht om gesprekken aan te gaan met verantwoordelijken in Trier,
Keulen en Luik. 185 Dat kan de reden zijn, waarom de band van solidariteit
met de overige gewesten zwakker werd. 186 De uitzonderlijke geografische situatie van de kerk en haar verdeling over zes bisdommen lag aan de basis
van de huidige verhouding tussen Kerk en Staat. Ook daar bloedden de indulten langzaam dood. 187
De centrale regering was zich gaandeweg meer bewust geworden van
het feit dat de uitschakeling van de ketterij niet door indulten, door de inqui182 Hoewel Innocentius XI in de breve noteerde dat hij het indult schonk ‘specialis favore
gratiae’ en ‘vigore tractatus pacis hujusmodi’, schaarde de paus zich impliciet achter de
veroveraar en keurde hij het ‘ius ad bellum’ van de Fransen goed.
183 G. Ramírez Aledón, La erección de nuevas sedes episcopales en el reinado de Felipe II:
el caso de la ciudad de Xàtiva (Reino de Valencia), in: Revista de Historia Moderna 17
(1998-1999) 238.
184 MD, SIM, IV, 1, 107, l. 8 en 23; 108, l. 18.
185 J. de Theux de Montjardin, Le chapitre de Saint-Lambert à Liège, Brussel 1871, III, 151-152.
Jan Fonck gold als één van de beste kenners van de relaties met de H. Stoel. Zie J.
Kuys, Repertorium, 333.
186 In deze periode ontstonden de eerste vormen van solidariteit tussen de rijke Spaanse
bisdommen en de zwakke nieuwe bisdommen in de Nederlanden.
187 G. Trausch, Luxemburg. Opkomst van een Staat en van een Natie, Antwerpen 1989, 124.
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sitie en plakkaten, maar door de invoering van het vroegere plan van de
nieuwe bisdommen moest bereikt worden. Een imposante delegatie werd
vanuit de Nederlanden naar de tweede vergadering van het Concilie van
Trente gestuurd. Een volgende oorlog tegen Frankrijk versnelde de gedachte
om de tuin der Nederlanden af te sluiten, omdat de tactiek van de verschroeide aarde en de vele aanvalsacties in de Zuidelijke Nederlanden de
Franstalige gewesten danig hadden verwoest. De nieuwe Franstalige bisdommen zouden zich concentreren rond het aartsbisdom Kamerijk, zouden
het territorium en de kerkelijke leer vrijwaren en rond de universiteit van
Douai (1562) voor Franstalige wetenschap zorgen, vrij van ketterij.
Het overlijden van Frans I in 1547 maakte duidelijk dat Hendrik II zich
met opzet had onthouden van de ondertekening van het verdrag van Crépy
cum annexis. Het verdrag van Chambord in 1552 verwees ernaar dat de
overeenkomst van Hendrik II met de Duitse vorsten voor de Nederlanden
moeilijke tijden in het vooruitzicht stelde. Het verlies van de bisdommen
Metz, Toul en Verdun wees in dezelfde richting. Het voorlopig eindpunt van
deze acties werd bereikt in het verdrag van Münster, toen de paus bij indult
de volkenrechtelijke beslissing voor deze ondertussen Franse bisdommen bevestigde. De overwinningen van Filips II te Saint-Quentin en bij Grevelingen
suggereerden dat het de Habsburgers nog voor de wind ging. Nooit in de
zestiende eeuw was men dieper doorgedrongen in het Franse territorium en
benaderde men het Bourgondische hertogdom zo dicht, maar de staat van de
financiën en het lot van de bevolking lieten het niet toe om soortgelijke excursies te maken.
Na het verdrag van Filips II met Hendrik II werd te Cateau-Cambrésis
(1559) beslist dat het bisdom van Terwaan in twee delen zou gesplitst worden: voor Frankrijk één deel en voor de Nederlanden één deel. 188 In Boulogne-sur-mer zou Pius V in 1567 een nieuw Frans bisdom oprichten, zodat de
problemen met het oude bisdom Terwaan volledig uitgeschakeld werden. 189
Voor de Franstaligen zou het suffragaanbisdom Saint-Omer zorgen voor vrede in het Franstalige aartsbisdom van Kamerijk, terwijl het suffragaanbisdom
Ieper in het Nederlandstalige aartsbisdom Mechelen zou opgenomen worden. Dit gebeurde onder Pius IV (11 maart 1561). 190 De Franse stad Terwaan
was het eerste, meest problematische bisdom geweest in de Nederlanden. De
Franse bisschop had er tijdens de Middeleeuwen over Franstalige en Nederlandstalige gelovigen het bestuur uitgeoefend. De grond in Terwaan was
188 F. Léonard, Recueil des Traitez de paix, de treve, de neutralité, de confederation, d’alliance, et
de commerce, Paris 1693, II, 539.
189 F. Gaude, Bullarum … editio, Augustae Taurinorum 1862, VII, 550-552: 3 maart 1567
erectio cathedralis Ecclesiae Boloniensis in Galliis cum gratiarum et praerogativarum
elargitione.
190 ROPB, II, 7, 186-192 en 192-199.
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weer Frans territorium. Terwaan werd het enige bisdom, dat tussen twee mogendheden in drie bisdommen werd opgesplitst.
Het feit dat Filips II in 1559 het ‘ius nominandi’ verkreeg voor de aan te
stellen bisschoppen in de Nederlanden bewees dat de goddelijke dienst, het
katholieke geloof en het zielenheil meer armslag kregen, maar was het niet te
laat? In pauselijke kringen bestond de hoop dat naar het voorbeeld van het
aartsbisdom Toulouse en de uitschakeling van de Albigenzen de oprichting
van drie aartsbisdommen met voldoende suffragaanbisdommen de Nederlanden weer tot de ene schaapstal zou brengen. Voor de staatsvorming bleek
deze verwachting van minder belang, want de vorst verliet nog hetzelfde jaar
de Nederlanden om er nooit meer weer te keren. Wanneer Pius V vanwege
de dringende noodzaak op een terugkeer naar de Nederlanden aandrong, liet
Filips II verstek gaan.
IX.11 MODERNE STAATSVORMING EN DE INDULTENLAAG: CUI BONO?
In zijn ‘Discorso sopra la Corte di Roma’ haalde Giovanni Commendone uit
naar het wereldse Rome, waar de godsdienst op een laag pitje stond. Kerkelijke beneficies en prebenden waren instrumenten om nepoten te verrijken.
Toegewijde dienaren konden ermee beloond worden. De paus kon er zich
van bedienen om binnen het college van de kardinalen een netwerk te vormen. Uiteindelijk kon hij ook de verkiezing van zijn opvolger beïnvloeden. 191
Commendone was ook hard voor de vorsten. Hij maakte een onderscheid
tussen twee groepen. Goede vorsten dachten dat ze de zorg voor de zielen en
het godsdienstig leven beter konden beschermen dan de paus, die ver verwijderd was van hun rijk. Slechte vorsten waren enkel gedreven door eigenbelang en graaizucht. Tijdens het Concilie van Trente werd een project opgesteld om de vorsten respect te leren voor de kerkelijke vrijheid, maar het
kwam niet van de grond. 192
Indulten werden op staatsniveau aangewend om wederzijdse conflicten
tot een goed einde te brengen, zoals concordaten soms een einde moesten
stellen aan te zware afwijkingen ten overstaan van de eenheid van de Kerk of
om een schisma te vermijden. Zij waren verder een middel om de interne cohesie te versterken binnen het territorium van de staat, want alle abten en
proosten, verder ook dekens van kapittels behoorden te handelen als hogere
191 C. Mozzarelli, G. Commendone, Discorso sopra la Corte di Roma, Roma 1996, 54. Zie ook:
L. von Pastor, Geschichte der Päpste im Zeitalter der katholischen Reformation und Restauration, Freiburg im Breisgau 192810-12, VII, 327-330 en nr. 76, 661-663 en D. Caccamo,
Commendone, Giovanni Francesco, in: DBI, 27 (1982) 612.
192 L. Prosdocimi, Il progetto di Riforma dei Principi al Concilio di Trento, in: Aevum 13
(1939) 3-64.
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overheid. In die zin konden conflicten met het buitenland bijna niet vermeden worden, aangezien de buurlanden primo op geestelijk en wereldlijk vlak
nog te zeer met elkaar verstrengeld waren in enclaves en exclaves. 193 Secundo
bleven regelingen over het patronaatsrecht, ontstaan ‘iure belli’, lang nazinderen, tot ze zelf een deel werden van de volgende ‘casus belli’. Daarom bleven de Spaanse gevolmachtigden in hun hierna volgend verslag aan Filips II
bij de vredesonderhandelingen van Cateau-Cambrésis zeer mild (té mild?) 194
Was het wel realistisch te denken dat de Fransen snel zouden toegeven op
het terrein van de kerkelijke goederen? De onderhandelaars kenden hun aanspraken op de bisdommen Metz, Toul en Verdun. De kardinaal van Lotharingen, die één van de belangrijkste onderhandelaars was, aasde net als zijn
voorganger, de kardinaal van Lénoncourt, op de proosdij van Meerssen, die
van Reims afhing. Hoevele kerkelijke goederen waren in hun tactiek van de
verschroeide aarde niet in vlammen opgegaan? 195
De staatsvorming en de indulten verwezen ook naar een moreel klimaat.
De afbrokkeling van de tweezwaardenleer, de manier waarop men tegen de
spreuk ‘nulla salus extra ecclesiam’ 196 aankeek, het verval van de gehoorzaamheid aan het kerkelijk gezag, de slechte voorbeelden van de overheid in
temporele en spirituele aangelegenheden, de bijna permanente oorlogsdreiging met de erbij horende criminaliteit, de ongelijkheid tussen de regio’s op
het economische en sociale vlak tastten het systeem van normen en waarden
aan. 197
De solidariteit van de bevolking met de armoedezorg was in de periode
van Luis Vives en zijn ‘De subventione pauperum’ een veel besproken kwestie geweest, maar de opbrengsten van de gemene beurs verminderden. Van
regeringswege werd de oproep slechts eenmaal gepubliceerd en niet meer
herhaald, zodat deze wetgeving in Gelderland-Zutphen zelfs onbekend bleef.
Er werd wel aangedrongen op het verminderen van de tekenen van luxe,
maar dat bleek meer een middel om geld vrij te maken voor de oorlog. De
problemen met de staatskas, met de domeingoederen en met de beden, toe193 J. Vilar Sanchez, Kerpen y Lommersum, exclaves Brabanzones en el sacro imperio Germánico:
historia institucional de su período de unión a la monarquía hispánica, Granada 2000. Van
een andere orde was het gebruik, waarbij Karel V als hertog van Gelre een kanonikale
prebende kon verlenen in de kapittelkerk van Sankt Gereon te Keulen: C.P. Hoynck
van Papendrecht, Analecta Belgica, ’s-Gravenhage 1743, II, 1, 337.
194 Ch. Weiss, Papiers d’Etat du cardinal de Granvelle, Parijs 1844, V, 555: ‘et que plusieurs
bénéfices de par deçà ont leurs biens en France, et les bénéfices de France biens par deçà, sans que cela porte aulcun inconvénient’.
195 Over de respectieve territoriale eisen van Karel V en Hendrik II: H. Lutz, Nuntiaturberichte aus Deutschland, Tübingen 1981, I, 15 (1553-1559), 343-347.
196 Extrav. Com. 1.8.1 Unam sanctam. Zie ook: R. Tapper, Opera, Keulen 1582, II, 327 b.
197 Ph. Simonnot, Les papes, l’église et l’argent. Histoire économique du christianisme des origines à nos jours, Paris 2005.
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gestaan door de Staten-Generaal, konden de weg naar het hongerjaar 1566
niet verhinderen.
Van staatswege werd op eigen tekorten geantwoord met strenger overheidsgezag en met het optrekken van de boetes en straffen tegen de ‘laesa
maiestas’ en tegen de ‘officier officiërende’, d.w.z. de ambtenaar als uitvoerder van het gezag. Het Romeinsrechtelijke principe van de verklikking (delatio) werd aangewend om ketters en misdadigers op te sporen en strenger te
straffen. Bekijkt men de normen en waarden van Wielant 198 en vergelijkt men
ze met die van De Damhouder, dan zijn de verstrenging en de stijging van
het onbehagen onder de bevolking goed merkbaar. 199
Vanuit het standpunt van de vorst kon de paus de inhoud van de indulten nooit genoeg openbreken. De gevraagde ampliaties bleken telkens weer
onvoldoende. Hoe konden de paus en de vorst evalueren welke resultaten de
inschakeling van de indulten opleverde? Op welke wijze zorgde de paus, c.q.
de vorst voor de vrede en voor de inzet van competente priesters? Vrede
voor het ene land kon een nederlaag of oorlog voor het andere land inhouden. Wat betekenden de loyale personen, die ‘indultarii’ waren, voor de
vorst? Op het pad van de secularisatie waren in die zin de grootste verliezers:
de zielzorg of cura animarum als kunst der kunsten en het zielenheil (salus
animarum).
De gedachte aan de strijdende Kerk, die ongelovigen en ketters in één
schaapstal zou brengen, bleef zeer actueel. Paulus III riep het Concilie van
Trente mede op om een expeditie tegen de Islam te organiseren. De ontdekking van de Nieuwe Wereld maakte de gemoederen los om in een idealistische beweging onbekende volkeren te bekeren. De Kerk was bereid om dispensaties en beneficies toe te staan aan deze Nieuwe Wereld, zoals ook het
geval was geweest in Spanje na de Reconquista, die in 1492 succesvol was afgesloten.
Vanuit het standpunt van de staatsvorming drong het indult in de Nederlanden als een bijzondere pauselijke regelgeving binnen, die de invloed
van de bisschoppen nog meer buitenspel zette en hen langzaam tot zetbaasjes van de wereldlijke macht maakte. Deze uitzonderlijke maatregelen verdienen nu binnen de afzonderlijke gewesten hernieuwde aandacht, in de eerste plaats langs de officialaten en de justitieraden. 200 Ongetwijfeld heeft Dr.
Pieter Gorissen het hernieuwbare indult ‘Fervor pure devotionis’ al grondig
198 J. Monballyu, Corte materie in materie criminele, Brussel 1995, 298: majesteitsschennis en
L. Sicking en C. van Rhee, Briève instruction en causes civiles, Brussel 2009, 86, 22, p. 119;
114, 12, p. 153 en 156, 7, p. 205.
199 J. Damhouderii, Praxis rerum criminalium opus absolutissimum, Antverpiae 1601, caput
LXII, De crimine laesae Maiestatis temporalis sive humanae.
200 Voor het Hof van Gelderland heeft drs. Maarten Gubbels nu al verrassende informatie
klaar.
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bestudeerd in elke afzonderlijke provincie. In elke landsheerlijkheid heeft
niet alleen dat indult, maar ook de indultenlaag mede een steentje bijgedragen aan de uiteenspatting van de Nederlanden bij de Opstand tegen Filips II.
Later heeft de paus een soortgelijk indult toegestaan aan de Franse koning
om zijn staatsvorming meer inhoud te geven, vooral in het noorden en oosten om onder Lodewijk XIV tot de zeshoek: ‘l’Hexagone’ te komen.
Vanaf Nicolaas V hadden pausen enerzijds aan wereldlijke vorsten vaak
toegevingen gedaan en anderzijds hadden ze vanaf Clemens IV in 1265 met
‘Licet ecclesiarum’ voor zichzelf te veel gereserveerd op het vlak van de beneficies. Soortgelijke uitwassen werden door de Conciliedecreten van Trente
ingehaald. Onder de enige heilig verklaarde paus uit de zestiende eeuw, Pius
V, werd het aantal indulten gevoelig ingeperkt en deze tendens werd de
heersende. Pausen werden nu kritischer en voorzichtiger. 201
Vanuit het standpunt van de staatsvorming stond de paus tijdelijk aan de
wereldlijke macht in de Nederlanden meer voorrechten toe dan hij ooit in het
verleden had toegestaan. In het geval van de Utrechtse bisschop werd de
temporaliteit zelfs overgedragen aan de meervoudige landsheer in de Nederlanden en bleef de bisschop van Utrecht tijdelijk wonen in Rome. Zo droeg
de paus actief bij tot virtuele staatsvorming en werkelijke centralisatie.
De staatsvorming had uiteindelijk geleid tot de grootste uitbreiding van
het territorium van de Nederlanden dankzij de militaire kracht van de samengestelde staat. Met de scheiding van het land kon de samengestelde staat
slechts een klein deel van het Bourgondische erfgoed vrijwaren. In dat deel
bleef het godsdienstige eenheidsprincipe gehandhaafd ondanks de verschillen in taal. In het noorden zegevierde de autonomie van de gewesten, die
leidde tot een maximale versplintering op godsdienstig gebied.
In de praktijk bleek het indult statistisch moeilijk te bestuderen, maar
globaal genomen weten we dat het de vorstelijke nominatie bevorderde.
Deze was afgestemd op loyaliteit tegenover de vorst en minder op de overdracht van de goddelijke boodschap. Gezien de zwakke opleiding van de
priesterkandidaten en het systeem van de beneficies kon het indult niet zorgen voor een competente en een welvarende clerus. In die zin bood het indult te weinig houvast in de storm van de ketterijgolven.
Het onderzoek van het indult ‘Digna consideratione fidelitatis’ (1552) bracht
de gelegenheid om de lijsten van 1553 kritisch te benaderen. Daaruit bleek
dat de beneficiarii uit de onmiddellijke nabijheid van de vorst kwamen. Elitaire groepen uit de hogere clerus, een gedeelte van de adel (de ridders van
het Gulden Vlies), de topambtenaren van de Collaterale Raden, buitenlan201 Was het vroeger geen probleem dat een vrouw in staat was om een beneficium te verlenen, nu werden vrouwen uitgesloten van het ‘ius praesentandi seu nominandi’: F.
Gaude, Bullarum … editio, Augustae Taurinorum 1862, VII, 75-77.
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ders, die in principe niet in aanmerking mochten komen, een zeer geringe
groep van de burgerlijke bevolking in de steden en een zeer groot aandeel
van leden van het Brusselse Hof haalden voordeel uit dit indult. De gewone
man in de straat en de boer op het platteland waren zich niet bewust van de
pauselijke concessie en té velen konden zich verongelijkt weten. De geprivilegieerden wisten zich bovendien ook op de eerste rang te plaatsen voor adelbrieven en voor de legitimaties (waarvoor twaalf van hen door de paus al in
het indult werden gedispenseerd).
De werking van de indulten tegenover derden was vanuit het standpunt
van de paus een zwak punt. Wat goed was voor de ene staat, kon averechts
werken ten overstaan van een andere. Uiteindelijk besliste de paus op deze
wijze ook in wereldlijke zaken en op het terrein van het publiekrecht. De
macht, die paus Alexander VI in Tordesillas (7 juni 1494) nog had om als
scheidsrechter tussen Portugal en Spanje de wereld buiten Europa te verdelen, was voorbij, maar met het indult werd deze macht bijna stiekem nog een
laatste keer verlengd en uitgebreid.
Last, not least had het indult in de Nederlanden ook bijgedragen aan de
financiële ondersteuning van de zangers, kapelaan-zangers en de Hofgeestelijkheid van de keizerlijke kapel en van deze der landvoogdessen. Op deze
wijze ondersteunde het apostolisch indult de bloei van de polyfonie in de
Nederlanden, zodat de beste kapelmeesters en componisten uit de Nederlanden kwamen. De aanbevelingen van Luther, de Conciliebesluiten van Trente
en nog later de Constitutie over de Liturgie van het tweede Vaticaanse Concilie zouden op termijn de voorkeur aan de volkszang geven.
IX.12 WILLEM VAN ORANJE PLUKTE DE EERSTE VRUCHTEN
Uiteindelijk zou het noorden, niet alleen de drie noordelijke provincies, met
Willem van Oranje op weg gaan naar een Republiek tussen vorsten, want Republiek was toen een ander woord voor Staat. Er was geen enkele edele in de
Nederlanden, die als elfjarige zo jong was opgevoed aan het Brusselse Hof.
Hij leerde de Brusselse administratie van binnen uit kennen, toen deze langzaam te veel hooi op de vork nam en in moeilijkheden geraakte. 202 De dood
van zijn oom, René van Chalon, volgens Brantôme in de armen van Karel V,
liet één van de vertrouwelingen van de Brusselse regering tijdens de slag van
Saint-Diziers (1544) verdwijnen. De in Dillenburg geboren Willem van Nassau zou zijn plaats innemen. Zijn inwijding in de wereld van het Hof zou onder scherpe controle gebeuren en buiten elke vorm van ketterij.
202 Willem I prins van Oranje, Apologie van Willem van Oranje: hertaling en evaluatie na vierhonderd jaar, 1580-1980, Tielt 1981, 109-110.
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Op 18 september 1544 volgde toen de vrede van Crépy-Meudon. Voor
Willem van Nassau waren hieraan meteen belangrijke gevolgen verbonden:
hij zou prins en soeverein van Orange worden. Op 21 juli 1551 protesteerde
Willem echter bij het Parlement van Dole, omdat de bepalingen van die vrede voor hem nog niet tot resultaat hadden geleid. Ondertussen was Frans I
gestorven en zijn zoon, Hendrik II, was niet geneigd om het vredestractaat te
respecteren en hem in de rechten van René van Chalon en Philibert van Chalon te integreren. 203
Aan het Brusselse Hof volgden het besef van het grote verschil tussen het
centrum en de periferie en de verfransing onder de leiding van in hoofdzaak
Franstalige voogden: de Bourgondiër Claude Bouton, heer van Corbaron,
Jean de Merode en Adolf van Holstein-Schauenburg. 204 In de praktijk waren
de Bourgondiërs Jérôme Perrenot, de broer van Antoine, en Claude Bouton
van groter belang. 205 Ook bleek in het jaar 1547 alleen Claude Bouton als zijn
raadsheer op te treden aan het Hof. 206 Het Brusselse Hof leidde ‘het Duitse
bloed’ naar zijn lijfspreuk ‘je maintiendrai’.
Willem van Nassau griefde het levenslang, dat de hoofd-voorzitter van
de Raad van State en van de Geheime Raad, Lodewijk van Schore, het de
‘ketterse’ Willem niet gunde dat hij de erfenis van René van Chalon met als
topstuk het prinsdom van Orange kreeg. 207 De gezagsgetrouwe jurist paste
de strafwet en de civiele wet toe, maar hij stond er ook om bekend ketters
hard aan te pakken. 208 Gelukkig voor Willem was er toen Nicolas Perrenot,
die Van Schore buitenspel zette. 209
Willem van Oranje kreeg verantwoordelijke posten in het bestuur van de
Nederlanden en was er gegoed. Op het vlak van het patronaatsrecht betekende dat ook dat hij verantwoordelijkheden had voor het ‘ius praesentandi’,
zowel in Orange 210 als in Breda en in zijn andere bezittingen. Als leenman en
203 J. Dumont, Corps universel diplomatique du droit des gens, Amsterdam 1726, IV, 3, 30-31.
C.-F. Hollard en F.Moreil, dir., La Principauté d’Orange du Moyen Âge au XVIIIe siècle. Actualité de la recherche historique. Actes du colloque de l’Université d’Avignon, 2005, Avignon
2008.
204 ARAB AUD 1630/4, ongefolieerd, waar Adolf en Jehan ‘tuteurs, curateurs et mambours’ genoemd worden.
205 M. van Durme, El cardenal Granvela (1517-1586), Barcelona 1957, 240.
206 N. Mameranus, Catalogus, 56.
207 Hierbij citeerde Van Schore de authentica ‘Gazaros’ bij Cod. 1.5.19. Zie ook: Cod.
10.12.1 Quisquis. In eerste instantie dacht de regering aan een Lutheraan.
208 J. De Damhouder, Praxis rerum criminalium, Aalen 19782, LXI, nr. 1, 123.
209 M. van Durme, Granvela (1517-1586), Barcelona 1957, 362. Uiteindelijk zou de zoon,
Antoine Perrenot, als voornaamste adviseur van Filips II, medeverantwoordelijk zijn
voor de uitschakeling van Willem van Oranje, ibidem, 83.
210 G. Brom, Archivalia in Italië, ’s-Gravenhage 1911, II, 372, nr. 287, waar hij op 8 juni 1566
bevestigt de katholieke godsdienst te zullen handhaven. Zie ook: G. Brom en A. Hen-
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vertrouwenspersoon mocht hij de keizerlijke insignieën van Karel V naar
Frankfurt-am-Main brengen met het oog op de overdracht aan Ferdinand I.
In de lijkstoet van Karel V te Brussel mocht hij nog de rijksappel dragen. Hij
had bezittingen in het Heilige Roomse Rijk, in het Vrijgraafschap en in het
prinsdom Orange, maar hij kende de personen, die hem deze rijkdom benijdden. Hij wist ook als geen ander waar zich de zwakke punten van het
regime bevonden. De verlening van apostolische indulten zou Karel V niet
meer helpen op de weg naar staatsvorming.
Op 23 november 1556 kreeg Filips II, sinds 1554 ook koning van Engeland, voor zijn vertrek naar Engeland van landvoogd Emmanuel-Philibert, de
hertog van Savoie, een verzoekschrift aangeboden, waarin op koninklijk
bevel bij de Raad van State was aangedrongen op tips voor het goede bestuur
en voor de verdediging van de Nederlanden. De landvoogd had die Raad
van State bijeengeroepen. Eén ding was duidelijk: de staatskas was leeg.
In die vergadering waren naast de koning en de landvoogd aanwezig het
jongste lid Willem van Oranje, Lamoraal van Egmond, de graaf van Lalaing,
de heer van Berlaymont, Filips van Stavele, heer van Glajon, Antoine Perrenot, Viglius, Ruy Gomez, don Bernardino de Mendoza en don Juan Manrique. Bij gebrek aan geld, zo waren ze van oordeel, bestond het slechtste advies erin om het bestuur van zulke staat op zich te nemen. Het gevaar voor
de ondergang van het land en van hun eer was te groot: la perte évidente de
ses pays. De onderdanen dachten dat zij de grootste oorlogslasten moesten
dragen, terwijl de oorlog om buitenlandse belangen ging. Waarom liet Filips
II hen alleen achter midden in de gevaren? Kon Engeland niet meehelpen om
de netelige situatie van de Nederlanden te verlichten? 211
Aan het einde van de regering van Karel V was al duidelijk geworden
dat Hendrik II zich niet gebonden achtte door het verdrag van Meudon. Met
steun van Turken en Duitse protestanten sloeg hij de eerste bressen in de
‘Spaanse’ weg naar de Nederlanden: het eiland Corsica, bondgenoot van de
Genuezen, en de drie bisdommen Metz, Toul en Verdun. In het Heilige
Roomse Rijk waren de protestanten uitgegroeid tot een afzonderlijke kerk.
Voor de protestanten was de paus de antichrist geworden. De katholieken
hoopten op hervorming met het Concilie van Trente. In de Nederlanden
hadden de oorlog tegen de Fransen en de godsdienstige repressie de onderhuidse protestantse beweging in de kaart gespeeld. Een godsdienstoorlog
stond voor de deur.

sen, Romeinsche bronnen voor den kerkelijk-staatkundigen toestand der Nederlanden in de 16de
eeuw, ‘s- Gravenhage 1922 (RGP, GS 52) 721, nr. 949.
211 L. Gachard, Analectes historiques, in: HKCG, II, 8 (1856) 124-132.
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Diezelfde Hendrik II vertelde Willem van Oranje 212 te Vincennes in 1559
gedurende een jachtpartij dat Filips II en hijzelf van plan waren om het protestantisme uit te roeien. Deze jachtpartij had plaats, terwijl de onderhandelingen voor de vrede van Cateau-Cambrésis bezig waren. In zijn Apologie
noteerde Willem dat hij toen het plan opvatte om het Spaanse gespuis eruit te
gooien. In de Pacificatie van Gent (1576) zou dit programma een gezamenlijk
standpunt van de Nederlanden worden. 213
Op 8 augustus 1559 werd te Gent de instructie opgesteld, waardoor Filips II Willem van Oranje tot stadhouder aanstelde van Holland, Zeeland,
Utrecht, West-Friesland, Voorne en Brielle. Nog dezelfde dag volgde een
bijzondere instructie over de ketterbestrijding. De volgende dag volgde de
benoeming van Willem van Oranje tot stadhouder. 214 Het was niet vanzelfsprekend dat Willem van Oranje een kans kreeg om in het Vrijgraafschap het
bestuur op te nemen. Willem zelf was ervan overtuigd dat hij een kans moest
krijgen. Indien hij voor vol werd behandeld, kon hij toch in het spoor treden
van Philibert van Chalon, prins van Orange, die ook vice-koning van Napels
was geweest of van René van Chalon, zijn voorganger in het ambt. Bovendien bevond zich in Lons-le-Saulnier de grafkelder van de familie van Chalon, waarmee Willem van Oranje nauw verbonden was. Uiteindelijk stemde
de regering toe, onder voorwaarde dat François de Vergy junior de honneurs
waarnam. 215
Eénheid was ver te zoeken in de Nederlanden en het Vrijgraafschap
Bourgondië. Noch op administratief gebied, noch op dat van de kerkelijke indeling was er duidelijkheid bereikt. Door de verschillen in taal konden de gewesten ook niet samenvallen met de kerkelijke indeling. Bovendien had deze
herindeling van de bisdommen in de Nederlanden niets van doen met het
Vrijgraafschap. Even later, in 1564, toen Granvelle de Nederlanden moest
verlaten, ondertekende Filips II de gezamenlijke lijst van de beneficies van de
Nederlanden en het Vrijgraafschap. Charles Tisnacq was toen zegelbewaarder naast Filips II en samen met staatssecretaris Joost van Courtewille vormde hij er de Hoge Raad voor de Nederlanden en Bourgondië.
Toen Pius V tot paus was verkozen, verhuisde kardinaal Granvelle naar
Rome in 1566. Vanuit Rome nam de wrevel tegen Willem (al begonnen onder
212 In Cateau-Cambrésis werd ervoor gezorgd dat de bepalingen van het verdrag van Crépy (1544) met betrekking tot Orange na protest van Willem in 1551 uiteindelijk werden
uitgevoerd.
213 M. Baelde e.a., Opstand en pacificatie in de Lage Landen: bijdrage tot de studie van de Pacificatie van Gent, Gent 1976, 354-355.
214 J. Bos-Rops e.a., Holland bestuurd: teksten over het bestuur van het graafschap Holland in het
tijdvak 1299-1567, Den Haag 2007, nr. 100, 494-496; nr. 101, 497-501 en nr. 102, 502-504.
215 L. Gachard, Correspondance de Marguerite d’Autriche duchesse de Parme avec Philippe II,
Bruxelles 1867, I, 98-99 en 362.
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Pius IV) toe. De ketterij greep om zich heen in Orange en Willem van Oranje
moest zich inzetten om deze kwaal uit de weg te ruimen. Pius V dacht eraan
om het prinsdom Orange te bezetten, maar de ambassadeur van Spanje vond
dat Filips II hem daarin niet moest steunen. 216 Niet veel later begreep Willem
dat de grond onder zijn voeten te heet werd. Lamoraal van Egmond, prins
van Gavere, en Filips van Montmorency, graaf van Horn stierven op het
schavot te Brussel. Onder Gregorius XIII drong de kardinaal-protector van de
Nederlanden, Flavio Orsini, erop aan dat Willem als ketter vervallen verklaard werd van het prinsdom Orange. 217
In tegenstelling tot Egmond, prins van Gavere, wiens oom, Jacques de
Luxembourg II, door Karel V van graaf tot prins was verheven, was Willem
van Nassau geen geboren onderdaan van Filips II. Hij beschouwde zichzelf
als een soeverein vorst, die naast God geen meerdere hoefde te erkennen. 218
Zijn prinsdom had ook niets van doen met Filips II. In de Nederlanden was
hij de dans mooi ontsprongen. Dit was zeker niet naar de zin van kardinaal
Granvelle, die vanaf deze periode sprak over ‘de Zwijger’. Willem van Oranje kon in de vorige periode niets anders dan zijn ware bedoelingen verbergen, maar hij wist beter. Ook Granvelle had dit in de laatste decennia doorzien, want hij had zijn rivaal meer dan eens dwarsgezeten. Vanaf dit moment
kon Willem van Oranje niet langer een façade optrekken en stuurde hij –
waar mogelijk – op een confrontatie aan. De gedwongen terugtrekking van
Granvelle en de verzwakte Viglius ondermijnden Margareta van Parma en
de centrale regering.
Vóór de algemene beschouwingen rest ons nog één belangrijke vraag:
wie kwam in aanmerking voor het predikaat ‘staatsman’? De hoogst opgeleide staatsprelaat, 219 die de Nederlanden en het Vrijgraafschap Bourgondië
in de zestiende eeuw gekend hebben, was ongetwijfeld Antoine Perrenot geweest. Vanuit het oogpunt van en dankzij de paus was hij de meest geprivilegieerde clericus. Hij dankte zijn hoge positie mede aan zijn vader en aan het
grote vertrouwen, dat Karel V en Filips II in hem hadden. Hij was een voorloper van Richelieu en Mazarin, maar hij adviseerde zijn meesters in het kader van de samengestelde staat en hield zijn oog vooral op het zuiden gericht, d.w.z. de zuidelijke Nederlanden, het Vrijgraafschap Bourgondië, Rome en Spanje. Als proost van Sint-Marie was hij niet aanwezig en liet hij anderen het werk doen.
216 MD, SIM, IV, 1, 77, l. 8-11: 29 september 1567.
217 G. Brom en A. Hensen, Romeinsche bronnen voor den kerkelijk-staatkundigen toestand der
Nederlanden in de 16de eeuw, ‘s- Gravenhage 1922 (RGP, GS 52) 496, nr. 611.
218 ‘superiorem non recognoscens’: Willem I prins van Oranje, Apologie van Willem van
Oranje: hertaling en evaluatie na vierhonderd jaar, 1580-1980, Tielt 1981, 118.
219 C. Michon, La crosse et le sceptre. Les prélats d’État sous François Ier et Henri VIII, Paris
2008.
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Tussen Antwerpen en Brussel en in Besançon had hij zijn renaissancepaleizen. Tussen Brussel en Besançon lag ook een slagader van de samengestelde staat. In zijn tijd ging men meer spreken over de Spaanse weg. Deze weg
was minder goed te bewaken. De Franse druk werd steeds groter, zodat Nizza overging in Nice en het onafhankelijke Savoie een Franse provincie werd,
ja het Vrijgraafschap bij het verdrag van Nijmegen als deel van de samengestelde staat verdween.
Willem van Oranje van zijn kant verzette zich tegen de politiek en tegen
de godsdienstige houding van de Habsburgers en nam het op voor zijn ‘arme
volk’, zoals hij zich finaal uitdrukte (1584). Alessandro Farnese had het complot mede voorbereid 220 en bevond zich toen al in het kamp van BeverenWaas vlak bij Antwerpen, dat in 1585 zou vallen. Zonder bevel van zijn
meester zou Farnese ongetwijfeld verder oprukken naar het noorden.
In het noorden was Willem van Oranje stadhouder van het kapitaalkrachtigste deel geweest. Daar had hij de noden van het noorden leren kennen, waar het behoud van de bestuurlijke vertegenwoordiging vanuit de basis en van de regionale autonomie centraal stond en niet de centralisatie van
Brussel. Vandaar zouden Willem van Oranje en zijn familie zich hard inzetten om een nieuwe machtsbasis te ontwikkelen en om een onafhankelijk
territorium op te bouwen. Hier legden zij de basis voor een nieuwe Staat.
Willem van Oranje was op weg om staatsman en staatshoofd te worden,
maar staatsterrorisme en de samengestelde staat van Filips II verhinderden
deze bekroning. Een tragisch einde maakte Willem van Oranje tot een martelaar van de toekomstige Staat op weg naar de Vader van Vrede en Vrijheid.
Op het ogenblik van de grootste uitbreiding der Nederlanden, toen Karel
V maatregelen nam om het gebied aan zijn zoon over te dragen, was de eerste periode van het Concilie van Trente achter de rug. De hervorming van
hoofd en leden in de Kerk vergde een drastische ommekeer op het spirituele
vlak. Het ‘ius patronatus’ van de juristen-pausen en het beneficiesysteem van
de renaissancepausen waren te licht bevonden. Tegen het licht van de financiële crisis onder de Habsburgers in de Nederlanden was de tijd voor een
diepgaande maatschappelijke hervorming te kort. In die omstandigheden
was het een interessante optie om met een nieuwe staat en een nieuw kerksysteem te beginnen in een territorium, dat niet geconfronteerd werd met
taalproblemen.
In de noordelijke Nederlanden haalde de taal van de bevolking het op de
geprivilegieerde taal van de veroveraars. De Bourgondiërs en Habsburgers
waren er niet in geslaagd om de slogan ‘één staat, één taal, één volk’ waar te
maken. Wel behoorden de stadhouders of gouverneurs doorgaans tot de
220 L. van der Essen, Alexandre Farnèse, prince de Parme, gouverneur général des Pays-Bas
(1545-1592), Brussel 1934, III, 242.
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Franse taalrol. Ook waren er vele juristen uit het zuiden opgenomen in de
justitieraden in het noorden, maar daardoor was vooral de liefde voor de verguisde tradities, gewoonten en gebruiken op scherp gesteld.
‘Haec libertatis ergo, haec religionis causa’ werd het motto van een breed
gedragen opstand. Sommigen noemden het particularisme en ‘esprit de clocher’, maar de strijd om tolerantie op godsdienstig gebied en om het respect
voor de privileges van de onderdanen in stad en platteland raakte het grootste deel van de bevolking en van de uit het zuiden aangekomen emigranten
en exulanten. Het ‘non curamus vestra privilegia’ van de hertog van Alva,
zoals vertolkt in de Apologie van Willem van Oranje, werd een schreeuw om
recht.
Respect voor de eigen ‘landzaten’ 221 en voor het meest kwetsbare in de
samenleving stond op het spel. Elke landsheerlijkheid kreeg soevereiniteit in
de gewestelijke Staten. De Staten-Generaal werden het hoogste orgaan van
de Republiek en voor de veroverde gebieden. De gereformeerde religie werd
de geprivilegieerde en tolerantie was geen ijdel woord. Voortaan zou de Republiek der VII Provincies onder de Oranjevlag varen.
Voor de staatsvorming bleven de Nederlanden en het Vrijgraafschap zitten tussen een samengestelde staat en een maatschappij, die sterk centraliseerde, werkte aan een publiekrecht, dat hiërarchisch was opgezet, en die
steunde op een Kerk, die dringend aan reorganisatie toe was. De provinciale
staten, de steden en het platteland volgden deze ontwikkelingen met argwaan en moesten node verzaken aan hun tradities en oude gewoonten. Het
indult was er niet in geslaagd om de maatschappij te doordesemen. Het indult zat verstrikt in het patronaatsrecht, dat in de loop der eeuwen corrupt
was geworden en synoniem van vriendjespolitiek.
In elke landsheerlijkheid van Karel V was de positie van de staatsvorming in wording en van de kerk op weg naar het heil een andere. Het programma van ‘Sequuntur articuli’ was ongetwijfeld een vroege oproep aan de
paus om tegemoet te komen aan sommige wensen van de vorst. De opkomst
van de Reformatie en het verblijf van Karel V in Spanje hebben de realisatie
ervan vertraagd. Ondertussen groeide de polarisatie in de maatschappij zo,
dat een serene oplossing buiten bereik geraakte. Staatsvorming bleef steken
tussen de Nederlanden en het Vrijgraafschap en de macro-doelstellingen van
Karel V.
Het indult bleek een laatste loot te zijn aan de boom van het patronaatsrecht, een systeem, dat steeds meer leed aan structurele tekortkomingen. Het
was noch voor de Staat noch voor de Kerk een teken van hoop. Het indult
was een persoonlijk privilege vanwege de paus voor de vorst; deze op zijn
221 Dit woord kwam meer voor in Oost-Nederland, het gebied van de laatst aangehechte
provincies: WNT, 8, 1 (1916) 1035-1036.
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beurt kon er niet in slagen om het beneficiesysteem om te turnen. Protest van
de belangrijkste abdijen uit Brabant tegen het persoonlijke indult van de
vorst legde Karel V naast zich neer, zolang hij regeerde. Politieke en godsdienstige keuzen van de vorst stonden te weinig in dienst van het algemeen
welzijn der Nederlanden en van het Vrijgraafschap Bourgondië. Het indult
confronteerde de maatschappij met priesterkandidaten, gekozen op basis van
te betwisten opties. Dit was in elk geval zeker voor de massale indulten, die
de persoonlijke dienaren van de vorst betroffen.
De bisschoppen waren naar het woord van Ruardus Tapper niet waakzaam en deden te weinig voor hun ambt, maar ook de Romeinse Curie ging
niet vrijuit. Vorsten, vaak zelf verantwoordelijk voor de keuze van de bisschoppen in hun land, waren van mening dat ongeschikte bisschoppen de
oorzaak waren van de vooruitgang van de ketterij. 222 Ondertussen gingen de
Nederlanden de weg op van de heerschappij van de Staat over de Kerk, maar
het bestuur en de provinciale justitieraden werkten onvoldoende mee. De hogere en de lagere clerus misten voortrekkers, die het geloof der vaderen en
de katholieke godsdienst uit het slop konden halen.
Zo werd het ‘ius in sacris’ of de inmenging van de staat in godsdienstige
aangelegenheden niet een haalbare kaart zoals in het gallicanisme of het anglicanisme, maar het ‘ius circa sacra’ of het beleid over kerkelijke randvoorwaarden in wetgeving en personeelsbeleid kwam grotendeels tot stand met
bemiddeling van de staat. De inhoud van het evangelie geraakte op de achtergrond, omdat het beneficie van het patronaatsrecht het haalde op het officie. Daarbij noodzaakte de jacht op ketters een repressief optreden, dat op
termijn averechts werkte, omdat de vorst te vele andere prioriteiten had en
de financiën verder wegzakten.
Een ‘ecclesia Belgica’ 223 kwam nooit in het vizier onder Karel V, omdat tijdens zijn regering de kardinaal-protector van Spanje en de Spaanse ambassadeur in Rome onderhandelden over de belangrijkste kerkelijke aangelegenheden van de Nederlanden. Zelfs voor een Spaanse kardinaal-protector voor
de Nederlanden kwam er slechts ruimte in uiterste nood. Ook hier strandde
de weg naar zelfstandigheid onderweg.
In de slotwoorden komen we nog even terug op enkele standpunten van
de Kerk, van de Zuidelijke Nederlanden, van de Republiek der Verenigde
Provincies en van Frankrijk. Het gaat vooral om de manier, waarop de Kerk
met het indult omsprong na de bestudeerde periode; hoe de Republiek zich

222 CT, XIII, 1, 29 sub 100 v: ‘negligentiam et inidoneitatem multorum episcoporum’.
223 B. Wauters, A jurisdictione principum nemo immunis: The Legal Construction of the
Ecclesia Belgica, in: G. Cooman e.a., Zeger-Bernard Van Espen at the Crossroads of Canon
Law, History, Theology and Church-State Relations, Leuven 2003, 64-66.
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een nieuwe weg baande zonder indulten en hoe Frankrijk gretig gebruik
maakte van het voorwerk, verricht door Karel V.
In 1983 heeft paus Johannes Paulus II in de Codex Iuris Canonici definitief afscheid genomen van het beneficiewezen, van het patronaatsrecht en
van de indulten, zoals wij ze hier bestudeerd hebben. 224 De priester wordt nu
door de bisschop gewijd, later als pastoor benoemd 225 en daarna door de bisschop in die functie geïnstalleerd. In streken, waar het beneficiewezen is blijven bestaan, heeft de bisschoppenconferentie het recht het systeem te matigen volgens normen, die door de Apostolische Stoel zijn overeengekomen en
goedgekeurd. 226 De indulten zijn echter gebleven, maar hebben een andere
inhoud gekregen. Indulten hebben nu betrekking op wijdingsplechtigheden,
waarvoor een apostolisch indult vereist is. 227
In de eerste Codex Iuris Canonici, die onder Benedictus XV in 1917 werd
uitgevaardigd, was het derde boek volledig gewijd aan het zakenrecht ‘De
rebus’. Het vijfde deel droeg als titel ‘De beneficiis aliisque institutis ecclesiasticis non collegialibus’. De titels 25 en 26 handelden respectievelijk over de
kerkelijke beneficies (can. 1409-can. 1488) en over de andere niet collegiale
kerkelijke instellingen (can. 1489-can. 1494). Hoofdstuk IV ‘De iure patronatus’ onder de titel van de kerkelijke beneficies omvatte canon 1448 tot en met
canon 1471. 228
Het indult ontbrak er niet, maar was ondergebracht bij de ‘Normae generales’ van boek I, canon 4 en luidde aldus: ‘Door anderen verworven rechten
en ook privileges en indulten, die door de Apostolische Stoel aan fysieke of
morele personen zijn toegestaan tot deze tijd, die tot dusver in gebruik zijn
en niet herroepen, blijven volledig bestaan, tenzij ze uitdrukkelijk door canones van deze Codex worden herroepen.’ 229
In één van de nummers van zijn tijdschrift ‘Jus Pontificium’ kwam Alberto Toso na de eerste codificatie onder Benedictus XV terug op het patronaatsrecht. Zijn oordeel: ‘zonder enige twijfel waren de voordelen, die de
Kerk uit de instelling van het patronaatsrecht nam, niet gering. Maar aan de
andere kant wat een ellende, vooral als men denkt aan de verschillende vor224 P. van Peteghem, De Raad van Vlaanderen en staatsvorming onder Karel V (1515-1555). Een
publiekrechtelijk onderzoek naar centralisatiestreven in de XVII Provinciën, Nijmegen 1990,
76 (patronaatsrecht); 124 (indult) en 179 (beneficia), waren de aanknopingspunten uit
een vorige studie.
225 CIC/1983, canon 524.
226 CIC/1983, canon 1272.
227 CIC/1983, canon 1015 § 2 en canon 1021. Hierover werd al een proefschrift afgewerkt:
Chr. Ruffing, Das Indult im geltenden kanonischen Recht: eine rechtssprachliche Untersuchung auf der Grundlage des CIC/1983 und des CCEO, München 2002.
228 P. card. Gasparri, red., Codex Iuris Canonici Pii X Pontificis Maximi iussu digestus, Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus, Vaticaanstad 1948, 485-511.
229 P. card. Gasparri, red., Codex, 1.
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men van koninklijk patronaatsrecht, waartegen steeds weer uitgevaren is.
Het zou voldoende zijn de oude en zeer bittere investituurstrijd in herinnering te brengen samen met de uitvindingen uit de recente geschiedenis, zoals
bijvoorbeeld het “ius cavendi”, “placitum” en “exequatur”, “ius exclusivae”,
“ius appellationis”, “ius recursus ab abusu”, “ius dominii eminentis”. Al deze kwalen waren voortgevloeid uit de echte of schijnbare voogdij van de burgerlijke macht.’ 230 In dat overzicht legde Toso terecht de nadruk op de inmenging van de wereldlijke vorsten in de kerkelijke vrijheid.
Wel ging Toso voorbij aan de vele vormen van het ‘indultum’ als het
pauselijke recht om kerkelijke beneficies te verlenen (‘ius conferendi beneficia ecclesiastica’). In de periode 1450 tot 1563 hadden de verschillende pausen allerlei vormen van indulten toegestaan, die ook het panorama van wat
we in dit werk behandelden, ruim te buiten gingen. Daarbij waren hun spirituele overwegingen vaak verduisterd door temporele doelstellingen. In de
Sessio XXIV van 11 november 1563 heeft het Concilie van Trente besloten dat
het ‘mandatum de providendo’, de ‘gratia exspectativa’ en het indult aan niemand meer zouden toegekend worden. Wat toegekend was, werd volgens de
Concilievaders afgeschaft. 231 Wel bleek dat de paus voor individuele heren
streng was, maar dat de machtigste vorsten in Europa werden ontzien.
Het kwaad, dat door de tijd heen geschiedde in de kerkelijke instellingen,
vertoonde een parallel met de manier, waarmee de vorst inbreuk pleegde op
de kerkelijke vrijheid. Voor de Kerk lag een theologisch narcisme soms aan
de basis, terwijl de vorst veel moeite had met de evenwichtige uitbouw van
zijn samengestelde staat en met de zorgvuldigheid, waarmee hij de integratie
van mens en maatschappij moest uitbouwen. Het bestuur van Kerk en Staat
liep in de Nederlanden aan tegen de grenzen van een verouderde indeling
uit de Romeinse tijd. Het patronaatsrecht en de uiteenlopende kerkelijke
rechten van de vorst bleken daarbij een slechte erfenis.
Feit is dat twee initiële macro-problemen van Kerk en Staat in globaal
perspectief onder Karel V niet dichter tot een oplossing waren gekomen. De
Hospitaalridders waren nooit verder van het Heilig Land verwijderd en de
wereldlijke arm moest lijdzaam toezien hoe de Turken Europa en NoordAfrika in hun ban hielden, ja zelfs de Hospitaalridders kwamen bedreigen op
Malta. De brand, die was ontstaan door de Hervorming, was niet geblust; integendeel, hij was nog bezig steeds meer om zich heen te grijpen.

230 A. Toso, De juris patronatus renuntiatione, in: Jus Pontificium 20 (1940) 4-8.
231 COGD, III, 146: Sessio XXIV, De reformatione, can. 19. Let wel op dat Wamesius zei dat
deze indulten niets van doen hadden met vorstelijke indulten. Er was namelijk in Trente een onderscheid gemaakt tussen indulten voor vorsten en indulten voor particulieren.
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In de Zuidelijke Nederlanden zou het indult na Karel V en Filips II niet
uitsterven. Dankzij de paus, die daarbij voorbijging aan de decreten van het
Concilie van Trente, zou het indult voor de Nederlanden nog ruim honderd
jaar verlengd worden. Textueel zou het indult van Pius IV daarbij model
staan. Onder de Aartshertogen Albrecht en Isabella is op 24 januari 1600 door
Clemens VIII het derde indult voor de Zuidelijke Nederlanden toegekend.
Dit indult is het eerste, dat in het Recueil des Ordonnances des Pays-Bas
werd opgenomen. 232 Clemens VIII had toen de verplichting opgelegd aan de
indultarii om in Rome de bevestiging op te vragen. 233
Op 6 oktober 1640 gaf Urbanus VIII aan Filips IV het volgende indult.
Over deze periode is een veelvoud aan documentatie bewaard, wanneer men
het indult ‘Fervor pure devotionis’ met ‘Olim (postquam fel. rec. Pius papa IV…’
vergelijkt. 234 Zowel over de onderhandelingen in Brussel als in Rome (men
denke aan Theodoor van Ameyden, advocaat van Filips IV), maar ook over
de beraadslagingen in de Geheime Raad is de documentatie nu uitstekend.
Ondanks het feit dat de verbinding tussen de Zuidelijke Nederlanden en
het Vrijgraafschap Bourgondië het einde (1678) naderde, toch gaf Clemens IX
nog aan Carlos II een laatste gemeenschappelijk indult op 2 augustus 1667
‘Olim (postquam fel. rec. Pius papa IV…’. 235 Ondertussen woedde de Devolutieoorlog. Bij de Vrede van Aken (2 mei 1668) moest Frankrijk het Vrijgraafschap Bourgondië weer afstaan, maar kreeg Lodewijk XIV wel de door hem
veroverde gebieden in Vlaanderen en Henegouwen.
Pijnlijk precies was al op 9 april 1668, aan de Vrede van Aken voorafgaand, geregistreerd hoevele steden uit de Zuidelijke Nederlanden voortaan
met het indult van Lodewijk XIV door het leven zouden gaan. Op 12 september 1668 bevestigde Clemens IX het ‘ius et facultatem nominandi’ van de
Franse koning in een ‘ampliatio iuris nominandi’, nu met inbegrip van de

232 V. Brants, ROPB, II. Règne d’Albert et Isabelle 1597-1621, I, 85-87. Zie ook: F. Pinsson,
Traité singulier des Regales; Inventaire des indults, pieces, titres et memoires emploiez et servans de preuves au Traité singulier des Regales, Paris 1688, II, 1142-1145 en A. Castan, Catalogue général, 2,1, 411, waar 23 januari 1600 wordt opgegeven.
233 A. Pasture, La restauration religieuse aux Pays-Bas catholiques sous les Archiducs Albert et
Isabelle, Leuven 1925, 248-251 en 253-256.
234 A. Bilio, Bullarum, diplomatum et privilegiorum … Taurinensis editio, Torino 1868, XV, 7981; C. Cocquelines, Bullarum, privilegiorum, diplomatum Romanorum pontificum amplissima collectio, Rome 1760, VI, 2, 262-263. Zie ook: Derden Placcaet-boeck van Vlaenderen,
Gent 1685, eerste deel, 29-31.
235 A. Bilio, Bullarum, diplomatum et privilegiorum … Taurinensis editio, Torino 1869, XVII,
528-530.
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ondertussen veroverde gebieden uit Vlaanderen en Henegouwen. 236 De Vrede van Nijmegen liet het doek vallen over het Vrijgraafschap Bourgondië. 237
In de Republiek der Verenigde Provincies was het indult al snel vergeten.
Een nieuwe staatsvorm en een andere kerkorde zorgden ervoor dat er meer
van het patronaatsrecht en het collatierecht sprake was, maar dan zonder canoniekrechtelijke institutio. Uiteraard werden de decreten van het Concilie
van Trente er niet geïmplementeerd, maar een man als Grotius kende ze uitstekend. In zijn historische werken, zoals ‘Liber de antiquitate reipublicae Batavae’ 238 en in de ‘Kroniek van de Nederlandse Oorlog. De Opstand 15591588’, 239 bleven de indulten onbesproken. Voorzichtigheid zal voor Grotius
een goede gids zijn geweest. Geleerd door vorige ervaringen, ging hij niet in
op te actuele aspecten, die een hetze konden uitlokken. Liever gaf hij geen
commentaar op de belangrijkste verdragen uit de vorige eeuw: Madrid, Kamerijk en Crépy-Meudon, want het internationale recht kon hij net zo goed
met voorbeelden uit de Klassieke Oudheid en de Bijbel onderbouwen. Zo
heeft Grotius zich ook niet uitgesproken over het indult in zijn jeugdwerken
’De Republica Emendanda’ 240 en ‘Meletius’. 241 Ook in andere werken komt
het begrip niet prominent naar voren, maar hij wijdt wel een historisch
hoofdstuk aan het patronaatsrecht. 242 Wanneer hij spreekt over het kiesrecht
in de periode van de Karolingen, wordt gesuggereerd dat het ook kon ‘aut
speciali indultu’. 243
Grotius, die zich verder grondig informeerde over het onderwerp en
zelfs archiefwerk verrichtte, gaf in zijn ‘Ordinum pietas’ een ordonnantie van
12 september 1524 in het Latijn uit. Deze komt zelfs niet voor in de Placcaatboeken van Holland. Toch was ze op het vlak van het vorstelijk patronaats-

236 A. Bilio, Bullarum o.c., XVII, respectievelijk 651-653 en 704-711. Beide indulten begonnen met de beginwoorden ‘Praeclara Maiestatis tuae’. Zie ook: J. Gérardin, Étude sur les
bénéfices ecclésiastiques aux XVIe et XVIIe siècles, Genève 19712, 148-150.
237 Actes et mémoires des négotiations de la Paix de Nimègue, Amsterdam 1679, II, 625-647,
vooral art. VI en XI.
238 H. Grotius, Leiden 1610.
239 Jan Waszink, Nijmegen 2014 (vertaling van Annales et historiae de rebus Belgicis).
240 A. Eyffinger, P. de Boer, J. de Smidt en L. van Holk, De Republica Emendanda; a juvenile tract by Hugo Grotius on the emendation of the Dutch polity, in: Grotiana 5 (1984)
3-135.
241 G. Posthumus Meyjes, Meletius, sive, De iis quae inter Christianos conveniunt epistola, Leiden 1988.
242 H.-J. van Dam, De imperio summarum potestatum circa sacra. Critical Edition, English
Translation and Commentary, Leiden 2001, I, 608-621, hoofdstuk XII.
243 H.-J. van Dam, ibidem, I, 494, l. 12. Hier zou het woord niet ‘indultum’ zijn, maar ‘indultus’ met genitief ‘indultus’. In elk geval is daar niet sprake over het door ons bestudeerde indult(um).
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recht van kapitaal belang. 244 In ditzelfde werk verwees Grotius naar het indult ‘Eximie devotionis affectus’ en de bul van Leo X uit 1515. Toch kende hij
dit indult ook weer niet uit eigen studie, maar omdat hij in zijn onderzoek
naar de geschiedenis van de relatie tussen Kerk en Staat stootte op een argumentatie van het Hof van Holland, dat verwees naar dit indult. De raadsheren van het Hof vermoedden dat sessio 25 de reformatione, c. 3 van het Concilie van Trente indruiste tegen vorige concordaten, het indult en een vroeger
bestaande gewoonte. Naar de toen nog in de Zuidelijke Nederlanden geldende opvolger van het hernieuwbare indult ‘Fervor pure devotionis’ verwees
Grotius niet. 245
Verder onderzoek zal wellicht nog informatie over het indult naar voren
brengen uit de periode van de Republiek. Mensen van de godsdienstige
praktijk, zoals Nicolaas Wiltens (1662-1734) en Paul Scheltus, hebben hun
‘Kerkelyk Plakaat-boek’ uitgegeven. Zij gingen ervan uit dat het van groot
belang was voor de Kerk ‘door goede Wetten van de Christelijke Overigheid
beveiligd te worden in haar bestaan en luister’, maar het indult kwam daar
niet meer in voor. 246 Vanaf de zestiende eeuw tot op de dag van vandaag
heeft noch de Staat, noch de Kerk erin voorzien dat een soortgelijk boek verscheen voor de periode van Karel V.
Een jurist beschikt nu elektronisch over alle wetgeving, die hem moet
helpen om juridische problemen op te lossen. Voor een rechtshistoricus, die
de hoofdlijnen van de wettelijke en de werkelijke context van zijn vak vóór
de Franse Revolutie wil schetsen, blijft dat nog een vrome wens. De historiografie van deze tekorten in onze kennis blijft evenzeer een lacune. Sjoerd
Faber, die het onderwerp van de collatierechten in het koninkrijk Nederland
onderzocht in de periode van de negentiende en twintigste eeuw, kwam tot
de vaststelling dat er in 1859 nog honderdvijftig koninklijke collatierechten
bestonden. 247 De minister voor de Zaken der Hervormde Eeredienst meende
toen dat de staat er geen afstand van kon doen, omdat dit het laatste recht
was dat de koning op de kerk uitoefende. Dezelfde rechtshistoricus vroeg
alle aandacht voor de subtiele verschillen in de bepaling van het collatierecht:
244 E. Rabbie, Hugo Grotius, Ordinum Hollandiae ac Westfrisiae pietas (1613). Critical Edition
with English Translation and Commentary, Leiden 1995, §162-164, 216-218. Het bestaan
van deze ordonnantie geeft eens te meer aan dat het onderzoek naar de wetgeving onder Karel V per provincie preciezer moet nagetrokken worden.
245 E. Rabbie, Ordinum pietas, § 183, 230, l. 1 en 4, waar de ‘lectio facilior’ in L voor ‘indultam’ koos. Zie ook 698 voor de naam van het indult.
246 N. Wiltens, Kerkelyk Plakaat-boek, behelzende de plakaaten, ordonnantiën, ende resolutien,
over de kerkelyke zaken, ’s-Gravenhage 1722, *4 ro en P. Scheltus, idem, ’s-Gravenhage
1735, deel II.
247 F. Ketelaar, Oude zakelijke rechten vroeger, nu en in de toekomst: (Les survivances du ‘système féodal’ dans le droit Néerlandais au XIXe et au XXe siècle), Leiden 1978, 11-12, 41, 5960, 6223, 745, 79, 110-111 en 13927.
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‘het recht van collatie of beroeping van predikanten’; ‘collatierechten als
heerlijke rechten’; ‘het recht van collatie (ook wel patronaatsrecht geheten)’
en ‘het recht van collatie, dat eenvoudig gezegd (mede)zeggenschap bij de
benoeming van een predikant inhield’. Hij wees er bovendien op dat een onderzoek naar de betekenis van het collatierecht tussen 1795 en 1922 ‘aan het
beeld nog meer diepte [zou] kunnen geven’. 248
De desintegratie van de doelstellingen van Karel V bereikte het toppunt,
wanneer het Franse koninkrijk de indulten overnam, die onder de vorsten
van de Nederlanden bij de H. Stoel waren aangevraagd. Alexander VII (16551667), Clemens IX (1667-1669) 249 en Innocentius XI (1676-1689) waren de pausen, die de indulten uit de ondertussen veroverde gebieden der Nederlanden
naar het Franse kamp verhuisden. Indulten, toegekend aan hertogen en vorsten zonder koninkrijk tijdens de vroegmoderne staatsvorming, die oorpronkelijk aan Savoie hadden behoord, waren niet zonder discussie belangrijker
geworden in Piëmont en het aartsbisdom Turijn. Lodewijk XV van zijn kant
kreeg van paus Clemens XIV een laatste nieuw indult voor de aanhechting
van Corsica in 1770: voor de vijf bisdommen en voor de consistoriale beneficies van het eiland. 250
De Nederlanden uit de zestiende eeuw hadden ook moeite gehad met de
dynastie van de Habsburgers, die de eenheid en de integratie moest bewerken. Waren de Bourgondiërs er in eerste instantie in geslaagd om door een
‘verdeel en heers’-politiek verschillende gewesten te veroveren, dan hebben
de Habsburgers het uiteindelijk niet gered om de eengemaakte Nederlanden
door de zware storm van de economische en godsdienstige crisis te loodsen.
Van oorsprong uit het Duitse gebied stammende vorsten werden in Mechelen in de Franse taal opgevoed. Zo werden de Habsburgers de promotors
van de Franse taal aan het Hof te Brussel, in de centrale administratie van de
Collaterale Raden en in de stad Brussel. Karel V was het verder aan zich
verplicht om in de Spaanse taal ‘Carlos primero’ te worden, 251 maar hij slaagde er niet in om een ‘monarchia mundi’ te stichten. Uiteindelijk eindigde de
interne strijd om het territorium tussen de Franse prinsen uit de vijftiende

248 S. Faber, De afschaving van de collatierechten, in: G. Schutte en J. Vree, Om de toekomst
van het protestantse Nederland: de gevolgen van de grondwetsherziening van 1848 voor kerk,
staat en maatschappij, Zoetermeer 1998, 81-90.
249 R. Darricau, Une heure mémorable dans les rapports entre la France et le Saint-Siège: le
pontificat de Clément IX (1667-1669), in: Bulletino Storico Pistoiese 71 (1969) 73-98.
250 M. l’abbé Laubry, Nomination royale, in: J. Guyot, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canonique et bénéficiale, Paris 1781, XLII, 202-232, vooral 231.
251 M. Alvar, Carlos V y la lengua español, in: Nebrija y estudios sobre la Edad de Oro, Madrid 1997, 169-188. Zie ook: www.cervantesvirtual.com>Historia>CarlosV>Cultura>
Notashistóricas.
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eeuw op termijn in het voordeel van het Frankrijk van Lodewijk XIV, van de
Franse Revolutie en van Napoleon I, II en III (‘l’ Hexagone’ of de zeshoek).
Frankrijk had dus alle redenen om zeer tevreden te zijn. Toch kon de
Franse staat zich niet aansluiten bij de Europese herdenking van de geboorte
van Karel V in 2000. Kennelijk bleef de gedachte primeren dat Karel V verhinderde dat de Nederlanden en een deel van Spanje en de keizerkroon in
Franse handen kwamen. 252 In werkelijkheid had Karel V de weg bereid tot
het huidige territorium van de Franse staat. Dat was één van de belangrijkste
aspecten van de vroegmoderne staatsvorming. Met beroep op dezelfde vredevolle boodschap van het evangelie hadden twee verwante vorsten, de katholieke koning en de zeer christelijke koning, nooit zo verwoed tegen elkaar
gestreden. Dankzij internationale verdragen (Madrid, Kamerijk en CrépyMeudon) waren zij zelfs zwagers geworden in een poging om het tij te keren.
Voor de kerkgeschiedenis geldt nog steeds het oordeel van Giovanni Guidiccioni, die hun verantwoordelijkheid voor de Kerk van Christus heel zwaar
opnam: zij zijn/waren in naam, niet in werkelijkheid, verwanten (affines: alleen om familiale redenen). Onwillekeurig gaat de gedachte uit naar het
evangelie: ‘Wat baat het de mens dat hij de hele wereld verovert, als hij schade lijdt aan zijn ziel?’ 253

252 L. Bély, Les Pays-Bas méridionaux, un horizon pour la France (XVIe – XVIIIe siècle), in:
Actes du Sixième Congrès de l’Association des Cercles Francophones d’Histoire et d’Archéologie de Belgique et LIIe Congrès de la Fédération d’Archéologie et d’Histoire de Belgique,
Mons 2002, II, 13-31 en C. Lecomte, Le gouvernement de la France du XVIe siècle vu
par les ambassadeurs vénitiens, in: C. Bontems, Nonagesimo anno. Mélanges en hommage
à Jean Gaudemet, Paris 1999, 641-666, vooral 644.
253 Mc 8,36.

Summary

In 1972 we introduced the life and works of the jurist Lodewijk van Schore,
the first president of the Low Countries. Under his leadership, Charles V’s
right of precedence (a right attached to the roll or register in which the sovereign established the order of precedence among the benefices of his collation) was endorsed, and for this purpose he supervised the quality of the
clergy together with Ruardus Tapper from 1540 to 1548. In 1980 we examined
the functioning and staff of the Council of Flanders, the first Council of Justice of the Netherlands, in the changing context of a centralised government.
In 2015 we will discuss the apostolic indults under Charles V and measure
the influence of these papal authorisations on Church and State policy in the
Netherlands. The right of patronage under canon law takes central stage in
this research. The apostolic indult can be regarded as the last step in the benefice system.
In what way can the State and society benefit from this research? At
www.canonvannederland.nl it has been suggested that the Netherlands as an
administrative unit was formed under Charles V. This research offers a complement to this finding: the close co-operation between Church and sovereign had led to a new society at the time, a co-operation which failed to
work effectively on state-formation, although it did establish centralisation.
This co-operation between the pope and the emperor fitted in with the ‘two
swords’ doctrine and had become a matter of urgency because of a direct
attack on the unity of the Church. The sovereign’s commitment to the general
interest of his people (salus publica) no longer sufficed as the salvation of the
Christian people (regimen animarum) grew in importance. In this respect, the
conclusion of a European study was: ‘la source principale est d’ordre juridique’ – hence, the mutual legal relations between Church and State require a
more thorough study.
Our collective memory took very little account of the apostolic indults.
Until the twenty-first century, the term ‘indult’ was only known among specialists. The indult was not something to be proud of. In general, the condition of the Church was catastrophic, to which the writings of a French jurist,
Franciscus Duarenus (1509-1559), bear witness. In his work on the service to
God in France, ‘De sacris ecclesiae ministeriis ac beneficiis libri VIII’, he dedicated a chapter to the priests’ duty of residence. Every mortal being knew
that the disastrous absence of church ministers was a public secret. Perhaps
the next generation might think that their observations were more fiction
than fact. As in the case of the sale of indulgences, the indult in its many
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different forms has ended up in a pejorative dimension. The question now
arises whether this large variety of indults, including renewable and nonrenewable, renewed, and special and massive indults, was in fact the greater
evil.
In granting so many indults to the Netherlands and the County of Burgundy the pope showed his willingness to help the emperor with the good
governance of his territory which was surrounded by enemies. By distributing such a large number of indults for the common good of the Netherlands,
Charles V revealed his diplomatic trump card with the aim of providing the
Netherlands and the County of Burgundy a special opportunity in Europe. In
doing so, Charles V also demonstrated that he pursued a different policy in
each country of his empire, and that the Burgundian patrimony had a special
place in his heart. Our perception of this part of history still requires a great
deal of refinement, because the events surrounding the Revolt of the Netherlands and the Golden Age are much closer to our hearts.
The introductory reflections showed that this generation has a great deal
of difficulty with the modification and contemplation of a historical theme,
larded with a dose of canon law. Indeed, only a very small number of people
know what an apostolic indult used to mean; this study was also new to the
author. What is more, our world is secularised to such an extent that it required a special effort to present the three dimensions of the indult in a concrete manner: the pope as the collator, the sovereign as the applicant, and the
recipient of an indult (indultarius) as the beneficed. This work concerns the
report on an in-depth study. For this purpose the Vatican archives have
opened new avenues: the apostolic indults. For the interpretation and first
results, a comparison has been made between the papal texts and the manner
in which the sovereign has used them. With a view to the reform of the leader and the members of the Church in the Netherlands, the granting of indults
under Charles V was a double-edged sword which, in addition to some advantages for the sovereign in the short term, had an adverse effect in the long
term.
In this study, it is impossible to discuss all the implications of the research into the apostolic indult. Neither can this report further elaborate on
all the relations between the indult and early modern state-formation. One of
the most significant findings of this research relates to the clergy’s loss of
control over the divine service event, particularly in regard to the deployment of good priests. Likewise, the major influence of the lay administration
and the laymen’s growing control over the clergy is surprising and calls for a
qualitative reassessment of the impact of the sovereign influence on the Reformation.
No one today raises an eyebrow over a document entitled ‘Church and
Ministry’, but under Charles V the topic of ‘sovereign and ecclesiastical ministry’ was no surprise. What was the significance of the sovereign for the
problems surrounding the ministry, for the sacred priests who served the
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people of God? The government’s administrative system gave a great deal of
attention to honour, church offices, and benefices. And what had happened
to the bishops? In Christian teaching they were the shepherds par excellence.
The Council of Trent would restore them to their old position, but the practice of the Church deviated from what is indicated in the preaching of Jesus.
Charles V had done his best as he saw fit. Lodewijk van Schore, one of
his most loyal servants and first president of the Netherlands and the County
of Burgundy (1540-1548), noted on his command that the danger to religion
and the disadvantage to the State were largely dependent on the lack of good
priests. Van Schore phrased it as follows: ‘There are too many bad priests and
church ministers. In spite of the ordinances and edicts, they contaminate the
common people and laymen with their perverse teachings. They do not hesitate to lead them astray from the road of truth and the unity of the Holy
Mother Church.’ This was also a shortcoming of the indults. With regard to
the policy on religious matters, it signified its own structural failure. Ordinary resources were exhausted and the inquisition or any other form of action could no longer turn the tide at that point.
In view of the fact that the sovereign inherited the collective rights of his
ancestors to confer benefices in the Netherlands and since Charles V had
managed to add even more rights to this legacy, a major part of the clergy
was under the influence of a secular ruler. As opposed to France (Gallicanism), this had not led to secessionist tendencies in the Netherlands and the
County, nor has it led to the formation of a separate church. The Netherlands
and the County remained an obedient country (obœdientiae patria). This policy
did, however, result partly in privileged clergymen living in the dispensation
of grace. For this reason, the spiritual authorities left much to be desired and
the sovereign’s repressive action played into the hands of dissidence.
In that sense, we share the conclusions drawn by Bram van Hofstraeten:
‘The acquisition of such an amount of benefices to distribute made it possible
for the sovereign to reward not only personal or public servants, but also
relatives of these servants.’ Therefore, the main question is whether these
sovereign practices that extended to relatives and friends of loyal servants
also created a favourable climate for dealing with religious dissidents who
returned to the basis of the gospel and to the Word of God. In order to have a
nuanced research into the prior history of the current national states which
have emerged from the former Netherlands, it is necessary to conduct the
research sometimes on a provincial and national basis, and sometimes on an
international basis. The new form of state which, according to Pirenne, had
already made a good start calls for fresh consideration in a study of the integration/disintegration within former Europe. Such an honest approach can
establish even more clearly the causes for the failure of the Burgundian State
between France and the Holy Roman Empire.
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European or global context
In 2014 most people confused ‘Emperor Charles’ with the person of Charlemagne († 814). Charles V is often still associated with several legends. From
his coronation as Roman Emperor until the time of dictating his biography to
Willem van Male, Charles V himself referred to two macro-objectives which
would overshadow his reign: the question on how to find a solution to the
problem of the Turks (and the Holy Country) and the heresy of Dr. Martin
Luther. As emperor and protector of the Church, Charles V, together with the
pope, had to take on the task of safeguarding the unity of Christianity. For
the popes in that period, these two macro-objectives were at the very heart
and centre of their existence.
Ferdinand of Aragon succeeded in coming closest to the Holy Country
when he took the city of Tripoli in 1510. Many popes were willing to put ‘the
three graces’ (ecclesiastical taxes which were subject to the pope’s consent)
into the balance in order to ensure the success of the crusades. Charles V was
only successful with his expedition to Tunis (1536), because Algiers (1542)
ended up being a failure. For his journey to Tunis, Charles V received his
only indult from Pope Paul III – but was it a just war? Could the liberation of
thousands of Christian slaves outweigh the bloodshed and the many victims
on both sides? The pope rewarded Charles V with an indult, but Erasmus
responded as follows: ‘Do not think that Christ will be pleased with you
when you send a fleet to the Turks, and when you establish a small sanctuary
or convent.’ When Ignatius of Loyola revealed his plans for a crusade in 1552,
the emperor’s concern for the ‘universa respublica christiana’ had faded.
Eventually, Philip II would advert the danger of the Turks in the battle of
Lepanto, but the Habsburgs would not succeed in restoring the unity of the
Ecumenical Catholic Church.
From the fall of Constantinople (1453) until the battle of Lepanto, the
popes made their way through one of the heaviest storms in Church history
by deploying the sale of indulgences (indulgentia), the indult (indultum), and
‘the three graces’. Following the final victory on 7 October 1572, an obelisk
was erected with some effort in the square in front of St. Peter’s church, displaying the words of the definitive victory: October became the month of the
Rosary. The moral compass of the Church was recalibrated in the decrees of
the Council of Trent.
The second global problem, the split in Christianity, ended with less success: neither the pope nor the emperor had succeeded in restoring permanently the unity among Christians. That being said, the pope was well on his
way towards the reform of the Church with the convocation of an Ecumenical Council. The emperor as secular authority pursued a military victory at
Mühlberg in the Holy Roman Empire (1547), but this only led to the ‘cuius
regio, illius et religio’: the Religious Peace of Augsburg in 1555. Charles V
and his brother Ferdinand I had defended the faith but the split seemed irreparable.
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The indult: a source of perspectives and shortcomings
This book is a test of competence. It discusses the past, present and future.
The past is, first of all, represented by long-lost documents. The present is
being convinced that the sixteenth century and the Revolt of the Netherlands
will remain underexposed as long as one neglects to make more efforts to
penetrate deeper into the prior history of the current national states and the
loss of the County of Burgundy, which was closer connected herewith than
had been assumed hitherto. The future will show whether the newly posed
questions will be a hard nut to crack.
Honesty dictates that the modification of new documents be put into
perspective. First of all, these documents refer to even more documents
which were not recovered and may or may not have been destroyed. The
burning of the ducal palace in Brussels in 1731 may be responsible for the
loss of the former register of the recipients of an indult (indultarii), but following this research, a heuristic inquiry could offer new opportunities because
(legal and church) historians will have greater awareness of the existence of
the indult. Furthermore, the territorial fragmentation of the Netherlands in
the sixteenth century was causing problems, because each country emerging
from the former Netherlands had a different relative importance at the time.
I have laid down a typology of the indults examined in order to simplify
the study. One of the most significant examples is ‘Fervor pure devotionis’ (5-71515), the renewable indult, because of its exclusive lifelong relevance to
Charles V. In this procedure there was one vacancy, and the candidate knew
that he would fill ecclesiastical office for life. In addition, an example of the
non-renewable type has been studied: ‘Digna consideratione fidelitatis’ (13-81552). The period during which a candidate could receive a benefice through
the fulmination procedure was very limited in time, calculated in months.
Once the candidate had received his ‘instrumentum fulminationis’, he had to
take up his pilgrim’s staff and face an uncertain future.
The renewable indult for the first ecclesiastical dignities in the Netherlands (church offices, such as abbots or provosts, and deans of collegiate
churches) started its journey from 27 February 1516 onwards, and this journey is still awaiting a systematic review in the preserved archives. In this
case, there was one single vacancy. Several renewable indults have been
tentatively identified but require further research in the next few years. These
concerned only people waiting for one vacant benefice.
On the basis of presumably thousands of persons who had taken advantage of the implementation orders (instrumenta processus fulminati) for nonrenewable indults, a corresponding number of ‘processus fulminati’ have
been carried out. If an ‘indultarius’ wanted his ‘instrumentum’ to reach the
stage of implementation he had to notify his nomination to the appointed
‘executores’ or ‘fulminatores’. So far, only five notarial documents of a similar procedure are known, or five ‘instrumenta processus fulminati’ or ‘instrumenta fulminationis’.
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It is estimated that only 10% of all candidate indultarii in the draft lists of
1553 has been studied. These lists provide useful data for an important random sample. This overview allows for a clearer understanding of the meaning of the phrase ‘agreeable to the sovereign’. Favouritism and centralisation
for the benefit of the Court of Brussels are among the key ingredients of a
papal document. The spiritual dimension of the indult was dependent on its
implementation in a domestic context.
It remains strange that ‘indults’ in the Corpus iuris canonici were not even
mentioned in the meaning attributed to them within the context of stateformation, i.e. a papal privilege endowed on a secular sovereign without a
nation, giving him the right to actively present ecclesiastical benefices. At the
same time, it is unmistakable that from the mid-fifteenth century until the
mid-sixteenth century indults played a major part in the period of the Reformation, and that they had a strong impact on the relation between Church
and State in the Netherlands.
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Bijlagen

BRONNEN OVER DE INDULTEN IN DE NEDERLANDEN EN IN HET VRIJGRAAFSCHAP
BOURGONDIË
De selectie van belangrijke documenten, uitgegeven met bronverwijzing en enige
toelichting, ligt aan de basis van dit proefschrift en schraagt de belangrijkste resultaten. De vier indulten van 5 juli 1515, verleend door Leo X aan Karel, aartshertog
van Oostenrijk, worden gevolgd door het verzoek uit de Nederlanden aan Clemens
VII ‘Sequuntur articuli’. In een document met adviezen over de nieuwe bisdommen
‘Sensuyt ce qui’ volgen belangrijke overwegingen over de vier indulten. Op 5 maart
1524 ontving Margareta van Oostenrijk ‘Singularis devotionis’ voor het Vrijgraafschap
Bourgondië. Het indult van Clemens VII ‘Intra arcana pectoris’ van 8 mei 1529 is het
eerste niet-hernieuwbare indult voor beneficies.
De eerste uitgave van een ‘instrumentum fulminationis’ wordt gevolgd door de lijsten
met indultarii van het niet-hernieuwbare indult van Julius III ‘Digna consideratione
fidelitatis’ van 13 augustus 1552. Een exemplaar van een ‘consulta’ uit 1558 wordt
afgesloten met het niet-hernieuwbare indult van 1 juli 1560 ‘Preclara celsitudinis tue’, bij
welwillendheid van Pius IV aan Filips II toegestaan, en met het hernieuwbare indult
‘Dum mente recolimus’, geantidateerd op 1 januari 1562.
I:
Fervor pure devotionis 5-7-1515 (Leo X: 1513-1521): hernieuwbaar indult
IA:
Vertaling van ‘Fervor pure devotionis’ 5-7-1515
II:
Eximie devotionis affectus 5-7-1515 (Leo X: 1513-1521): niet-hernieuwd indult
III:
Exigunt sincere devotionis affectus 5-7-1515 (Leo X: 1513-1521): niet-hernieuwd
indult
IV:
Clericorum excessus 5-7-1515 (Leo X: 1513-1521): niet-hernieuwd indult
V:
Pour dispence à Rome. Despeches obtenues et à obtenir à Rome. Sequuntur
articuli (Clemens VII: 1523-1534)
VI:
Advies bij onderhandelingen met de H. Stoel: Sensuyt ce qui (Clemens VII:
1523-1534)
VII:
Breve’Singularis devotionis’ 5-3-1524 voor het Vrijgraafschap Bourgondië (Clemens VII: 1523-1534)
VIII: Niet-hernieuwbaar indult ‘Intra arcana pectoris’ van 8-5-1529 (Clemens VII:
1523-1534)
IX:
‘Instrumentum fulminationis’ met indult 13-8-1552 (Julius III: 1550-55)
X:
Lijsten met de indultarii van indult 13-8-1552: Brussel, 19-20-7-1553
XI:
Voorbeeld van een consulta: 19 juni 1558
XII:
Niet-hernieuwbaar indult ‘Praeclara celsitudinis tue’ van 1-7-1560 (Pius IV: 15601565)

Bijlagen

566
―――

XIII:
XIV:

Hernieuwbaar indult ‘Dum mente recolimus’ van 1-1-1562 (Pius IV: 1560-1565)
Voor de Nederlanden en het Vrijgraafschap belangrijke pauselijke en vorstelijke dienaren

I:

FERVOR PURE DEVOTIONIS 5-7-1515

(LEO X: 1513-1521)

ASV, Reg. Vat., 1198, fo 211 ro-212 vo.
Uitgave: A. Van Lokeren, Chartes et documents de l’abbaye de St Pierre au Mont Blandin à
Gand, Gent 1871, II, 337-338, nr. 2044, op basis van een expeditie met oorspronkelijk
zegel; A. Anselmo, Placcaerten, ordonnantien, landt-charters, Blyde-Incomsten, privilegien
ende instructien, Brussel 1648, I, 92-94. In de Antwerpse editie van hetzelfde jaar, I, 111113. Beide edities geven een foutieve datum; Fr. Pinsson, Inventaire des indults, pieces,
titres et memoires emploiez et servans de preuves au Traité singulier des Regales ou des droits
du roi sur les benefices ecclesiastiques, Paris 1688, II, 1092-1094; J. Foppens, Diplomatum
Belgicorum nova collectio sive supplementum ad opera diplomatica Auberti Miraei, Bruxellis
1734, III, 457-459.
Leo etc 1 <episcopus, servus servorum Dei,> dilecto filio nobili viro Carolo archiduci
Austrie salutem etc1 <et apostolicam benedictionem>.
FERVOR PURE DEVOTIONIS et fidei, qua nos et Romanam revereris ecclesiam promeretur ut te, quem speciali dilectione prosequimur et gerimus in visceribus caritatis,
condignis attollamus honoribus et gratiosis favoribus prosequamur.
Sane pro parte tua nobis nuper exhibita petitio continebat, quod si tibi, donec in sinceritate fidei ac unitate Sancte Romane Ecclesie necnon obedientia* et devotione nostra
ac successorum nostrorum Romanorum pontificum canonice 2 intrantium perstiteris,
concederetur quod nullus ad dignitates* abbatiales aut quorumcumque monasteriorum, etiam per priores aut prepositos regi et gubernari solitorum, regimina infra
districtus archiducatus Austrie 3 ac ducatuum, marchionatuum et comitatuum dominiorumque tuorum temporalium et aliorum, preterquam in Neapolitano et Hispaniarum regnis consistentium, per nos aut Sedem Apostolicam seu eius legatos vel nuntios
prefici neque illis de quorumcumque personis quovismodo provideri possit, nisi habitis prius per nos aut Sedem eandem intentione et consensu tuis de personis ydoneis ad
huiusmodi dignitates et regimina promovendis, de aliis vero dignitatibus, videlicet
secularibus principalibus et regularibus conventualibus infra predictos districtus non
nisi de locis tue ditioni subiectis existant aut tibi gratis et acceptis de aliis locis oriundis provideri, necnon gratie expectative* et speciales reservationes* cum quibusvis ex
illis descendentibus provisionibus* et providendi mandatis infra eosdem districtus
1
2
3

Leo X; etc <wat tussen haken staat, is door mij toegevoegd> dilecto. Na ‘etc’ volgt vaak
een clausule*, die bij de eigentijdse lezer bekend was.
D.63 c.3.
Naast fo 361 ro = oud: nieuw fo 211 ro staat ‘Austria’ aangegeven als adressaat.
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personis duntaxat que locorum eorundem districtuum alienigene vel extranei non
fuerint, nisi forsan tuus consensus aliis personis super huiusmodi gratiis obtinendis
suffragetur concedi ac monasteria et dignitates huiusmodi/
211 vo ceteraque beneficia* ecclesiastica secularia et regularia dictorum districtuum,
cum vacaverint, nullatenus cuiquam commendari ac mandata* apostolica juxta formam capituli ‘Mandatum’ et duarum decretalium immediate sequentium 4 pro tempore in partibus Flandrie et Arthesie concessa, cum ibidem gratie expectative locum
habeant, de cetero etiam nullatenus recipi, concedi et admitti debeant nec possint ex
hoc profecto ad magis reverendam eandem Romanam ecclesiam ac nostra et dicte
Sedis mandata exequendum invitareris ipsorum monasteriorum et ecclesiarum statui
et indemnitati plurimum consuleretur 5.
Quare pro parte tua nobis fuit humiliter supplicatum ut premissa tibi concedere aliasque in premissis oportune providere de benignitate apostolica dignaremur.
Nos ad preclara tua tuorumque progenitorum gesta ac in nos et Sedem predictam
devotionis, sinceritatem et eximiam fidei constantiam debitum respectum habentes
teque, qui etiam princeps Hispaniarum existis, a quibusvis excommunicationis, 6 suspensionis et interdicti etc <aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et penis a jure vel
ab homine quavis occasione vel causa latis,> si quibus quomodolibet innodatus existis
ad effectum presentium duntaxat consequendum harum serie absolventes et absolutum fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati tibi quod de cetero, quamdiu egeris 7 in humanis et in sinceritate fidei ac unitate Romane ecclesie necnon obedientia et devotione nostra et successorum nostrorum Romanorum pontificum canonice intrantium huiusmodi perstiteris, nullus ad dignitates abbatiales aut quorumcumque monasteriorum, etiam per priores aut prepositos regi et gubernari solitorum,
regimina infra districtus archiducatus Austrie ac ducatuum, marchionatuum et comitatuum et aliorum dominiorum tuorum predictorum, preterquam in Neapolitano et
Hispaniarum regnis huiusmodi consistentium, per nos aut Sedem prefatam seu eius
legatos vel nuntios prefici nec illis de quorumcumque personis quovismodo provideri
possit, nisi habitis/
212 ro prius per nos aut Sedem eandem intentione et consensu tuis de personis ydoneis
ad huiusmodi dignitates et regimina promovendis, de aliis vero dignitatibus, videlicet
secularibus principalibus et regularibus conventualibus infra predictos districtus non
nisi de locis tue ditioni subiectis existant aut tibi gratis et acceptis de aliis locis oriundis provideri, necnon gratie expectative et speciales reservationes cum quibusvis ex
illis descendentibus provisionibus et providendi mandatis infra eosdem districtus,
4
5
6
7

X.1.3.38-40.
In het Vaticaanse document is per abuis een ‘e’ toegevoegd: ‘consulereture’.
De toevoeging na etc < > uit deze tekst over te nemen.
Op 9 april 1668 gaf Clemens IX aan Lodewijk XIV zijn indult ‘Praeclara Majestatis
tuae’, waarin hij twee delen verwerkte. In het tweede deel gebruikte de paus een soortgelijk model van een indult voor de Spaanse koning om zijn gunst aan de Franse koning te geven.
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personis duntaxat que locorum eorundem districtuum alienigene vel extranei non
fuerint, nisi forsan tuus consensus aliis personis super huiusmodi gratiis obtinendis
suffragetur concedi ac monasteria et dignitates huiusmodi ceteraque beneficia ecclesiastica secularia et regularia dictorum districtuum, cum vacaverint, nullatenus cuiquam commendari ac mandata apostolica juxta formam capituli ‘Mandatum’ et duarum decretalium immediate sequentium 8 pro tempore in partibus Flandrie et Arthesii
concessa, cum ibidem gratie expectative locum habeant, de cetero etiam nullatenus
recipi, concedi et admitti debeant nec possint auctoritate apostolica tenore presentium
concedimus et indulgemus.
Et insuper provisiones, prefectiones, collationes*, commendas* et quasvis alias dispositiones contra premissa etiam per nos et Sedem eandem etiam consistorialiter quibusvis personis, etiam eiusdem Sancte Romane Ecclesie cardinalibus pro tempore
factas et inde secuta quecumque, necnon processus inde pro tempore habitos etiam
quascumque censuras et penas in se continentes nullius roboris vel momenti fore
ipsisque processibus minime intendendum sive parendum esse, nec censuras et penas
huiusmodi quempiam arctare, sed illas et processus pro infectis penitus haberi debere
ac presentibus/
212 vo per nos aut Sedem predictam etiam MOTU PROPRIO ET EX CERTA SCIENTIA
AC DE APOSTOLICE POTESTATIS PLENITUDINE etiam de fratrum nostrorum
consilio nullo modo derogari* posse neque eis derogatum censeri, nisi id per nuntium
per litteras apostolicas sub plumbo trinis vicibus, ita ut semper qualibet vice trimestre
intercedat, tibi significatum fuerit et non alias, aliter nec alio modo sicque per quoscumque causarum Palatii Apostolici auditores ac judices in Romana Curia et extra
eam judicari, sententiari et diffiniri debere, sublata eis quavis alia judicandi, sententiandi et diffiniendi facultate, irritum quoque et inane, si secus super hiis a quoquam
quavis auctoritate scienter vel ignoranter etiam per nos et Sedem predictam contigerit
attemptari eisdem auctoritate et tenore decernimus et declaramus.
Quocirca dilectis filiis sancte Gertrudis Lovaniensis et de Eechout Brugensis abbatibus
ac proposito per prepositum solito gubernari sancti Jacobi de Frigidomonte Bruxellensis opidorum Leodiensis, Tornacensis et Cameracensis diocesium, monasteriorum etc 9
<per apostolica scripta> mandamus quatenus ipsi vel duo aut unus eorum per se vel
alium seu alios tibi in premissis efficacis defensionis presidio assistentes ac presentes
litteras solemniter publicantes faciant auctoritate nostra te concessione, indulto*, decreto et declaratione predictis pacifice frui et gaudere, non permittentes te per quoscumque desuper quomodolibet molestari, contradictores etc 10 <per censuram ecclesiasticam appelatione postposita compescendo>, non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis contrariis quibuscumque aut si aliquibus communiter vel divisim ab eadem sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non pos8
9
10

X.1.3.38-40.
De toevoeging na etc < > uit deze tekst over te nemen.
De toevoeging na etc < > uit deze tekst over te nemen.
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sint per litteras apostolicas, non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum
de indulto hujusmodi mentionem.
Nulli ergo 11 <omnino hominum liceat hanc paginam> nostre absolutionis, concessionis, indulti, decreti, declarationis et mandati infringere <vel ei ausu temerario contraire.>
Si quis etc 12 <autem hoc attemptare presumpserit indignationem omnipotentis Dei et
beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.>
Datum Rome apud sanctum Petrum anno incarnationis Dominice 1515 13 <millesimo
quingentesimo quindecimo>, tertio nonas Julii, pontificatus nostri anno tertio.
Visa B. de Rizonibus 14
V. de Enckenvoirt 15
Toelichting bij Fervor pure devotionis: Leo X (1513-1521): 5 juli 1515
Dit hernieuwbare indult is het door de vorst als benoemingindult geduide pauselijk
privilege voor de verlening van kerkelijke waardigheden met uitzondering van het
bisschopsambt. 16 Kardinaal Joseph Hergenroether (1824-1890), prefect van het Vaticaans Archief, gaf onder de nummers 16288-16291 van zijn regesten van het pontificaat van paus Leo X een korte beschrijving van de vier indulten, die de aartshertog
van Oostenrijk ontving. Voor inwoners van het huidige Nederland, België en Luxemburg moest het vreemd zijn dat de aartshertog van Oostenrijk zoveel van doen had
met hun geschiedenis. 17 Voeg daar nog aan toe dat de inventarissen, die deze indulten
van het Archivio Segreto Vaticano in de loop der tijden beschreven, in de kantlijn
‘Austria’ meegaven. 18
Voor het eerst wordt gebruik gemaakt van de vier minuten uit het Archivio Segreto
Vaticano. Vanwege de vorst, hier ‘sacratissimus dominus’ 19 genoemd, is dus een aanvrage (petitio) 20 naar de paus verstuurd. Daarop volgde het eerste hernieuwbare in11
12
13
14
15
16
17

18
19
20

De toevoeging na etc < > uit deze tekst over te nemen.
De toevoeging na etc < > uit deze tekst over te nemen.
1515 <Latijnse toevoeging>.
Th. Frenz, Die Kanzlei der Päpste der Hochrenaissance (1471-1527), Tübingen 1986, 302, nr.
402 en 337, nr. 801: Benedictus de Rizonibus.
Th. Frenz, Die Kanzlei, o.c., 99, 206, 408, nr. 1659, 438, nr. 2013 en 454, nr. 2216.
P. Gorissen, De dossiers van de prelaatsbenoemingen in de Nederlanden, archiefeconomisch gezien, in: Archives, bibliothèques et musées de Belgique 26 (1955) 146-180.
Jean Paquay was in België de eerste, die orde trachtte te scheppen in de pauselijke documenten, die zich in het Algemeen Rijksarchief te Brussel bevonden: Actes pontificaux et diplomatiques aux Archives Générales du Royaume à Bruxelles, in: Bulletin de
la Société scientifique et littéraire du Limbourg 43 (1921) 7-55. Zie p. 9, nr. 6 voor ‘Fervor
pure devotionis’.
ASV, Cam. Ap., Rubricella 1. Zie ook: G. Gualdo, Sussidi per la Consultazione dell’Archivio
Vaticano, Città del Vaticano 1989, 199.
‘Sacratissimus’ is een adjectief, dat al in de Digesten voorkomt als een epitheton van
keizers: D.38.17.9.
In de vier indulten van 1515 komt het woord ‘petitio’ tweemaal voor. Normaler wijze
bevinden zich deze aanvragen in het fonds ‘Suppliche’ van het ASV: 7.365 ‘Registra
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dult ‘Fervor pure devotionis’. Een indult was een beschikking, waarmee de paus het
recht binnen het ius commune of ius pontificium (toen vooral de Decretalen, het Liber
Sextus en de Clementinen) wijzigde. Om binnen de grenzen van het canonieke recht te
blijven moest de paus overwegen of de wijziging noodzakelijk was (vera necessitas).
Bovendien moest duidelijk zijn dat er een nut of voordeel (evidens utilitas) verbonden
was aan deze wijziging. Uiteraard moesten het geestelijk leven en het zielenheil van
de gelovigen in deze beschouwingen vooropstaan. Werden deze regels niet gerespecteerd, dan had men veeleer te maken met een ramp (dissipatio) in plaats van een
rechtvaardige verdeling (dispensatio), zoals de H. Bernardus al vroeg opmerkte en
zoals deze overweging tot in de zestiende eeuw werd herhaald. 21 Men moest zich dan
afvragen of men niet in de sfeer van corruptie belandde en of men zich nog kon vrijpleiten van schuld (culpa).
Het eerste indult kunnen we volgens de auteur van het document ‘Sequuntur articuli’
onderverdelen in vijf delen. 22 De inhoud van het eerste onderdeel luidde als volgt:
Niemand kon aangesteld worden tot de waardigheid van abt of van enige kloosters,
ook wanneer ze gewoon waren om geleid en bestuurd te worden door priors of proosten, binnen de gebieden van het aartshertogdom Oostenrijk 23, de hertogdommen,
markgraafschappen, graafschappen en heerlijkheden, zoals het in de bullen 24 werd
opgenomen – ook genoemde heer Leo of de Apostolische Stoel kon dat niet-, tenzij
eerst de intentie en de toestemming van de aartshertog waren ingewonnen (1). 25
In het eerste onderdeel van dit artikel werd abstractie gemaakt van het koninkrijk
Napels 26 en van de koninkrijken in Spanje. Op het ogenblik van de ontvangst van het
indult was de jonge Karel wel meerderjarig verklaard, maar zijn beide grootvaders,
Maximiliaan I en Ferdinand van Aragon, leefden nog. Ferdinand zou pas in januari
1516 overlijden en daarna kon de jonge Karel opvolgen in voornoemde gebieden. Op

21
22
23
24
25
26

supplicatorum’. Ze zijn soms gevoegd bij het effectief verkregen indult met de vermelding ‘Fiat ut petitur’.
Bernardus Clarevallensis, De Consideratione, in: Patrologia Latina 182, 769, A-B.
Hierna volgt het eerste overzicht van vragen en toelichtingen over de indulten van
1515 vanwege Karel V aan Clemens VII, zoals het voorkwam in het begin van ‘Sequuntur articuli’, waarover hierboven: tekst proefschrift IV.3.2 en bijlage V.
Binnen het kader van dit werk is alleen rekening gehouden met de landsheerlijkheden
binnen de Nederlanden en het Vrijgraafschap Bourgondië.
Een bul is een plechtig document uit de Apostolische Kanselarij met een loden zegel,
waarop de HH. Petrus en Paulus staan afgebeeld.
Dit is het ‘ius praesentandi’ of het recht van de vorst om iemand voor te stellen. Dit
recht impliceerde verder dat de ‘alternativa* (beneficialis)’ was uitgesloten.
In Napels was toen de zus van Ferdinand koningin en werd het bestuur waargenomen
door een vice-koning. Napels en de Nederlanden ressorteerden onder Spanje, dat zelf
kon doorgaan als een ‘natio’. Later zou Karel V een akkoord sluiten met Leo X met het
oog op de opvolging in de investituur (3 juni 1521). Ook Filips II verkreeg van Julius III
in een publieke vergadering van het consistorie de investituur over Napels: J.I. Tellechea Idigoras, El Papado y Felipe II. Collección de Breves Pontificios, Madrid 1999, I, 25-26,
nrs. X en XI: Rome, 23 oktober 1554.
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28 februari 1516 zou de fulminatie of plechtige afkondiging van dit indult plaats hebben.
Napels was in deze periode ook een twistappel tussen Spanje en de Franse kroon.
Karel VIII hield er op 18 februari 1495 zijn blijde intrede en Lodewijk XII voerde de
titel van koning van Napels. 27 De aanval van de Fransen op het gebied van Napels in
1527 zou daarvan nog getuigenis afleggen. Waarom was er al eeuwen strijd om dit
koninkrijk? Volgens Bartolus mocht hij, die de titel van koning van Jeruzalem bezat,
terecht ook de door de Islam bezette gebieden inpalmen. 28
De paus stond ook toe dat er niet kon beschikt worden over de andere waardigheden,
namelijk over de wereldlijke waardigheden en over de reguliere kloosterlingen, tenzij
ze onderdanen waren van de aartshertog zelf of indien ze anders aan hem aangenaam
en aanvaardbaar waren (2). In deze laatste formulering waren de strategische posities
het belangrijkst. Daarmee werd gealludeerd op gewesten of abdijen in grensgebieden. 29
De paus wilde niet dat expectatieve graties en bijzondere reservaties zouden gegeven
worden, tenzij aan onderdanen of aan vreemdelingen met zijn instemming (3). 30 Ook
stond de paus toe dat kloosters en waardigheden en de overige beneficies, wereldlijke
en reguliere, niet konden in commende gegeven worden (4). 31 De graafschappen
Vlaanderen en Artesië verkregen dat apostolische mandaten volgens de vorm van het
kapittel ‘Mandatum’ helemaal niet konden gegeven worden, aangezien op dezelfde
plaats expectatieven golden (5). 32
Het eerste onderdeel van het indult ‘Fervor pure devotionis’ moest volgens de auteur
van ‘Sequuntur articuli’ uitgebreid worden. De vorst en zijn opvolgers moesten binnen
de zes maanden een naam van een geschikte kandidaat naar voren schuiven (ius
praesentandi). De paus zou voor de aldus benoemde een voorziening treffen (provisio
apostolica). Misbruiken bij verkiezingen, zoals meineden, overeenkomsten met een
reukje van simonie en andere misdaden zonder tel waren toen gewoon. Voor de orde
van Cluny, de Cisterciënzers en de predikheren, die een privilege van verkiezing
bezaten, stond de centrale regering voor een probleem.
In het tweede onderdeel werd opnieuw het kiesrecht verworpen. Het derde onderdeel
moest uitgebreid worden. De paus moest toestaan dat er in zes maanden expectatieven werden toegestaan en dat er in de andere zes maanden een vrije collatie bestond
27
28
29
30
31
32

A. Fernández de Córdova Miralles, Alejandro VI y los Reyes Católicos. Relaciones políticoeclesiásticas (1492-1503), Romae 1503, 304-331 en 419-431.
Julius II ontnam de titel van Lodewijk XII als koning van Napels en Jeruzalem.
Zoals de aanstelling van een titularis in de abdijen van Mont-Saint-Eloi, Saint-Jean-auMont en St. Willibrord te Echternach.
COGD, II/2, 1380, l. 1690-91.
COGD, II/2, 1378-79, l. 1623-1652.
Expectatieven druisten in het Derde Concilie van Lateranen en in het Concilie van
Trente in tegen het canonieke recht, omdat ze de hoop op het overlijden van de naaste
veronderstelden.
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voor de bisschoppen. Reservaties, ook mentale en soortgelijke, mochten in genoemde
graafschappen niet toegestaan worden. 33
Punt vier: aan wereldlijken moesten wereldlijke beneficies en aan regulieren reguliere
beneficies gegeven worden (secularia 34 secularibus et regularia 35 regularibus). 36
Commenden mochten niet meer worden toegelaten. Ten vijfde en ten laatste moesten
bisschoppen niet met zovele collaties, expectatieven en mandaten worden belast.
Daarom werd herhaald dat expectatieven waren toegelaten en mandaten (de providendo) en om het even welke reservaties verworpen.
Het hernieuwbaar indult ‘Fervor pure devotionis’ behoorde tot de kategorie van de
gevaarlijke of ambitieuze indulten. Zij konden namelijk schade toebrengen aan derden. In de grensgebieden van de Nederlanden kon het niet anders of er zouden zich
problemen voordoen, want destijds moest men nog met vele enclaven en exclaven
rekening houden. Het moeilijkste grensgebied was en bleef de zuidergrens met Frankrijk. Het allermoeilijkste bisdom was Terwaan, omdat dit territoriaal verdeeld was
over Frankrijk, het graafschap Vlaanderen en het graafschap Artesië en omdat het uit
twee taalgebieden bestond. Binnen de centrale regering ging men ervan uit dat na de
oplossing van dit probleemgebied de oplossing voor de andere bisdommen een sinecure zou zijn. De beneficies van het type: ‘mandatum de providendo’, waarvan al
sprake was sinds de dertiende eeuw, vormden er een bijzonder probleem. Wat was
een ‘mandatum de providendo’? Het was een pauselijk schrijven, dat een bevel inhield om iemand met beneficies te voorzien. Indien deze beneficies onmiddellijk te
verlenen waren, dan was er een vacatie ontstaan. Indien er geen beneficies te verlenen
waren, dan spreken we van een expectatieve of een beneficium in spe. Onder invloed
van de uitbreiding van de pauselijke macht namen deze laatste later buiten proportie
toe, wat mede aanleiding gaf voor groot ongenoegen tegen de paus in de Reformatietijd.
In het indult werd verwezen naar de volgende decretalen, die we hieronder vertalen:
‘U bent niet gehouden een apostolisch mandaat tot u gericht, om meester S. als kanunnik en als broeder van de kerk van Noyon te ontvangen, ten uitvoer te leggen,
indien wij niet op dezelfde plaats voor een andere, die een soortgelijke gratie nastreeft,
hebben geschreven, terwijl een andere door onze brief het beneficie al kreeg. Het was
33

34
35
36

Vanaf het Westers Schisma werd in Concordaten en indulten vaak aangedrongen op
een verdeling van de beneficies volgens het ritme van de maanden. Vanaf die tijd werd
gesproken over de pauselijke maanden en over de maanden van de bisschop. Vaak
kwam in die context het woord ‘alternativa* (beneficialis)’ voor.
Deze fundamentele regel bij de collatie van beneficies ( VI.3.4.5 Cum de beneficio en
Clem.1.5.1 Quia regulares) kon alleen bij een tekort aan kandidaten of met dispensatie
omzeild worden.
COGD, II/2, 80, l. 2295-2299 en 159-160, l. 4981-5004.
J.B. Rigantii, Commentaria in Regulas, Constitutiones, & Ordinationes Cancellariae Apostolicae opus posthumum, Romae 1746, III, 294, nr. 43 en 302-303, nr. 43 geeft in zijn commentaar op regula XLIII ‘de commendis’ nog dezelfde opmerking voor vorsten met een benoeming- of presentatie-indult.
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immers niet de bedoeling van de mandaatgever om voornoemde kerk te bezwaren
met de ontvangst van twee beneficiarii’: X.1.3.38.
‘Na het sturen van de apostolische brief naar u, om de clericus G. als kanunnik en
broeder te ontvangen, willen wij en wij leggen u op ons mandaat uit te voeren, tenzij
jullie kerk bezwaard was voor iemand anders. Dit moet, ondanks het feit dat jullie
subdiaken T., die aan wijlen H. onze voorganger een aanmaningsbrief vroeg, op basis
van onze uitvoeringsbrief hebben ontvangen, aangezien wij eerder het feit van onze
voorganger dan ons eigen besluit op het oog hadden’: X.1.3.39. 37
‘De redelijkheid van het recht laat niet toe dat een abt, die al een apostolisch mandaat
ontving om clericus S. te voorzien in één van de kerken van zijn klooster, gedwongen
wordt door een algemeen schrijven aan de bisschop om in zijn bisdom (waar voor een
ander niet geschreven was) te laten voorzien. Ook laat de redelijkheid van het recht
niet toe de abt in problemen te brengen over de verlening van kerken of beneficies,
zelfs indien de bisschop de mogelijkheid heeft door dezelfde brief om voorzieningen
te treffen’: X.1.3.40.
In het Concordaat van Bologna werd nog speciaal de aandacht gevestigd op deze
vorm van de verlening van beneficies. Expectatieven en speciale en generale reservaties met het oog op toekomstige beneficies waren niet aanvaardbaar. 38 Een speciale
paragraaf was voorzien voor brieven in de vorm van een mandaat, waarvan het formulier achteraan in de tekst van het Concordaat werd weergegeven. 39 In het Concilie
van Trente werden de ‘mandata de providendo’ afgeschaft: ‘De heilige synode beslist
de ‘mandata de providendo’ en de graties, expectatieven genoemd, aan niemand meer
te geven, ook niet aan colleges, gemeenschappen, senaten en afzonderlijke personen,
zelfs onder de naam van indult of tegen een zekere som of onder welk ander voorwendsel. Aan niemand is het toegestaan om te gebruiken wat ze tot dusver kregen.
Maar wat met het oog op vreemde kerken en kloosters gegeven is aan iemand, mentale reservaties en om het even welke andere expectatieven mogen niet geschonken
worden, zelfs niet onder de kardinalen van de Heilige Roomse Kerk, en wat tot dusver
geschonken is, moet naar onze mening afgeschaft zijn’. 40 Toch bleven deze ‘mandata’
nog geldig in 1562 bij de hernieuwing van het indult voor Filips II. Rond deze reeks

37

38
39
40

In de dertiende eeuw beschikten de pausen over de volgende reeks van drie brieven.
Vooreerst de ‘monitoriae’, om aan te manen, rechtstreeks aan de collator gericht; dan
de ‘praeceptoriae’, om te anticiperen, niet met de bedoeling om tot nietigheid over te
gaan en ten derde de ‘executoriae’, om ten uitvoer te leggen, met ‘clausula* irritans’,
waardoor een andere provisie nietig werd verklaard.
A. Mercati, Raccolta di Concordati su materie ecclesiastiche tra la Santa Sede e le Autorità
Civili, Vaticaanstad 1954, I, 237.
A. Mercati, ibidem, I, 241 en 247-249 (Forma vero supradicti mandati apostolici sequitur
et est talis).
COGD, III, 146: Sessio XXIV, canon XIX. In de periode van Julius III was men nog
geneigd om deze mandaten te verlenen aan arme clerici: CT, XIII, 176, noot 2 en 242,
noot 3.
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vraagstukken had de gallicaanse kerk vastgehouden aan de Pragmatieke Sanctie
(1438), die Leo X en Frans I in 1516 na gezamenlijk overleg afschaften.

IA:

VERTALING VAN HET HERNIEUWBARE INDULT ‘FERVOR PURE DEVOTIONIS’
5 JULI 1515

Leo X, bisschop, dienaar van Gods dienaren, groet de geliefde zoon, de edele man
aartshertog Karel van Oostenrijk en geeft hem zijn apostolische zegen.
De gloed van de zuivere godsvrucht en van het geloof, waarmee u ons en de Romeinse kerk bejegent, verdient dat wij u met passende eerbetuigingen van liefde en
met uitzonderlijke gunsten optillen, want wij vereren en koesteren u van binnen met
een speciale toewijding. Inderdaad bevatte de ons onlangs van uw kant aangeboden
aanvraag de hoofdzaak. Zolang u zou blijven vasthouden aan de eerlijkheid van het
geloof, aan de eenheid van de Heilige Roomse Kerk alsook aan de gehoorzaamheid en
de trouw aan ons en aan onze opvolgers, de bisschoppen van Rome, die volgens de
regels van het canonieke recht aantreden, zou u een gunst verleend worden. Niemand
zou door ons of door de Apostolische Stoel of zijn legaten of nuntii binnen de grenzen
van het aartshertogdom Oostenrijk en de hertogdommen, markgraafschappen en
graafschappen van uw tijdelijke bezittingen en van de andere, behalve die in het gebied van Napels en in de koninkrijken van Spanje, kunnen aangesteld worden noch op
welke wijze dan ook daarin voorzien worden met personen van om het even welke
gebieden tot de waardigheid van abt of tot het bestuur van om het even welke kloosters, ook die door priors of proosten plachten bestuurd en geleid te worden. Eerst
moesten wij en dezelfde Stoel de wens en de toestemming van u over de geschikte
personen, die tot soortgelijke waardigheden en bestuursfuncties zouden bevorderd
worden, vernemen. Maar over de andere waardigheden, namelijk over de voornaamste wereldlijke, over de reguliere conventuele binnen voornoemde gebieden, kan niemand voorzien worden tenzij ze zich bevinden in plaatsen aan uw gebied onderworpen en ze u aangenaam zijn en ze welkom zijn uit andere gebieden.
Ook expectatieve graties en speciale reservaties met welke daaruit ook afkomstige
provisies en mandaten om te voorzien binnen dezelfde gebieden zouden verleend
worden aan personen, voor zover ze niet vreemd en buitenlands waren in de plaatsen
van dezelfde gebieden, tenzij wellicht uw toestemming zou bijdragen om voor andere
personen soortgelijke graties te verwerven. En soortgelijke kloosters en waardigheden
en andere kerkelijke beneficies, wereldlijke en reguliere in genoemde gebieden, zouden bij vacatie geenszins aan iemand aanbevolen worden en apostolische mandaten
volgens de vorm van het kapittel ‘Mandatum’ en van de beide decretalen, die er onmiddellijk op volgen, die overeenkomstig de omstandigheden in delen van Vlaanderen en Artesië zijn toegestaan, – want daar hebben expectatieve graties plaats – mogen
noch kunnen voortaan ontvangen, verleend en toegelaten worden. Hierdoor zoudt gij
zeker uitgenodigd worden om dezelfde Roomse Kerk meer te respecteren en om onze
mandaten en die van genoemde Stoel uit te voeren en zou bij voorkeur de raad gelden
om de toestand en de veiligheid van de kloosters zelf en van de kerken te vrijwaren.
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Daarom is van uwentwege aan ons nederig gevraagd dat we het met apostolische
welwillendheid zouden waardig keuren om het voorafgaande aan u toe te staan en
om andere personen in het voorafgaande gunstig te voorzien. Wij hebben het vereiste
respect voor de voortreffelijke daden van u en van uw voorvaderen en voor de oprechtheid van uw toewijding en de uitstekende standvastigheid van het geloof tegenover ons en genoemde Stoel. U , die al koning van de koninkrijken van Spanje bent,
schenken wij absolutie van de reeks van vonnissen om althans de uitvoering van dit
verzoek te bereiken en we menen dat we u zullen vrijspreken van om het even welke
vonnissen van excommunicatie, opschorting en interdict en van andere kerkelijke
vonnissen, censuren en straffen, uitgebracht door het recht of door een mens bij om
het even welke gelegenheid of oorzaak, indien u door enige om het even hoe verwikkeld bent. Door soortgelijke verzoeken gunstig gestemd, staan wij u toe en zijn u op
basis van het apostolisch gezag genadig door de inhoud van dit document.
Zolang u onder de mensen blijft en vasthoudt aan de oprechtheid van het geloof en de
eenheid van de Romeinse Kerk, ook aan de gehoorzaamheid en toewijding van ons en
van onze opvolgers, de bisschoppen van Rome, die volgens het canonieke recht aantreden, zal voortaan niemand tot de waardigheid van abt of tot het bestuur van om het
even welke kloosters, ook die welke door priors en proosten plachten bestuurd en
geleid te worden, binnen de grenzen van het aartshertogdom Oostenrijk en de hertogdommen, markgraafschappen en graafschappen van uw tijdelijke bezittingen en van
de andere, behalve die in het gebied van Napels en in de koninkrijken van Spanje,
kunnen aangesteld worden noch op welke wijze dan ook daarin voorzien worden met
personen van om het even welke gebieden tot de waardigheid van abt of tot het bestuur van om het even welke kloosters, ook die door priors of proosten plachten bestuurd en geleid te worden. Eerst moeten wij en dezelfde Stoel de wens en de toestemming van u vernemen over de geschikte personen, die tot soortgelijke waardigheden en bestuursfuncties zouden bevorderd worden. Maar over de andere waardigheden, namelijk over de voornaamste wereldlijke, over de reguliere conventuele binnen voornoemde gebieden, kan niemand voorzien worden tenzij ze zich bevinden in
plaatsen aan uw gebied onderworpen en ze u aangenaam zijn en ze welkom zijn uit
andere gebieden.
Ook expectatieve graties en speciale reservaties met welke daaruit ook afkomstige
provisies en mandaten om te voorzien binnen dezelfde gebieden zouden verleend
worden aan personen, voor zover ze niet vreemd en buitenlands waren in de plaatsen
van dezelfde gebieden, tenzij wellicht uw toestemming zou bijdragen om voor andere
personen soortgelijke graties te verwerven. En soortgelijke kloosters en waardigheden
en andere kerkelijke beneficies, wereldlijke en reguliere in genoemde gebieden, zouden bij vacatie geenszins aan iemand aanbevolen worden en apostolische mandaten
volgens de vorm van het kapittel ‘Mandatum’ en van de beide decretalen, die er onmiddellijk op volgen, die overeenkomstig de omstandigheden in delen van Vlaande-
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ren en Artesië zijn toegestaan, – want daar hebben expectatieve graties plaats – mogen
noch kunnen voortaan ontvangen, verleend en toegelaten worden.
En bovendien zullen provisies, prefectiones, 41 collationes, commenden en om het even
welke andere schikkingen, die overeenkomstig de omstandigheden getroffen zijn
tegen het voorafgaande door ons en dezelfde Stoel, ook in een vergadering van het
consistorie voor om het even welke personen, zelfs voor de kardinalen van dezelfde
H. Roomse Kerk en al wat erna gevolgd is, ook de processen, die dan gevoerd zijn
overeenkomstig de omstandigheden en die ook om het even welke censuren en straffen bevatten, van geen enkele kracht of waarde zijn. Naar de processen zelf moet de
aandacht niet gaan of allerminst moet men ze gehoorzamen. Soortgelijke censuren en
straffen moeten niemand benauwen, maar zij en de processen zijn te beschouwen alsof
ze er totaal niet waren. 42 Voor deze brief kan door ons of voornoemde Stoel, zelfs uit
eigen beweging en met zekere kennis en uit de volheid van de apostolische macht,
zelfs na beraad van onze broeders (de kardinalen) op geen enkele wijze iets ontzegd
worden noch kan men denken er iets af te doen. Of het moest zijn dat dit door een
nuntius met een apostolische brief met loden zegel driemaal aan u betekend werd, 43
zodat er bij om het even welke keer steeds een trimester tussenkomt en niet anders, op
een andere wijze noch manier. Zo besluiten en verklaren wij met hetzelfde gezag en
dezelfde inhoud dat, indien het gebeurde dat daarover door ook maar iemand anders
met ieder gezag zonder onderscheid bewust of onbewust ook door ons en voornoemde Stoel een poging werd gedaan, het ook zonder gevolg en zin is dat er een oordeel,
een vonnis en voorschrift moet uitgebracht worden door om het even welke auditores
van de zaken van het Apostolisch Paleis en de rechters in de Romeinse Curie en daarbuiten. Iedere andere mogelijke praktijk om te oordelen, te vonnissen en een voorschrift te geven is voor hen opgeheven.
Daarom geven we met dit apostolisch geschrift de volgende opdracht aan de geliefde
zonen, de abten van de H. Gertrudis te Leuven en van Eekhout te Brugge, en de
proost van Sint-Jacob op de Coudenberg in Brussel uit de bisdommen Luik, Doornik
en Kamerijk. Zij of twee of één van hen zullen u in het voorafgaande bijstaan met de
hulp van een doeltreffende verdediging. Zij zullen deze brief plechtig publiceren en u
met ons gezag laten genieten en vreugde scheppen door voornoemde toegeving, indult, besluit en verklaring. Zij zullen niet toelaten dat u door wie dan ook van boven
af op welke manier dan ook lastig gevallen wordt. Wie zich verzet zal met achterstelling van appel door de kerkelijke censuur bedwongen worden, niettegenstaande welke apostolische regelingen en regels ook er tegenin gaan of indien dezelfde Apostolische Stoel het enkelen in groep of afzonderlijk toeliet dat ze door een apostolische
brief, die niet een volledige en duidelijke en een van woord tot woord letterlijke mel-
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Praefectio of prefectio is de aanstelling van een kerkelijke overste.
Deze zinnen verklaren waarom er op het hoogste vlak geen jurisprudentie over indulten te vinden is.
De zogenaamde ‘monitio canonica’ ook wel ‘monitio trina’genoemd.
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ding maakt van dergelijk indult, niet kunnen getroffen worden door interdict, opschorting of excommunicatie.
Hoegenaamd niemand kan deze bladzijde van onze vrijspraak, toegeving, indult,
besluit, verklaring en opdracht breken of ertegen verzet aantekenen met een roekeloos
waagstuk.
Indien iemand echter het plan opvat dit op de proef te stellen, moge hij weten dat hij
de verontwaardiging van de almachtige God en van de heilige apostelen Petrus en
Paulus zal oplopen.
Gegeven te Rome bij de H. Petrus in het jaar van de menswording van de Heer 1515,
drie dagen vóór de nonen van juli (5 juli), in het derde jaar van ons pontificaat.
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II:

EXIMIE DEVOTIONIS AFFECTUS 5-7-1515

(LEO X: 1513-1521)

ASV, Reg. Vat., 1198, fo 213 ro-214 vo . Zie ook: RAG, RV 818, fo 1vo – 2vo.
Uitgave: Ordonnancien, Statuten, Edicten ende Placcaten ghepubliceert in de landen van
herwaerts-over, Ghendt 1559, 51-54; Tweeden druck vanden eersten bouck der ordonnancien,
statuten, edicten ende placcaerten … Vlaendren, Ghendt 1639, 51-54; Recueil d’édits, ordonnances, déclarations et règlemens, concernant le Duché de Luxembourg et Comté de Chiny,
Luxembourg 1691, 15-19; Bulla Leonis X. Pont. Max. qua conceditur CAROLO, tunc
Archiduci Austriae, Hispaniarum Principi, post Regi atque Imperatori, ne subditi ejus
in prima instantia possint extra patriam evocari & conveniri, in: Defensio Belgarum
contra evocationes et peregrina iudicia. Editio secunda auctior & emendatior, in: P.
Stockmans, Opera quotquot hactenus separatim edita fuere omnia, Bruxellis 1718, 57-59; J.
Joosting, De begrenzing der wereldlijke en kerkelijke rechtspraken tegenover elkander, ’s-Gravenhage 1910 (Werken OVR, reeks 2, 11) III, 368-371.
Leo etc.1 Ad futuram rei memoriam. 44
Eximie devotionis affectus et fidei constantia quos dilectus filius nobilis vir Carolus
archidux Austrie ad nos et Romanam ecclesiam gerere comprobatur, promeretur ut
illa sibi favorabiliter concedamus per que subditorum suorum indemnitatibus indebitisque vexationibus valeat salubriter provideri et in eis nostri pastoralis officii partes
favorabiliter intendamus, prout personarum et locorum ac aliis qualitatibus diligenter
consideratis conspicimus in Domino salubriter expedire. Sane pro parte dicti Caroli
archiducis, qui etiam princeps Hispaniarum existit, nobis nuper exhibita petitio continebat quod ipse summopere cupit sibi per Sedem Apostolicam concedere quod sui
vasalli, adherentes, commendati et subditi mediati et immediati, communitates, civitates et universitates ac alie singulares persone tam laici quam clerici seculares et
regulares archiducatus Austrie ac ducatuum, marchionatuum, comitatuum et aliorum
dominiorum temporalium eiusdem Caroli archiducis et illorum districtuum pro quibuscumque causis tam specialibus quam civilibus et mixtis, forum ecclesiasticum
quomodolibet concernentibus, ac etiam beneficialibus, dummodo singulorum beneficiorum fructus, red<ditus> et pro<ventus> xxiiiior ducatorum auri de Camera
se<cundum> co<mmunem> ex<timationem> va<lorem> an<nuum> non excedant, et
ipsa beneficia generaliter reservata non fuerint per conservatores et alios quoscumque
judices etiam in Romana Curia deputatos et quavis auctoritate fungentes quarumcumque literarum apostolicarum quascumque etiam fortissimas ac derogatoriarum derogatorias clausulas in se continentium nunc et pro tempore impetratarum pretextu
extra civitates, dominia, terras, castra et loca eidem archiduci mediate vel immediate
subiecta et recommendata, preterquam in partibus Hispaniarum et regni Neapolitani
consistentia, ad quarumvis personarum universitatum seu collegiorum/
44

Deze formule staat tegenover ‘Ad perpetuam rei memoriam’, die doorgaans het begin
van een bul voorstelt. De formule van dit document leidt doorgaans een breve in.
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213 vo tam ecclesiasticorum quam secularium instantiam in prima instantia citari aut
conveniri vel alias quomodolibet ad iuditium evocari non possint, sed huiusmodi
cause in partibus illis in prima instantia per judices competentes cognosci, ita tamen
quod illi in partibus ipsius per eosdem judices competentes infra annum a die mote
litis computandum terminari debeant.
Quare pro parte eiusdem Caroli archiducis nobis fuit humiliter supplicatum ut eius
honesto desiderio annuere et alias in premissis oportune providere de benignitate
apostolica dignaremur.
Nos itaque eundem Carolum archiducem a quibusvis excommunicationis,6 suspensionis et interdicti etc., si quibus quomodolibet innodatus existit ad effectum presentium
duntaxat consequendum harum serie absolventes et absolutum fore censentes huiusmodi supplicationibus inclinati auctoritate apostolica tenore presentium statuimus et
ordinamus quod vasalli, adherentes, commendati et subditi, mediati et immediati,
dictorum archiducatus ac ducatuum, marchionatuum, comitatuum et aliorum dominiorum huiusmodi necnon communitates, universitates et singulares personae, tam
laici quam clerici, seculares et regulares dominii et districtuum dicti archiducis pro
quibuscumque causis tam specialibus quam civilibus et mixtis, forum ecclesiasticum
quomodolibet concernentibus ac etiam beneficialibus, dummodo singulorum beneficiorum fructus, red<ditus> et pro<ventus> xxiiiior ducatorum auri de Camera
se<cundum> co<mmunem> ex<timationem> va<lorem> an<nuum> non excedant et
ipsa beneficia generaliter reservata non excedant, ut prefertur, per conservatores et
alios quoscumque judices etiam in dicta Curia deputatos et quavis auctoritate fungentes quarumcumque literarum apostolicarum quascumque etiam fortissimas et
derogatoriarum derogatorias clausulas in se continentium nunc et pro tempore impetratarum pretextu extra civitates, terras, castra et loca eidem archiduci mediate vel
immediate subiecta et recommendata ad quarumvis personarum universitatum/
214 ro seu collegiorum tam ecclesiasticorum quam secularium instantiam in prima
instantia citari aut conveniri aut alias quomodolibet ad iuditium evocari non possint,
nec debeant, sed huiusmodi cause in partibus illis in prima instantia cognoscantur,
dummodo tamen per ipsos judices in partibus infra annum a die mote litis terminentur, decernentes omnes et singulos processus ac censuras quos et quas contra presentium tenorem quavis etiam apostolica auctoritate absque earundem presentium allegatione et expositione seu productione haberi et promulgari, necnon quicquid alias secus
a quoquam etiam per nos et Sedem predictam et quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attemptari nullius roboris vel momenti existere ac presentibus per
nos aut Sedem predictam etiam MOTU PROPRIO ET EX CERTA SCIENTIA AC DE
APOSTOLICE POTESTATIS PLENITUDINE etiam de consilio fratrum nostrorum
nullo modo derogari posse neque eis derogatum censeri, nisi id per nuntium per
literas apostolicas sub plumbo trinis vicibus, ita ut semper qualiter vice trimestre
intercedat, eidem Carolo archiduci significatum fuerit et non alias, aliter nec alio modo, sicque per quoscumque causarum Palatii Apostolici auditores et judices in Romana Curia et extra eam judicari, sententiari et diffiniri debere, sublata eis quavis alia
judicandi, sententiandi et diffiniendi facultate irritum quoque et inane si secus super
hiis a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter etiam per nos aut Sedem
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predictam contigerit attemptari eisdem auctoritate et tenore decernimus. Quocirca
dilectis filiis sancte Gertrudis Lovaniensis et de Eechout Brugensis abbatibus ac preposito, per prepositum soliti gubernari, sancti Jacobi de Frigidomonte Bruxellensis opidorum, Leodiensis, Tornacensis et Cameracensis diocesium, monasteriorum per/
214 vo apostolica scripta mandamus, quatenus ipsi vel duo aut unus eorum per se vel
alium seu alios prefato Carolo archiduci in premissis efficacis defensionis presidio
assistentes ac presentes literas solempniter publicantes faciant auctoritate nostra eundem Carolum archiducem statuto, ordinatione et decreto predictis pacifice frui et
gaudere non permittentes eum desuper quomodolibet indebite molestari aut perturbari, contradictores etc.10, non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis contrariis quibuscumque.
Aut si aliquibus communiter vel divisim ab eadem sit Sede indultum quod interdici,
suspendi vel excommunicari non possint per literas apostolicas non facientes plenam
et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.
Nulli ergo11 nostre absolutionis, statuti, ordinationis, decreti et mandati infringere etc.
Si quis etc.12
Datum Rome apud sanctum Petrum anno incarnationis Dominice millesimo quingentesimo quintodecimo, 45 tertio nonas Julii pontificatus nostri anno tertio
Visa B. de Rizonibus14
W. de Enckenvoirt15
Toelichting bij Eximie devotionis affectus: 46 5-7-1515
Juridisch gezien is de tekst een toegeving van de paus op het vlak van zijn jurisdictie
aan de wereldlijke vorst, zoals de keizer van zijn kant soortgelijke privileges toestond
aan de territoriale vorsten. 47 In het kader van de vroegmoderne staatsvorming trachtte
de wereldlijke vorst zijn jurisdictie te beschermen tegen invloed van buiten. Dat de
paus soortgelijke indulten slechts na lang overleg en met moeite gaf, is goed te begrijpen.
Dit tweede indult (de non evocando) moest na enkele jaren worden uitgebreid, zo
vond de auteur van ‘Sequuntur articuli’. In de Nederlanden moesten alle zaken, zowel
spirituele als civiele en gemengde, in eerste instantie begonnen en beëindigd worden,
zelfs wanneer de waarde van de beneficies om het even welke som overschreed. Indien iemand zich belast voelde door het vonnis van de rechters in eerste instantie en
hij zou in appel gaan, hetzij bij de metropolitaanse bisschop of bij enige andere bisschop of zelfs bij de Apostolische Stoel, dan moest hij ervoor zorgen dat genoemde
45
46

47

Afwisselend arabische cijfers en Latijnse tijdsaanduiding.
Men mag deze titel niet verwarren met twee hiervoor besproken bullen met dezelfde
beginwoorden: de bul van Adrianus VI, gedateerd op 6/23 september 1523, waardoor
het ‘Patronato Real’ een feit werd. Men lette ook op het indult van Margareta van Oostenrijk van 22 maart 1517, waarmee ze in het Vrijgraafschap Bourgondië en in haar weduwegoed in Savoie soortgelijke rechten kreeg als Karel V in de Nederlanden met ‘Fervor pure devotionis’.
Th. Schadow, Privilegia de non evocando, in: HRG 3 (1984) 2011-2012.
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appelzaken, ook van om het even welke instanties, gedelegeerd werden bij de rechters
in de buitenplaatsen en dat ze van kracht werden met het ‘decretum irritans’ (die alles
vernietigde, wat daartegen inging).
Dit tweede indult is met regionale verschillen beter bekend dan de twee volgende
indulten. In hoeveel Plakkaatboeken is dit indult afgedrukt? In de zestiende eeuw
nergens. Het kreeg ook geen herkansing in de tweede reeks van het Recueil des Ordonnances des Pays-Bas. Voor een staatsvorming in ontwikkeling is dit een zwak
signaal. Anderzijds zijn er verschillende instellingen, die zelf een soortgelijk privilege
bemachtigden of hadden bemachtigd. In elk geval stootte dit indult niet door als een
indult voor alle provincies van de Nederlanden en dat als dusdanig door alle onderdanen werd gerespecteerd.
Dit indult is in zijn territoriale context onderzocht in het werk van de Brabantse jurist
Petrus Stockmans (1608-1671): de verdediging van de Nederlanders tegen de evocaties
vanuit het buitenland. Met de ‘Belgae’ uit de Latijnse titel werden sinds de scheiding
langzaam meer de Zuid-Nederlanders, c.q. de Brabanders bedoeld. Op het einde van
zijn studie gaf Stockmans de tekst van het indult ook uit. 48
De Duitse kerkhistoricus Leo Just (1901-1964) onderzocht het indult in het kader van
een studie over het hertogdom Luxemburg. Dit document stond daar bekend als de
‘bulla leonina’ met als inhoud het ‘privilegium de non evocando’, waardoor de paus
voor de desbetreffende gewesten het privilege voor de eerste instantie bevestigde. 49
Nog in het jaar 1691 werd dit indult opgenomen in een collectie van Luxemburgse
wetteksten. 50 In het huidige Nederland bestond het indult net zo goed. Toch moet
men archiefwerk verrichten om het gebruik ervan te ontdekken. 51
Dit tweede indult is volledig in overeenstemming met de regels van het canonieke
recht, namelijk ‘Nonnulli’ 52 en ‘In nullo quoque casuum’, 53 waarbij al vanaf de dertiende
eeuw soortgelijke regelgeving gebruikelijk was. De hertogen van Bourgondië trachtten
al de jurisdictie van de Kerk te beperken binnen de landsgrenzen. Zo is er de ordonnantie van Filips de Goede (3 januari 1448), gegeven te Brussel. Daar verbood de hertog personen voor geestelijke rechters te dagen of om hun vonnissen ten uitvoer te

48
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51
52
53

P. Stockmans, Opera omnia, Bruxellis 1700, 243-295: Defensio Belgarum contra evocationes et peregrina judicia, met teksteditie 293-295.
L. Just, Das Erzbistum Trier und die Luxemburger Kirchenpolitik bis zur Auflösung des
Reiches, Leipzig 1931, 38- 46. Zie ook: P. Nève, Het Rijkskamergerecht, 193, voetnoot 233.
Recueil d’édits, ordonnances, déclarations et règlemens, concernant le Duché de Luxembourg et
Comté de Chiny, Luxembourg 1691, 15-19.
Zie ondertussen het ‘Privilegium de non evocandis in casibus episcopalibus’ van de
Utrechtse bisschop Floris van Wevelinchoven: A. de Groot en E. Coppens, Manuscripta
canonistica Latina, Nijmegen 1989, 116, nr. 453.
X.1.3.28 Nonnulli.
VI.1.3.11 § 3 Ad audientiam.
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leggen, tenzij in het geval van testamenten, huwelijkscontracten, geamortiseerde kerkelijke goederen 54 en in beneficiezaken. 55
Op 11 juni 1452 gaf Filips de Goede te Dendermonde het graafschap Holland het ‘ius
de non evocando’ op aanvraag van ridderschap en steden. In tegenstelling tot wat in
Brabant het geval was, behandelde het Hollandse privilege vier materies, die de vorst
buiten het graafschap wenste behandeld te zien, zoals rebellie, twist tussen steden en
vormen van onrust of andere ongemakken, die binnen het land geen oplossing vonden. Dat de Zeeuwen en de Hollanders veel waarde hechtten aan dat privilege, bleek
nog in het Hollands-Zeeuwse Groot Privilege van 1477, toen volgens artikel 11 evocaties naar de Grote Raad moesten ingeperkt worden. 56
In vergelijkende zin is volgende uitbreiding van een vroeger privilege voor de gebieden van Kleve-Mark nog interessanter. Op 6 juni 1513 stond paus Leo X daar toe dat
het indult, door zijn voorganger Bonifacius IX (1389-1404) aan hertog Willem I van
Berg verleend en door Alexander VI (1492-1503) uitgebreid voor het hertogdom Gulik,
zich nu voor hertog Jan van Kleef, die ook hertog van Gulik en Berg was, tot de Kleefse gebieden zou uitstrekken. 57
Opvallend is, dat Dr. Johan van Brempt, proost te Zutphen, verantwoordelijk was
voor de ‘petitio’. Aangezien we slechts beschikken over een korte inhoud in de
volkstaal en niet over een doorwrocht Latijns stuk met allegaties en citaties, moet de
Latijnse tekst van het indult ons voorlopig de beste informatie geven. 58 Het feit dat
Van Brempt wel de hertog van Kleef hielp, maar dat de hertog van Gelre en Zutphen
zelf nog niet over soortgelijke documenten beschikte, vraagt om meer uitleg. Hierbij
was wellicht favoritisme in het spel. 59
In de Nederlanden zelf was nog een ander voorbeeld van het ‘ius de non evocando’
bekend. Suppoosten van de Universiteit van Leuven mochten niet buiten de muren
van de stad Leuven berecht worden op basis van ‘sekere privilegie ende indult, in-
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R. Koerperich, Les lois sur la mainmorte dans les Pays-Bas catholiques. Etude sur l’édit du 15
septembre 1753, ses précédents et son exécution, Leuven 1922.
Ph. Godding, Verordeningen van Filips de Goede voor de hertogdommen Brabant en Limburg
en de Landen van Overmaas 1430-1467, Brussel 2005, I, 2, 2, nr.174, 273-275. Zie ook: Ph.
Godding, Le Conseil de Brabant sous le règne de Philippe le Bon (1430-1467), Brussel 1999,
197, 234 en 561. Vergelijk verder met J. B. Christyn, Brabandts recht, Antwerpen 1682, II,
1238, art. 3.
GPB, II, kol. 679-680. Zie ook: A. Jongkees, Het Groot Privilege van Holland en Zeeland
(14 maart 1477), in: E. van der Werff e.a., Burgundica et Varia. Keuze uit de verspreide opstellen van prof. dr. A. G. Jongkees, Hilversum 1990, 290 en 292.
O. Redlich, Jülich-Bergische Kirchenpolitik am Ausgange des Mittelalters und in der Reformationszeit, Düsseldorf 1986, I, nr. 203, 200-203, met uitdrukkelijke vermelding van het
‘indultum’ 201, lijnen 7, 14, 19, 25, 28; 202, 10.
Ongetwijfeld is de ‘petitio’ nog bewaard in de 7.365 registra supplicatorum van het
Vaticaanse Archief.
E. Bary, Lebuïnus en Walburgis bijeen: Deventer en Zutphen als historische centra van kerkelijk leven, Delft 2006, 159-161.
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houdende onder andere, dat zy niet en souden moghen betrocken worden in justicie
in d’ierste instantie, in wat manieren dattet waere’. Zowel Martinus V, die de stichtingsoorkonde van de Leuvense universiteit verleende in 1425, als Paulus II – deze
laatste na een verzoek van Karel de Stoute in 1469 – hadden deze regelgeving bevorderd. Karel V had op 27 november 1537 bevestigd wat zijn voorouders hadden toegestaan. 60
Het feit dat de vorst beschikte over het indult ‘ius de non evocando’ betekende niet
dat er vanuit de Nederlanden helemaal niet meer geprocedeerd werd voor de Rota.
Tot slot biedt deze gedachte de gelegenheid om de aandacht te vestigen op een proces,
dat vanuit de Nederlanden in de Rota belandde. Aan de vertegenwoordiger van de
Nederlanden bij de H. Stoel, Jean Richebé, schreef Filips II op 10 mei 1556 vanuit Brussel dat er in de Rota een proces liep tussen Jan van Rossem, neef van wijlen maarschalk Maarten van Rossem, en meester Gillis van der Blockerien, doctor in de rechten, enerzijds en Anthoine Ghennaert anderzijds. Het objectum litis betrof een kanunnikschap en prebende in Luik. Richebé moest eerstgenoemden in hun goed recht
ondersteunen. 61 Op 13 maart 1557 schreef landvoogd Emmanuel-Philibert van Savoie
aan Antonius Augustinus, auditor van de Rota, dat hij het vonnis in deze zaak moest
doorsturen. Ondertussen had Van Rossem zijn prebende door resignatie aan meester
Gillis overgedragen. 62

60

61
62

ROPB, II, 4, 51. Deze ordonnantie werd in de zeventiende eeuw opgevist in J.B. Christyn, Placcaeten ende ordonnantiën van de Hertoghen van Brabandt, Princen van deze Nederlanden, Brussel 1661, III, 58-60. Zie daarover: C. Vandenghoer, De rectorale rechtbank van
de oude Leuvense universiteit (1425-1797), Brussel 1987.
ARAB, AUD 1738/1, ongefolieerd.
ARAB, AUD 1741, ongefolieerd.
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III:

EXIGUNT SINCERE DEVOTIONIS AFFECTUS 5-7-1515 (LEO X: 1513-1521)

ASV, Reg. Vat. 1198, fo 215 ro - 216ro 63
Uitgave: J. Chifflet, Aula sacra Principum Belgii, sive commentarius historicus de Capellae
Regiae in Belgii principiis, ministris, ritibus atque universo apparatu, Antverpiae 1650, 103107; J. Foppens, Diplomatum Belgicorum nova collectio sive supplementum ad opera diplomatica Auberti Miraei, Bruxellis 1734, III, 459-460.
Leo etc.1
Dilecto filio nobili viro Carolo archiduci Austrie salutem etc.
Exigunt sincere devotionis affectus et integra fides, quibus nos et Romanam ecclesiam revereris, ut tui consideratione tuis obsequiis insistentes, specialibus favoribus et
gratiis prosequamur.
Hinc est, quod nos volentes te, qui etiam princeps Hispaniarum existis, favore prosequi gratioso ac a quibusvis excommunicationis,6 suspensionis et interdicti etc., si quibus quomodolibet innodatus existis, ad effectum presentium dumtaxat consequendum harum serie absolventes et absolutum fore censentes, centum personis, per te pro
tempore eligendis et nominandis, quoad servitiis et obsequiis tuis institerent 64, ut
omnes et singulos fructus, red<ditus> et proventus omnium et singulorum beneficiorum ecclesiasticorum cum cura et sine cura*, etiam ex fundatione, dotatione, statutis,
consuetudinibus, privilegio aut alias continuam personalem residentiam requirentium, que etiam ex quibusvis dispensationibus apostolicis in quibusvis ecclesiis sive
locis obtinent et imposterum obtinebunt, etiam si canonicatus et prebendae, dignitates,
personatus, administrationes vel officia in cathedralibus, etiam metropolitanis, vel
collegiatis et dignitates ipse in eisdem cathedralibus, etiam metropolitanis 65 post pontificales
maiores, aut collegiatis ecclesiis huiusmodi, principales fuerint, et ad illas ac huiusmodi personatus, administrationes vel officia consueverint, qui per electionem assumi
eisque cura* immineat animarum cum ea integritate, quotidianis distributionibus*
dumtaxat exceptis, libere percipere valeant, cum qua illos perciperent, si in ecclesiis
sive locis huiusmodi personaliter residerent* ac divinis interessent et ad residendum
ac divinis interessendum interim in eisdem minime teneantur nec ad id a quoquam/
215 vo inviti valeant coarctari auctoritate apostolica tenore presentium indulgemus et
nichilominus dilectis filiis sancte Gertrudis Lovaniensis et de Eechout Brugensis abbatibus ac preposito, per prepositum soliti gubernari, sancti Jacobi de Frigidomonte
Bruxellensis opidorum, Leodiensis, Tornacensis et Cameracensis diocesium monasteriorum etc9 mandamus, quatenus ipsi, vel duo aut unus eorum per se vel alium seu
63
64
65

A.-M. Pietresson de Saint-Aubain, Archives départementales du Nord. Répertoire numérique, Lille 1960, I, 14 G 19 Collation de bénéfices (1455-1708): privilège accordé à
Charles, archiduc d’Autriche, de choisir cent bénéficiers non astreints à la résidence.
Fout van de kopiist, te vervangen door ‘institerint’ (instare, conjunctief perfectum), zoals bij J. Chifflet.
Het schuine gedeelte vervalt. Veel voorkomende fout van een kopiist (saut du même
au même).
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alios faciant auctoritate nostra personis per te nominandis prefatis et cuilibet eorum
vel ipsarum procuratoribus pro eis fructus, red<ditus> et pro<ventus> huiusmodi
iuxta nostre concessionis tenorem integre ministrari non permittentes eas per locorum
ordinarios necnon dilectos filios ipsarum ecclesiarum, capitula seu quosvis alios ad
residendum in eisdem ecclesiis sive locis invitos compelli vel alias contra concessionis
nostre huiusmodi tenorem quomodolibet molestari, contradictores etc.10, non obstantibus, si persone predicte in ecclesiis sive locis huiusmodi primam non fecerint residentiam personalem consuetam ac fundatione, dotatione, statutis, consuetudinibus,
privilegiis et aliis premissis necnon felicis recordationis Bonifacii pape viii, predecessoris nostri, per quam concessiones huiusmodi fieri sine prefinitione temporis prohibentur, et aliis tam apostolicis quam in provincialibus et sinodalibus conciliis editis
generalibus vel specialibus constitutionibus et ordinationibus necnon ecclesiarum
predictarum juramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis
statutis et consuetudinibus, etiam si dicte persone de illis observandis et non impetrandis literis contra ea ac literas huiusmodi etiam ab alio vel aliis impetratis seu alias
quovismodo concessis, non utendo per se vel earum procuratores prestiterint hactenus
vel imposterum prestare contigerit forsan juramentum seu si locorum ordinariis ab
Apostolica sit Sede concessum vel imposterum concedi contigerit, quod canonicos et
personas ecclesiarum suarum civitatum/
216 ro et diocesium, etiam in dignitatibus, personatibus*, administrationibus vel officiis* constitutas per subtractionem proventuum suorum, ecclesiasticorum beneficiorum vel alias compellere valeant ad residendum personaliter in eisdem aut, si ordinariis et capitulis prefatis vel quibusvis aliis communiter vel divisim ab eadem sit
Sede indultum vel imposterum indulgeri contigerit, quod canonicos et personas ecclesiarum ipsarum in dignitatibus, personatibus, administrationibus vel officiis constitutas non residentibus in eisdem aut qui in eis primam non fecerint residentiam personalem consuetam fructus, red<ditus> et pro<ventus> canonicatuum et prebendarum
aut dignitatum, personatuum, administrationum vel officiorum aliorumque beneficiorum ecclesiasticorum dictarum ecclesiarum ministrare minime teneantur et ad id
compelli aut quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per literas apostolicas, non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem, et quibuslibet aliis privilegiis, indulgentiis* et literis apostolicis
generalibus vel specialibus quorumcumque tenorem excedant, per que presentibus
non expressa vel totaliter non inserta, effectus huiusmodi gratie impediri valeat quomodolibet vel differri et de quibus quorumcumque totis tenoribus habenda sit in
nostris literis mentio specialis, proviso quod beneficia huiusmodi debitis propterea
non fraudentur obsequiis et animarum cura in eis, quibus illa immineat, nullatenus
negligatur, sed per bonos et sufficientes vicarios, quibus de beneficiorum ipsorum
proventibus necessaria congrue ministrentur, cura animarum diligenter exerceatur et
deserviatur inibi laudabiliter in divinis. Nulli ergo11 nostre absolutionis, indulti et
mandati infringere. Si quis etc.12.
Datum Rome anno incarnationis Dominice 1515, tertio nonas Julii anno tertio.
Visa B. de Rizonibus14
W. de Enckenvoirt15
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Toelichting bij Exigunt sincere devotionis affectus: 5-7-1515
Hier volgt het eerste voorbeeld van een massaal indult*. In dit voorbeeld gaat het om
de aanstelling van honderd personen, 66 die in dienst van de vorst zouden staan. Soortgelijke bijzondere rechten had Filips de Goede ook al ontvangen. 67 Hoe deze indulten
in de praktijk uitpakten is voor de Nederlanden nog niet onderzocht. Zowel de hertog
als de hertogin van Bourgondië verkreeg in de vijftiende eeuw soortgelijke voorrechten, die toen nog niet indulten werden genoemd. 68 Indien we Julius Chifflet (Besançon
1615-Dole 1676) volgen, dan zijn we bij een familie uit het Vrijgraafschap, die ontzettend geïnteresseerd bleef in de geschiedenis van de Nederlanden en die de Vrede van
Nijmegen net niet moest meemaken. 69 Hij verhaalt dat Karel de Stoute in 1474 bij
Sixtus IV aandrong op honderd of meer personen. Dat lukte toen niet, maar het was
zijn ‘heer en vader’ (Filips de Goede) wel gelukt onder de pausen Martinus V, Eugenius IV en Nicolaas V. 70
De afwezigheid van de registratie van deze aanstellingen is tot dusver nauwelijks opgemerkt, terwijl de auteur van het document ‘Sequuntur articuli’ zich in een ander verband in het negende artikel afvroeg of het niet gevaarlijk was om over soortgelijke materies met de paus overleg te plegen. Kon men daarover niet beter zwijgen, want niemand wist op voorhand hoe een nieuwe paus zich zou opstellen tegenover de maatregelen, door zijn voorganger genomen? Bij de anonieme auteur lag de ‘revocatio’ van
Adrianus VI nog vers in het geheugen.
Julius Chifflet is de eerste historicus, die zich vragen stelde over dit indult, het indult
als eerste uitgaf en die zijn bedenkingen ook verwerkte in een studie over de Bourgondische kapel in Brussel. Hij memoreerde dat Filips II zich op 12 oktober 1588 vanuit
San Lorenzo druk maakte, omdat hij wilde dat dit indult moest gekoesterd worden:
‘Waak er zo snel mogelijk over en gebruik daarbij elke overweging, die passend is, om
in het eindvonnis geen schade toe te brengen aan onze rechten in dit privilege en indult’.
Waarom moest dit indult gerespecteerd worden? Ten eerste, omdat het volgens Filips
II een reëel indult was (privilegium & indultum, quod habemus). Het was niet alleen
aan zijn vader gegeven, maar ging ook over op de opvolger. Na het Concilie van Trente wenste Filips II niet dat er aan zijn privileges en indulten getornd werd. Zo bleef dit
66

67
68
69
70

Hier moet de vraag gesteld worden of ‘persoon’ niet moet beschouwd worden als
iemand in kerkelijke dienst, die geen jurisdictie heeft, maar die wel een belangrijke positie binnen de clerus bekleedt. Denk ook aan de ‘clerici et ecclesiastice persone, tam religiose quam seculares’ en aan de ‘persone in dignitate ecclesiastica constitute’ uit het
volgende indult.
R. Vaughan, Philip the Good, 234.
J. Toussaint, Les relations diplomatiques de Philippe le Bon avec le Concile de Bâle 1431-1449,
Leuven 1942, 174-177 (12 personnes); 199 (108 personnes) en 200 (12 personnes).
L. Delobette en P. Delsalle, Autour des Chifflet: aux origines de l’érudition en FrancheComté, Besançon 2007.
J. Chifflet, Aula sacra Principum Belgii, sive commentarius historicus de Capellae Regiae in
Belgio principiis, ministris, ritibus atque apparatu, Antverpiae 1650, 102.
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indult geldig tot het einde van het Ancien Regime. Ten tweede wilde hij zijn dienaar
beschermen, die beroep kon doen op dit indult: Jan-Karel Schetz van Grobbendonk.
Jan-Karel was raadsheer in de Hoge Raad voor de Nederlanden en Bourgondië, maar
ook kanselier van het Gulden Vlies en in deze context van centrale betekenis: kanunnik in de kathedrale kerk van Doornik. 71 Toen Filips II hem in deze laatste functie benoemde, betwistte het kapittel van Doornik hem in een proces voor de Geheime Raad
de vruchten van zijn kanonikaat, omdat hij niet resideerde.
Het behoorde tot de essentie van het pauselijk indult, dat de honderd personen van de
vruchten konden genieten, ook wanneer ze niet aanwezig waren. Daarop was slechts
één uitzondering: de dagelijkse distributies 72 of de zitpenningen, die de kanunniken
kregen, als ze het koorgebed bijwoonden. In het indult verwees de tekst van Leo X
naar Consuetudinem: VI.3.3.1, waardoor Bonifacius VIII aanwezigheid verplichtend
had gesteld, maar deze maatregel werd ontkracht in de clausule (niettegenstaande wat
Bonifacius VIII heeft gezegd: per quem concessiones huiusmodi fieri sine prefinitione
temporis prohibentur). In principe had de paus allang gewerkt met een soortgelijk indult, dat we al vermeldden voor de vijftiende eeuw: ‘indultum percipiendi fructus in
absentia’. Een individuele clericus kreeg het recht om afwezig te zijn bij goddelijke
diensten in een kapittel of anderszins en toch mocht hij van de paus genieten van de
vruchten. Bij dit massaal indult werd het individuele indult uitgebreid naar een massale groep.
Dit vorstelijk voorrecht was zo sterk, dat er zich nieuwe vorstelijke gratiebrieven ontwikkelden: in de eerste plaats een brief, waarbij een kapelaan de kans kreeg om onder
het aantal van de honderd geprivilegieerden opgenomen te worden (lettres de retenue). Bij deze gelegenheid werd terloops gesignaleerd dat messire Ferry Carondelet,
aartsdiaken van Besançon (1504-1528†), tot deze geprivilegieerden had behoord. In
werkelijkheid kan hij vanaf 1515 of 1516 tot deze selecte groep hebben behoord. 73
Ferry was de broer van de beter bekende Jan, aartsbisschop van Palermo en primaat
van Sicilië. Hij vervulde in Rome de functie van verbindingsman tussen de Nederlanden en de H. Stoel. Ferry werd commandatair abt van Montbenoît (Doubs). Deze abdij
zou daarna overgaan op zijn broer Jan en vervolgens op Antoine Perrenot. Hierdoor
kon deze man bezwaarlijk in aanmerking komen voor dat beneficie, want we noteren
én een commende, én een aartsdiaconaat, dat niet ter plaatse vervuld werd. Wel paste
Ferry volledig in de groep rond Margareta van Oostenrijk, toen de Bourgondiërs het
heft in handen hadden. De residentieplicht en de pluraliteit van de beneficies waren
voor hem niet een punt van zorg. Bovendien had hij -naar zijn verslagen in het archief
te Rijsel- meer van doen met wereldlijke problemen. 74
71
72
73
74

H. de Schepper, Schetz van Grobbendonk, Jan Karel, in: NBW, IV, 1970, 745-747.
Deze penningen werden ook wel ‘beneficia manualia’ of ‘victualia’ genoemd.
ARAB, AUD 1200, fo 60 vo- 61 ro : lettre de retenue.
L. de la Brière, Dépêches de Ferry de Carondelet, procureur en Cour de Rome (15101513), in: Bulletin historique et philologique du Comité de Travaux historiques et scientifiques
1895, 98-134.
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Ten tweede waren er de brieven, genaamd ‘significamus’. 75 Hierdoor gaf de vorst het
gratierecht aan geestelijken om toch van de vruchten van een kerkelijk beneficie te
mogen genieten zonder aanwezigheid. In deze brieven was zelfs in de achttiende
eeuw een clausule voorzien ‘cum nobis a Sede Apostolica indultum sit, ut centum personae nobis assistentes ex persona Caroli, et tamquam ejus haeredibus’. Remi-Albert
du Laury vond deze clausule zo belangrijk dat hij ze in 1717 nog herhaalde in de eigentijdse formulering. Bovendien wijdde hij er één van zijn arresten aan, omdat die
brieven nog bestonden (ce qui s’observe encore aujourd’hui). 76 Dankzij de correspondentie van Desiderius Erasmus Roterodamus komen we op het spoor van de waarheid. In een brief van Jan de Hondt uit Kortrijk aan Erasmus (28 april 1520) is sprake
van ‘litteras SIGNIFICAMUS nuncupatas’, een brief, genaamd ‘significamus’. De
Hondt geeft er uitleg bij: het zijn brieven, die ook ‘littere attestacionis’ genoemd worden en die bewijzen dat de kandidaat niet in het Hof van de katholieke koning resideert, maar wel tot de kring van ‘sua familiaritas’ behoort. De Hondt werkte met een
tussenpersoon, Petrus Barbirius, die kapelaan was van het Hof van de keizer. 77 Deze
had het nagelaten om de genoemde brief aan de desbetreffende instanties door te
geven. Door deze vergetelheid werden de vruchten van de kerken, waarmee de betaling voor Erasmus verbonden was, bijna geconfisqueerd en aan de bisschop van Doornik toegewezen. De Hondt had meer dan eens alles in het werk gezet om de diensten
van de bisschop niet tot de confiscatie te laten overgaan.
Aangezien de vorst destijds van de paus een indult verkreeg om honderd geprivilegieerde geestelijken in zijn dienst op te nemen en ze een beneficie te geven, hoewel ze
niet aanwezig waren, besloot de keizer dat hij zelf ook gratiebrieven mocht uitschrijven en dat hij mocht beslissen of door zijn administratie laten beslissen over dat gratierecht bij afwezigheid van één van zijn geprivilegieerde geestelijken. 78 Zoals hij
pauselijke brieven van een placet liet voorzien, zo zorgde hij ervoor dat hij het verkregen indult naar eigen goeddunken kon toepassen, zelfs voor uitgetreden geestelijken.

75
76

77
78

In de vijftiende eeuw bestonden deze brieven nog niet in de Nederlanden: Ph. Godding, Les lettres de justice, instrument du pouvoir central en Brabant (1430-1477), in:
Miscellanea Roger Petit, Brussel 1990, 385-402.
R.-A. du Laury, La Jurisprudence des Pais-Bas Autrichiens établie par les arrêts du Grand
Conseil de Sa Majesté impériale et catholique, Brussel 1717, arrest CIX, 208-209. Zie ook:
Reglement van Maria Theresia, 28 juni 1758, art. II, in: Tweede deel van den vyfden Placcaert-boeck van Vlaenderen, Gent 1763, 1112-1115.
A. Walther, Die Burgundischen Zentralbehörden unter Maximilian I. und Karl V., Leipzig
1909, 213.
Dit recht kwam exclusief toe aan de Geheime Raad voor de Nederlanden, maar werd
nog niet expliciet vermeld in de instructie voor de Geheime Raad van 23 juli 1517:
ROPB, II, 1, 578-581. Noteer dat de instructie voor de Geheime Raad van het Vrijgraafschap dateert van 17 december 1516.
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In werkelijkheid kopieerde de vorst in de Nederlanden het gedrag van zijn Franse
voorbeeld. 79 Daar bestonden brieven van ‘significamus’ al in 1426. Toen heeft Odart
de Morchesne, secretaris van Martin Gouge, bisschop van Clermont en kanselier van
Frankrijk, maar ook klerk, notaris en secretaris van Karel VII een formulierboek opgesteld, waarin niet alleen twaalf soorten ‘lettres de retenue’ voorkwamen. Er waren ook
niet minder dan twintig soorten ‘collacions et autres lettres de bénéfices’, waaronder
de ‘lettre de significamus’. 80 Nu stellen we vast dat de documentatie over de brieven
‘significamus’ uit de Nederlanden zich gedeeltelijk bevindt in de archieven van de
Spaanse Geheime Raad te Brussel. Tussen de kerkelijke administratie vindt men er gegevens over de nuntii en internuncii, processies, publieke gebeden, synoden en brieven van ‘significamus’ (1581-1705). 81
Hiervoor leidden we de twee gratiebrieven, ‘lettre de retenue’ en de brief ‘significamus’, af uit het indult. In een andere geruchtmakende zaak van de zeventiende eeuw
werd omgekeerd het bestaan van de brief van ‘significamus’ door Jan-Baptist van
Steenberghen, de advocaat-fiscaal van de Grote Raad van Mechelen, behandeld als
een bewijs dat het indult van de honderd geprivilegieerden nog steeds een vorstelijk
recht was. 82 De eerst vermelde, spraakmakende zaak van kanselier Schetz van Grobbendonk liet niet de minste twijfel bestaan over de vorstelijke tussenkomst in de rechtspraak van de Geheime Raad. De tussenkomst van Filips II bevestigde ook dat de
vorst zich niets liet dicteren door het Concilie van Trente, want Filips II had de Conciliedecreten slechts aanvaard onder het beding dat niet aan zijn rechten en indulten
mocht geraakt worden. Toch hadden de residentieplicht en de afwezigheid in het beneficie tot de grootste misbruiken van de Kerk behoord en tot de heetste hangijzers bij
de besprekingen van de concilievaders in Trente.
Nog een andere zaak heeft Du Laury behandeld om aan te tonen dat de bevoegdheid
om soortgelijke rechtszaken te behandelen niet bij de soevereine hoven, maar alleen bij
de Geheime Raad te Brussel lag. Het waren niet de provinciale hoven van justitie, die
het indult hadden ontvangen. De paus had het indult in eerste instantie aan Karel V
gegeven. Zelfs de kerkelijke rechter was in deze zaken onbevoegd. 83 Volgens Du Laury had niemand van de opvolgers van Karel V bij de H. Stoel aangedrongen om deze
gratie te bestendigen. Toch had men na twee eeuwen nog steeds gedaan, alsof dat
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80
81
82
83

De Fransen volgden het voorbeeld van het Heilige Roomse Rijk niet: L. Ritter von
Rockinger, Briefsteller und Formelbücher des elften bis vierzehnten Jahrhunderts, München
1863 (ook Aalen 19693), 585. Door naar deze Duitse formulierboeken te verwijzen kon
P.S. Allen nooit een goede oplossing vinden voor dit probleem, dat alleen kon begrepen worden vanuit het indult voor de personen, behorend tot ‘de numero centum’.
http://www.elec.enc.sorbonne.fr/morchesne/9-8. Dit kopieergedrag vindt men ook terug in de wetgeving, terwijl ondertussen wederzijdse oorlog schering en inslag was.
E. de Breyne, Inventaire sommaire des archives du Conseil Privé sous le régime espagnol.
Annexe: inventaire des Papiers Roose et de Pape, Brussel 19912, nr. 1116.
R.-A. du Laury, La jurisprudence, arrest CX, 209-215, hier 214.
R.-A. du Laury, La Jurisprudence, arrest CVIII, 207-208.
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gratierecht geldig was. Ondertussen hadden de juristen in hun geschriften dit indult
behandeld als een reëel privilege.
Hendrik van Kinschot (1541-1608) 84 maakte een vergelijking van het Romeinse met het
canonieke recht. Alle raadsheren waren afwezig met toestemming van de vorst en omwille van staatszaken. Wie in dienst van de paus stond en niet resideerde, zelfs als het
statuut van het kapittel dat vereiste, telde mee als aanwezig. De geestelijke mocht ook
van de vruchten genieten, alsof hij aanwezig was: Cum dilectus: X.3.4.14. 85 Meer uitleg
kon de lezer vinden bij Panormitanus (1386-1445), Johannes Andreae (1270/75-1348) en
bij andere canonisten op dezelfde plaats van het Liber Extra.
Daaruit trok hij de conclusie, dat koninklijke raadsheren met een kerkelijke waardigheid de grote vruchten mochten genieten bij afwezigheid, alsof ze aanwezig waren. Zij
werden als ‘senatores’ behandeld en als een deel van het vorstelijk staatsverband, zoals je het kon nalezen bij de wet Quisquis: C.9.8.5 en zoals Nicolaas Boërius (1469-1539)
en Lucas de Penna (1325-1390) het hadden uiteengezet. 86
Paul Christyn (1553-1631) 87 van zijn kant was niet zo precies. Hij gaf in eerste instantie
uitleg over aspecten van het Romeinse recht in het tweede deel van zijn praktische
problemen. Hij verkondigde in dat werk onder de titel ‘Decisiones’, dat vorstelijke
raadsheren, die met de gewijde orde waren getekend, bij afwezigheid in de plaats van
hun beneficie toch als aanwezig werden behandeld, indien ze zich inzetten bij raadsvergaderingen en bij de afhandeling van rechtszaken. De vruchten van hun beneficies
genoten ze, alsof ze er waren en resideerden. 88

84
85

86
87
88

W. Regt, Kinschot (Hendrick van), in: NNBW 10 (1937) 461.
Noteer hier dat deze decretale de eerste pauselijke regelgeving betrof in het kader van
‘De clericis non residentibus in ecclesia vel praebenda’. Deze had alleen betrekking op de
‘familiaris papae’. De wetgeving van Bonifacius VIII, die voorkwam in het indult van
1515, was veel strenger, maar werd omzeild.
H. Kinschotus, Responsa sive consilia juris. Ad calcem adjiciuntur ejusdem Tractatus VII de
Rescriptis Gratiae, a supremo Brabantiae senatu Ducis concedi solitis, Brussel 1653, 64, responsum 14, nr. 9.
E. Reusens, Christynen (Paul van) ou Christinaeus, in: BN 4 (1873) 111-112.
P. Christinaeus, Practicarum quaestionum rerumque in supremis Belgarum curiis actarum et
observatarum decisiones, Antverpiae 1671, II, 17-18, decisio 18, nr. 4.
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IV:

CLERICORUM EXCESSUS 5-7-1515

(LEO X: 1513-1521)

ASV, Reg. Vat., 1198, fo 216 vo – 218 ro
Uitgave: A. Anselmo, Placcaeten ende ordonnantiën vande Hertoghen van Brabandt, Princen van dese Neder-landen, Antwerpen 1648, I, caput XVII, 37-39.
Leo etc.1
Ad futuram rei memoriam.
Clericorum excessus quos antiquus hostis eo frequentius stimulat quo eorum vite
memorie ardentius emulatur tanto amplius detestantes quanto ex illis maiora in mentibus fidelium scandala generantur ad illos reprimendum congruam decet nos iuxta
personarum, locorum et temporum exigentiam oportuna adhibere remedia, prout in
domino conspicimus salubriter expedire. Sane pro parte dilecti filii nobilis viri Caroli,
archiducis Austrie, nobis nuper exhibita petitio continebat quod quamplures clerici et
ecclesiastice persone, tam religiose quam seculares, diversis secularibus negotiis et
commertiis ac officiis, clericis minime convenientibus in districtu archidiaconatus Austriae et aliorum ducatuum, marchionatuum, comitatuum et dominiorum temporalium
eiusdem Caroli archiducis publice se immiscere ac officia ipsa personaliter exercere et
arma offensibilia portare non verentur ac etiam in habitu et tonsura clericali eo pretextu quod privilegio clericali gaudere valeant diversis personis etiam laicis, ditioni dicti
Caroli archiducis subiectis, quamplures iniurias et damna erogare et alia enormia crimina perpetrare non formidant in animarum suarum periculum et clericalis ordinis
opprobrium, perniciosum quoque exemplum et scandalum plurimorum.
Verum si statueretur et ordinaretur, quod dilecti filii abbates et priores ac prepositi
cetereque persone in dignitate ecclesiastica constitute dictorum districtuum aut quod
ipsi vel tres aut duo seu unus ex eis omnes et singulos clericos et ecclesiasticas personas seculares et regulares civitatum, opidorum, castrorum, villarum et aliorum
locorum temporali ditioni ipsius Caroli archiducis mediate vel immediate subiectorum, etiam in genere et publice trina monitione premissa auctoritate apostolica monerent eisque sub excommunicationis late sententie et privationis beneficiorum/
217 ro suorum ecclesiasticorum penis mandarent, quatenus infra aliquem terminum,
illis per eos eorum arbitrio statuendum, ab huiusmodi negotiationibus, commertiis,
offitiis et exerciciis, ipsis non convenientibus, omnino desisterent et illa nullo unquam
tempore reassumere aut exercere seu illis se immiscere, sed in habitu et tonsura* clericalibus incedere deberent.
Alioquin eos, qui taliter moniti, ab hiis non desisterent aut ipsa exercicia quandocumque reassumerent, quamdiu premissa exercerent ac in habitu et tonsura clericalibus,
etiam si coniugati existerent, non incederent, eo ipso privilegium clericale amitterent
et ut laici in rebus et citra penas corporis afflictivas etiam in personis per judices seculares prefati Caroli archiducis libere et licite puniri possent et hij, qui tempore commissi criminis habitum et tonsuram clericales per mensem ante immediate non detulissent, post notorium crimen se clericali tonsura fecissent insigniri, etiam si extunc
continuo habitum et tonsuram portassent, etiam privilegio clericali privati essent et
foro seculari subessent.
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Ex hoc profecto quamplurimi clerici, si non virtutis amore saltem formidine pene, a
premissis, propter que scandalizatur ecclesia, obviaretur ac paci et quieti personarum
eorundem districtuum plurimum consuleretur.
Quare pro parte eiusdem Caroli archiducis nobis fuit humiliter supplicatum, ut in
premissis oportune providere de benignitate apostolica dignaremur.
Nos itaque eundem Carolum archiducem, qui etiam princeps Hispaniarum existit, a
quibusvis excommunicationis6 etc., si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum presentium dumtaxat consequendum harum serie absolventes et absolutum fore
censentes huiusmodi supplicationibus inclinati, quod de cetero prefati abbates, priores
et prepositi cetereque persone in dignitate ecclesiastica constitute dictorum districtuum aut tres vel duo seu unus ex eis omnes et singulos clericos et ecclesiasticas personas seculares et regulares civitatum, opidorum, castrorum, villarum et aliorum
locorum, temporali ditioni ipsius Caroli/
217 vo archiducis subiectorum, etiam in genere et publice, trina monitione premissa,
auctoritate apostolica moneant eisque sub excommunicationis late sententie et privationis beneficiorum suorum ecclesiasticorum penis mandent, quatenus infra aliquem
terminum, illis per eos eorum arbitrio statuendum, ab huiusmodi negotiationibus,
commertiis, offitiis et exercitiis, ipsis non convenientibus, omnino desistant et illa
nullo unquam tempore reassumant seu in illis se immisceant, sed in habitu et tonsura
clericalibus incedere debeant.
Alioquin 89 eos, qui taliter moniti ab hijs non destiterint aut ipsa exercicia quandocumque reassumpserint, quamdiu premissa exercuerint ac in habitu et tonsura clericalibus, etiam si coniugati existant, non incesserint, eo ipso privilegium clericale amittant
et ut laici in rebus et citra penas corporis afflictivas etiam in personis per judices seculares prefati Caroli archiducis libere et licite puniri possint et hij, qui tempore commissi criminis habitum et tonsuram clericales per mensem ante immediate non detulerint
seu post notorium crimen se clericali tonsura fecerint insigniri, etiam si extunc continuo habitum et tonsuram portaverint, omni privilegio clericali privati existant et foro
seculari subsint, decernant auctoritate apostolica tenore presentium statuimus et
ordinamus. Quocirca dilectis filiis sancte Gertrudis Lovaniensis et de Eechout Brugensis abbatibus ac preposito, per prepositum soliti gubernari, sancti Jacobi de Frigidomonte Bruxellensis opidorum, Leodiensis, Tornacensis et Cameracensis diocesium,
monasteriorum9 etc., mandamus, quatenus ipsi vel duo aut unus eorum per se vel
alium seu alios dum et quotiens pro parte Caroli archiducis ac abbatum, priorum,
prepositorum et aliarum personarum in dignitate ecclesiastica constitutarum huiusmodi requisiti fuerint in premissis efficacis defensionis presidio assistentes ac presentes literas solemniter publicantes faciant auctoritate nostra statutum et ordinationem huiusmodi inmobiliter/
218 ro observari non permittentes eos desuper quomodolibet indebite molestari, contradictores etc.10, non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis contra89

De kopiist schreef hier foutief ‘Aliquin’.
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riis quibuscumque aut si aliquibus communiter vel divisim ab eadem sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per literas apostolicas
non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem. Nulli ergo11 nostre absolutionis, statuti, ordinationis et mandati infringere etc.
Si quis etc. 12
Datum Rome anno incarnationis Dominice 1515, tertio nonas Julii anno tertio.
Visa B. de Rizonibus14
W. Enckenvoirt15
Toelichting bij Clericorum excessus: 90 5-7-1515
Het vierde indult dook op in de considerans van een bul van Paulus II (7 Idus Augusti
1468). Omdat de beginwoorden van het indult uit 1515 de kwaal al sterk beklemtonen,
kan het niet verwonderen dat het voorbeeld uit 1468 voor de clerus dezelfde richting
uitging: ‘contro la funesta depravazione’. 91 Bestond er in de pauselijke Kanselarij een
formulierboek, waarin modellen voorkwamen met aangepaste teksten voor soortgelijke moeilijkheden? Bovendien was het niet de eerste keer dat clerici in een crimineel
daglicht werden geplaatst. 92 Even belangrijk is de vaststelling dat Clemens V in 1312
aan de bisschop de opdracht gaf om de uitspattingen van de clerus aan te pakken. Indien de onbeschaamdheid van de clerici zo ver ging dat ze hoopten ongestraft te blijven, omdat ze geprivilegieerd waren, moest de bisschop optreden. Clerici moesten
schrik hebben van de straf en hun collegae moesten vrezen om hetzelfde te moeten ervaren. 93
Het vierde indult over clerici van de eerste tonsuur of over hun kruinschering bracht
veel problemen en schandalen mee. 94 Zowel voor de staatsvorming als voor de vorming van een goede clerus was dit indult zeer belangrijk. 95 De eerste tonsuur leidde

90

91
92
93
94

95

Noteer dat er twee titels bestonden in het canonieke recht: X.5.31 en VI.5.6 De excessibus praelatorum et subditorum; Clem. 5.6 De excessibus praelatorum. Vergelijk met E.
Brouette, Les “Excessus et incontinentiae clericorum” dans l’archidiaconé liégeois de
Hainaut (1499-1570), in: BTFG 34 (1956) 1067-1072, waar ‘excessus’ betrekking heeft op
dronkenschap, slagen en verwondingen en zware nalatigheid bij het uitoefenen van
het priesterschap. Dit artikel is ook gedigitaliseerd door Persée: http://www.persee.fr.
G. Cappelletti, Le chiese d’Italia dalla loro origine sino ai nostri giorni, Venezia 1855, 274276.
G. Schmitz, De presbiteris criminosis. Ein memorandum Erzbischof Hinkmars von Reims über
straffällige Kleriker, Hannover 2004.
Clem. 1.9.1 Ut clericorum audacia.
Men vindt vroegere regelgeving van het canonieke recht bij de titel: ‘De vita et honestate clericorum’: X.3.1; VI.3.1; Clem.3.1; Extrav. Com.3.1. Met het oog op de leeftijd van
een getonsureerde verwees men naar C.6.30.5 Potuit en nog duidelijker naar C.6.30.18
Si infanti: zeven jaar. Zie ook A. Weiler, A. Gheyloven Roterodami, Gnotosolitos parvus e
codice Seminarii Leodiensis 6 F 18 editus, Turnhout 2008, 271, waar Johannes Andreae ook
aan zeven jaar denkt.
Pius IV hernieuwde op verzoek van Filips II de toegevingen van Paulus IV over de
straffen voor geestelijke criminelen zonder habijt en tonsuur in Catalonië en Aragon tot
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niet alleen tot het lidmaatschap van de clerus, maar het was ook een conditio sine qua
non voor het ontvangen van een beneficium simplex. Deze tonsuur impliceerde ook
een decente kleding in overeenstemming met de waardigheid van de eerste stand in
de maatschappij. Er werd onderscheid gemaakt tussen een ‘tonsura monachalis’ 96 en
een ‘tonsura clericalis’, de tonsuur van de kloosterling en die van de wereldlijke
heer. 97
Wel was er vlak voor de toekenning van dit indult een constitutio van Leo X, genaamd
‘Regimini universalis ecclesiae’, die opkwam voor het ‘privilegium exemptionis’. Daarmee is bedoeld dat de clerici zich graag beriepen op de bijzondere jurisdictie, waaronder ze vielen (privilegium fori). Ze gebruikten deze geprivilegieerde positie om er profijt uit te halen. 98 Midden in het Concilie van Lateranen V nam Leo X zich voor tegen
deze misbruiken op te treden. 99 In die zin kwam de vraag van aartshertog Karel van
Oostenrijk volledig overeen met de wens van de paus en van het Concilie. 100
In het bisdom Utrecht is er overleg gepleegd over problemen omtrent de kerkelijke
rechtspraak, waarin dit indult ter sprake kwam. Aangezien dit bisdom zich uitstrekte
van Groningen tot de Vier Ambachten in het graafschap Vlaanderen blijft het onduidelijk uit welke hoek het volgende probleem, dat zich stelde vóór de overdracht van
de temporaliteit, afkomstig was. Een clericus, die zich niet in decent habijt en met gepaste kruinschering voortbewoog en die zich schuldig maakte aan wreed gedrag, kon
gegrepen worden onder de bepalingen van de bul van Leo X. De doctores verwezen
naar VI.5.4.1 Pro humani in verband met manslag en naar X.5.39.23 Perpendimus in
verband met het vonnis van excommunicatie, maar de afgevaardigden van onze heer
waren overtuigd dat het tegenovergestelde rechtens moest gebeuren volgens de ‘iura
vulgaria’. 101
De auteur van het document ‘Sequuntur articuli’ veronderstelde dat wereldlijke rechters processen moesten voeren tegen bisschoppen en andere geestelijke rechters. Deze
gans Spanje: J. I. Tellechea Idigoras, El Papado y Felipe II: Collección de Breves Pontificios,
Madrid 2002, III, 80-84, nr. CCCCLVIII: Rome, 22 mei 1561.
96 X.3.31.1 Nullus tondeatur. Noteer dat er in het archief van de Sint-Pietersabdij te Gent
nog een origineel exemplaar (met zegel) aanwezig is van ‘Clericorum excessus’. Het is
uitgegeven in: A. van Lokeren, Chartes, II, 338-340, nr. 2045.
97 X.5.33.27 Ex parte wees erop dat wie zich kleedde als leek, geen beroep kon doen op
het privilege van clericus.
98 Ook in dit verband duikt de terminologie ‘libertas ecclesiae’ regelmatig op.
99 J. Mansi, Sacrorum conciliorum...collectio, 32, 908: ‘ne eo praetextu delicta remaneant impunita’, op deze manier verwijzend naar de Digesten, maar ook naar X.5.39.35.
100 Het indult was gedateerd op ‘3 Id. Julii 1515’ en de constitutio op ‘4 Non. Maii 1515’:
praktisch op hetzelfde moment. Terecht stelt men zich de vraag: wie beïnvloedde wie?
Zowel de paus als de vorst wilde criminaliteit en onbehoorlijk gedrag uitbannen. Zo is
het ook goed te begrijpen dat Kerk en Staat elkaar regelmatig dwars zaten. De Kerk
schermde voor de vrijheid van de Kerk en de Staat probeerde de rechtstreekse inmenging van de Kerk in de Staat door wetgeving af te schermen.
101 J. Joosting, De begrenzing der wereldlijke en kerkelijke rechtspraken tegenover elkander, ’sGravenhage 1910 (Werken OVR, II, 11) III, 543.
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laatsten waren niet geneigd om op te treden tegen het slechte gedrag van de clerici.
Vaak werd de eerste tonsuur een middel om als clericus te worden onderscheiden, om
des te veiliger crimineel te zijn en om ongestraft vreselijke misdaden te begaan. Bisschoppen richtten daar hun aandacht niet op, omdat ze jaarlijks groot voordeel uit de
tonsuren haalden.
Door de pausen was in het verleden terecht bepaald, dat clerici geen groene en gele
kleuren 102 mochten gebruiken en dat ze in het openbaar geen te korte, gestreepte en
open kledij mochten dragen. Daarover moesten ze gestikte klederen dragen, die getuigden van een zekere innerlijke en morele levenswijze. Toch trad een wereldlijke
rechter op tegen een clericus van de eerste tonsuur, als deze zich aan genoemde, door
het recht ingevoerde vormelijkheden niet stoorde of omdat hij gekleed ging met de
verboden kleuren. 103
Zo de canones het toelieten, konden de wereldlijke rechters hen voor hun buitensporigheden terechtwijzen en straffen. Gewone geestelijke rechters konden zich dan niet
verzetten of een klacht indienen. Toch hielden genoemde geestelijke rechters niet op
om het met zulke rechters op een akkoordje te gooien. Onder bedreiging van straffen
en vervloeking spoorden ze hen aan om af te zien van de arrestatie en bestraffing van
clerici, die hun privilege misbruikten. Zij hielden vol dat het normaal was, dat zelfs
een gehuwde clericus van de eerste tonsuur door het verwaarlozen van kleding en
tonsuur zijn privilege van clericus niet verloor, tenzij hij vooraf driemaal werd gemaand. 104
Deze drievoudige aanmaning hadden ze zelf kunnen uitvoeren. Misschien gingen ze
er met opzet aan voorbij om hun jurisdictie te vergroten en zagen ze deze beperkt
door de algemene waarschuwing. Bijgevolg profiteerden ze van hun slordigheid en
inactiviteit. In elk geval moest de clericus steeds in habijt zijn volgens de streekgewoonte. Een losse manier van kleding pastte niet. 105 Zo was eerbaarheid in de kleding
ver te zoeken en was de geestelijke jurisdictie, die de wereldlijke moest helpen, een
hindernis. De verschuldigde straffen van criminelen werden niet geïnd. Misdrijven
bleven ongestraft, omdat de Kerk alleen de gevangenis en andere verfoeilijke straffen
kende. 106 Ongestrafte misdaden stimuleerden het plegen van misdrijven. Dit moest

102 In X.3.1.15 Clerici officia wordt over rode en groene kleuren gesproken.
103 CT, sess. 14, de reformatione, cap. 6 keerde terug naar ‘Quoniam’ (Clem. 3.1.2), terwijl
CT, sess. 22, de reformatione, cap. 1 verwees naar een eerbare levenswijze.
104 Bedoeld is de ‘monitio trina’. Zie X.3.1.16 Ex literis; VI.3.1.1 Clerici en I. López de
Salcedo, Practica criminalis canonica, Compluti 1604, 208, 250, waar de auteur naar C.12
q.2 c.21 Indigne verwijst en terecht opmerkt dat daar niet van een drievoudige aanmaning sprake is, en 256.
105 Johannes Eck van zijn kant meende in zijn advies voor Adrianus VI dat soortgelijke
slordigheid bij de laatste aanmaning moest bestraft worden met het verlies van alle beneficies: G. Pfeilschifter, ARC, Regensburg 1959, III, 123, l. 13-17.
106 Ne crimina impunita maneant. Deze rechtsregel gold zowel in het Romeinse (D.9.2.51.2
en de glosse bij Impunita maleficia: D. Gothofredus, Corpus iuris civilis Iustinianei, Lug-
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niet getolereerd worden door de Apostolische Stoel. De keizerlijke majesteit moest het
ook niet stiekem toelaten. Bisschoppen moesten zulke onregelmatige overdracht verbieden. Alleen volwassenen, die zich wilden inzetten voor de Kerk, die zich wilden
bezig houden met kerkelijke diensten en die middelmatig geletterd waren, mochten
die kans krijgen.
In de kantlijn werd volgende opmerking geschrapt: ‘Deze maatregel gaat te ver, omdat dit rapport de vrijheid van de bisschoppen te zeer bindt’. Voor het overige zijn er
vanwege het episcopaat geen reacties bekend. Wel kan men in synoden en kerkelijke
provinciale concilies soortgelijke maatregelen terugvinden en is deze regelgeving met
de jaren strenger geworden. 107 In de ‘Decreta super reformatione’ van het Concilie van
Trente moest een jongere het H. Vormsel al hebben ontvangen, vooraleer hij tot de
clerus werd toegelaten. 108
Het gebeurde vaak dat soortgelijke clerici in hun werk de Kerk niet dienden, dat ze
zonder habijt en tonsuur liepen en geen respect hadden voor de gewoonte van de
streek. Wereldlijke rechters moest het vrij staan om clerici van de eerste tonsuur zonder enige voorafgaande waarschuwing te straffen. Zelfs lijfstraffen moesten ze niet uit
de weg gaan zonder enige vrees voor de censuren. 109
Over het vierde indult waren er geen opmerkingen. Er moest niets veranderd worden
over het opnemen van de vruchten. 110 Ook al bestonden er bepalingen over de vruchten van beneficies in vele kapittelkerken en was er zelfs aandacht voor in de pauselijke
Kanselarijregels, toch kwam het voor dat daarover in vorstelijke wetgeving sprake
was. Zo werd in het zogenaamde Concordaat tussen Brabant en Luik de vraag beantwoord aan wie de vruchten van betwiste beneficies toebehoorden. 111
Met het oog op de uitspattingen van de clerus kwam dit thema opnieuw op de agenda
van Karel V naar aanleiding van zijn keizerkroning. Clemens VII stond de keizer bij
breve ‘In sede justitie’ van 26 augustus 1530 112 toe dat de bisschop, die tot de degradatie
van een clericus of priester moest overgaan, zich mocht laten bijstaan door twee of
drie abten, omdat er in de Nederlanden onvoldoende bisschoppen waren om de regels
van het canonieke recht na te komen. 113

107
108
109
110
111
112
113

duni 1626, Digestum vetus, kol. 1050, p ¶ Impunita) als in het canonieke recht
(X.5.39.35).
In Spanje werd al vroeger tegenover soortgelijke klachten drastischer opgetreden: A.
Fernández de Córdova Miralles, Alejandro VI y los Reyes Católicos. Relaciones político-eclesiásticas (1492-1503), Rome 2005, 587 en 624-626.
COGD, Turnhout 2010, III, 116 (Sessio XXIII, canon IV).
VI.12.1 Pia consideratione spreekt over ‘censura ecclesiastica’ en ‘excommunicatio’.
Zie hierover VI.1.3.15 Quia per ambitiosam importunitatem petentium.
ROPB, II, 4, 441, titulus IV, art. 3.
ARAB, AUD 1412/2.
VI.5.9.2 Degradatio. Zie ook: VI.5.2.1 Quoniam episcoporum numerus.
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V:

POUR DISPENCE A ROME. DESPECHES OBTENUES ET A OBTENIR A ROME

ARAB, AUD 1412/2, fo 2 ro – 9 vo: Sequuntur articuli 114
SEQUUNTUR ARTICULI PER CAESAREAM MAIESTATEM A SUMMO PONTIFICE
OBTINENDI PRO COMMODO ET UTILITATE DOMINIORUM CITERIORUM
Si sacratissimus Caesar, dominus et princeps noster, cum pontifice maximo pacem
orbi et reipublice cristiane maxime necessariam inire fedusque percutere voluerit,
videtur sub melius rectiusque sentientium judicio quod inter cetera pacis capitula que
maiestas sua est porrectura subsequentes articulos, provinciarum et dominiorum
suorum citeriorum bonum et commodum concernentes, immiscere poterit, ut multa
inconvenientia ex Romana Curia contingencia, que indies provincias sue maiestatis
afficiunt, de cetero cessent.
PRIMO, clare memorie Leo papa decimus prefato sacratissimo domino nostro, quem
speciali dilectione prosequebatur, concessit quod nullus ad dignitates abbaciales aut
quorumcumque monasteriorum, etiam per priores aut prepositos regi et gubernari
solitorum, regimina intra districtus archiducatus Austrie et 115, ut in bullis continetur,
prefici posset, etiam per dictum dominum Leonem aut Sedem Apostolicam, nisi habita prius intentione et consensu maiestatis sue.
Item indulsit quod de aliis dignitatibus, videlicet secularibus et regularibus conventualibus non possit provideri, nisi subditis ipsius maiestatis sue aut alias sibi gratis et
acceptis.
Item indulsit quod gratie expectative et speciales reservationes non concederentur, nisi
subditis aut de eius consensu extraneis.
Item quod monasteria et dignitates et cetera beneficia ecclesiastica secularia et regularia non possunt commendari.
Item similiter indulsit quod mandata apostolica iuxta formam capituli Mandatum
[X.1.3.38, de rescriptis] in comitatu Flandrie et Arthesii nullatenus/ 2 vo
concedi possint, cum ibidem expectative locum habeant, decretum addendo et certos
commissarios deputando, ut in bullis continetur.
[in margine, naast de volgende paragraaf : Quod vacante aliqua dignitate principali in
cathedralibus, collegiatis et monasteriis cuiuscumque ordinis tam regulari quam seculari Caesar possit nominare et presentare unam, duas vel tres personas sibi gratas et
idoneas, capaces et habiles ad tales dignitates obtinendas canonicis et aliis jus eligendi
habentibus, qui quidem electores tenebuntur unam ex illis eligere et postulare et quod
electio seu postulatio de aliis personis facta sit ipso jure nulla. Idem de prioratibus.]
Concessio primi articuli est minus ampla, cum solum continet concessum. Ideo videtur amplianda esse ut inferius. Quod quovismodo vacantibus ecclesiis cathedralibus et
114 Wel te onderscheiden van een vorig ontwerp ‘Sequuntur articuli’: ibidem, fo 14 ro–18 vo.
Noteer dat uitleg te vinden is in het proefschrift onder IV, 3.2.
115 Dit teken komt slechts eenmaal voor in deze tekst, maar heeft geen functie in de zin,
tenzij als verkorting voor de overige gebieden uit de tekst van het indult.
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monasteriis idem sacratissimus caesar et sui successores in dictis provinciis infra sex
menses a die vacacionis ecclesiarum et monasteriorum computandos ad easdem ecclesias et monasteria personas idoneas nominare et per summum pontificem de persona
sic nominata provideri debeat, provisiones quascumque in contrarium factas nullas et
irritas declarando et ut magis libera sit nominacio, cum etiam plerumque (ut usus
docuit et experientia) in electionibus multi abusus et magna pericula animarum committi soleant ut perjuria, pactiones simoniace et alia infinita scelera, obtineatur cassacio quarumcumque electionum de caetero fiendarum quarumcumque ecclesiarum,
monasteriorum et dignitatum tam secularium quam quorumvis ordinum etiam previlegia a Sede Apostolica eligendi habentium cum expressa derogacione dictorum previlegiorum quorumvis ordinum etiam Cluniacensium, Cisterciensium et Premonstratensium sub quibusvis verborum formis et qualitercumque concessorum ut omnino
nil obsint nominaciones.
Super secunda concessione similiter, quod maiestati sue et successoribus provinciarum et dominiorum predictorum concedatur nominare ad quascumque dignitates
seculares et quorumvis ordinum regularium cum simili cassatione electionum.
Super 3a concessione videtur etiam amplianda, quod sanctissimus concedat alternativam* in sex mensibus tantum et solum gratie expectative concedi possint in mensibus
alternatis et solis oriundis et subditis dictorum dominiorum et in aliis/3 ro
sex mensibus libera sit collacio ordinariis, reservationes etiam queque mentales et
similes preter formam expectativarum et coadiutoriarum de consensu concedi non
possint in dictis comitatibus et dominiis.
Super 4a concessione videtur equum etiam ut secularibus secularia et regularibus
regularia beneficia conferantur et commende amplius non admittantur.
Super quinta non videtur equum ordinarios tot collacionibus gravari expectativis et
mandatis. Ideo cum expectative admittantur, rejici debent mandata et quecunque
reservationes ut supra.
DE NON TRAHENDO EXTRA PATRIAM
SECUNDO: Idem pie memorie Leo decimus, volens indempnitatibus subditorum
prefati domini nostri domini Caroli salubriter providere eidem concessit quod si vassalli, adherentes, commendati et subditi, mediati et immediati, communitates, civitates
et universitates ac alie singulares persone tam laici quam clerici seculares et regulares
dictorum suorum dominiorum temporalium ac illorum districtuum pro quibuscumque causis spiritualibus seu civilibus et mixtis forum ecclesiasticum quomodolibet
concernentibus ac etiam beneficialibus, dummodo fructus benefitiorum non excederent valorem xxiiii ducatorum et etiam generaliter reservata non existerent etc. ad
quarumvis personarum instanciam in prima instancia citari et conveniri vel alias
quomodolibet ad judicium trahi et evocari non possint per quoscunque conservatores
et judices etiam in Romana Curia deputatos, sed huiusmodi cause in partibus in prima
instancia per judices competentes cognosci deberent executores deputavit, decretum
addidit etc./3 vo
Hoc indultum videtur nimis restrictivum. Ideo videtur debere ampliari, videlicet quod
in dictis dominiis omnes et singule cause tam spirituales quam civiles et mixte, etiam
si valor beneficiorum quamcumque summam excedat, inchoari in prima instancia
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terminari et finiri debeant. Et si tamen quis se gravatum sententiis judicum primarum
instanciarum senserit et appellaverit sive ad metropolitanum vel alium quemcumque
ordinarium seu etiam ad ipsam Sedem Apostolicam teneantur dictas causas appellationum etiam quarumcumque instanciarum delegare et committere in partibus cum
decreto, recursum habeat ad Sedem Apostolicam et obtineat causam committi in partibus per rescriptum et ibidem litigetur usque ad finem litis cum decreto, processus
contra premissa attentatos nullos et irritos debere declarari alias juxta formam dicti
indulti. 116
DE CLERICIS PRIME TONSURE
TERTIO: Ex ingenti clericorum numerositate in ecclesia Dei magna scandala oriuntur
cogunturque judices seculares lites processusque suscipere adversus episcopos et alios
ordinarios, qui dictos clericos in sua iniquitate fovere volunt atque ferre. Rari enim
sunt, qui prima tonsura clericali insigniri non curent ut eo securius delinquant et impune quevis atrocia committant crimina ad que episcopi non advertunt, magnum proventum ex tonsura quotannis percipientes. Et licet a retro summis pontificibus recte
statutum sit, quod clerici viridibus aut croceis coloribus non utantur, quod palam
vestes breviores, virgatas, apertas non ferant, sed desuper consutas quandam interiorem vite sanctimoniam pre se ferentes, tamen quando clericus aliquis prime tonsure
pro aliquo flagitio a judice seculari deprehenditur extra formam habitus preallegatam
et a jure introductam vel cum vestibus colorum prohibitorum et sic in casu a canonibus permisso, 117 quo possunt a judicibus secularibus pro suis excessibus corrigi et
puniri absque aliqua ordinariorum contradictione vel querela, tamen ordinarii predicti
non cessant talibus judicibus juridice procedentibus facere negocium et monere sub
censuris et anathemate ut a talium clericorum previlegio gaudere non debentium
detentione et punitione desistant, pretendentes quod per dimissionem habitus et
tonsure /
clericus prime tonsure, coniugatus licet, previlegio clericali non exutus censetur, nisi
trina monitione preambula quam tamen ipsimet emittere debuissent et forte consulto
preterierunt ut maior sit eorum jurisdictio quam viderent castigatam generali monitione premissa et per consequens ex eorum negligencia et socordia commodum percipientes. Super hec causatur clericum semper esse in habitu secundum morem regionis
que nullum quantumcumque etiam dissolutum vestis genus aut modum repellit ita
quod clericorum nunc in habitu modus est nullum modum honestatis habere et per
consequens jurisdictio spiritualis, que secularem deberet juvare, eam impedit, ne de
criminosis sumat debitas penas; delicta impunita remanent, cum ecclesia non nisi
carcerem et alias contempnendas penas habeat et fiunt homines ex scelerum impuni116 Vergelijk met het Concordaat van Bologna: A. Mercati, Raccolta di Concordati su materie
ecclesiastiche tra la Santa Sede e le Autorità civili, Città del Vaticano 1954, I, 242: ‘Si quis
vero immediate subjectus Sedi Apostolicae ad eandem Sedem duxerit appellandam
causa committatur in partibus per rescriptum usque ad finem litis, videlicet usque ad
tertiam sententiam conformem, si ab illis appellari contigerit’.
117 X.3.1.15 Clerici officia.
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tate ad delinquendum procliviores, quod certe molestum est et grave diutiusque per
Sedem Apostolicam non tollendum et per caesaream maiestatem sub dissimulacione
non pretereundum. Petetur itaque ut interdicatur episcopo [in margine geschrapt :
Non videtur esse consultum, quia nimium stringit libertatem episcoporum] talis tumultuaria traditio quodque, nisi adultis ecclesie se dedere volentibus et obsequiis
ecclesiasticis interesse cupientibus et mediocriter literatis prestetur, et quod licitum sit
judicibus secularibus clericos prime tonsure actu ecclesie non deservientes juxta formam juris sive habitu et tonsura incedentes nullo ad morem regionis habito respectu,
licet etiam nulla precesserit monitio, punire et corrigere per penas etiam corporis
afflictivas sive aliquo censurarum metu quas non ligare et esse sive aliquo effectu
Sedes Apostolica exnunc declaret.
Super quarto indulto de percipiendis fructibus etc. 118 nil videtur immutandum.
DE PLACETIS
QUARTO, quia sepius compertum est quod aliqui pretendentes (licet falso) per Sedem
Apostolicam eis esse provisum de beneficiis in istis provinciis citerioribus constitutis
pretextu falsarum bullarum se in dictis beneficiis intruserunt legitimis possessoribus
expulsis vel coactis ad Sedem Apostolicam cum summo corporis et facultatum detrimento confugere sicque persepe effectum est quod penitus illiterati extranei vel suspecti de revelacione consiliorum patrie sinistre promoti sunt sine legitima et/ 4 vo
canonica institucione* unde fere innumeri processus exorti sunt pluresque oriri formidantur, nisi debito remedio provideatur. Idcirco summus pontifex indulgebit caesaree
maiestati abolendo penitus et cassando ac nullam declarando bullam confectam ‘in
Cena Domini’ 119 per Adrianum sextum eamque neque caesarem neque quosvis suos
officiales ligasse decernendo ad tollendum abusus predictos, quod nullus autoritate
apostolica provisus pretextu quarumcumque bullarum possessionem beneficii aut
dignitatis cuiuscumque accipere valeat, aut quibusvis litteris apostolicis uti in judicio
vel extra, nisi primitus visis et examinatis dictis litteris per consilium sue maiestatis
(sicuti hactenus est fieri consuetum) 120 et desuper obtentis litteris patentibus in forma
placeti.
QUINTO, licet sit jure cautum quod beneficia non conferantur, nisi personis cognitis,
idoneis et maxime de provincia in qua beneficia sita sunt oriundis, ut ipsis beneficiis
in divinis laudabiliter deserviatur curatus ideoma loci et parochianorum de quorum
salute deo rationem reddere tenetur, intelligat ne provinciarum secreta ad extraneos et
hostes potissimum deferantur, ut eo magis ad residentiam alliciantur beneficiati quo
se ad patriam cuique dulcissimam invitari vident, nihilominus experiencia magistra
evidenter cognoscitur quod passim non cognitis non oriundis, non intelligentibus
ideomata locorum, sed penitus extraneis et indoctis, plerumque per Sedem Apostoli118 Namelijk ‘in absentia’, het zogenaamde indult ‘de numero centum’.
119 P. Frédéricq, Corpus documentorum inquisitionis haereticae pravitatis neerlandicae, Gent-’sGravenhage 1900, IV, 219, nr. 154.
120 Marginale toevoeging van F. Nigri.
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cam et ordinarios locorum beneficia istarum patriarum assignata sunt, quod in detrimentum animarum populi in perniciem totius reipublice maxime vergit. Petetur itaque ut pontifex lege perpetua statuat quod ipse et ordinarii beneficia oriundis de
provinciis conferre teneantur quodque collationes aliter facte non subsistant et cesari
ac eius successoribus concedatur incognitos et extraneos repellendi auctoritas, nisi
prius a sua maiestate et successoribus suis litteras naturalitatis obtinuerint quod Galli
et Angli aliique permulti catholici principes longo jam tempore observarunt.
DE INTERDICTIS NON PONENDIS 121
SEXTO, licet sine ardua causa et gravi maturitate ad generale interdictum proferendum procedendum non sit, ne infiniti/ 5 vo
innocentes propter paucorum delicta puniantur. Peccata enim suos debent sequi authores et pena extra admissum non venit protrahenda, tamen episcopi pro delicto
alicuius private persone in communitatem vel villam nullatenus negligentem de reo
justiciam facere aut nullo pacto culpabilem interdicti sententiam proferunt, etiam si
presbyter aut ecclesiastica persona lesa causam dampno suo insultando et aggrediendo dederit, unde multa incommoda exoriri visa sunt, nam presbiteri eo facti sunt
deteriores et audaciores, quo se vident impune posse quemcumque laicum aggredi
quodque si laicus resistat et vulnus presbitero aggressori infligat, interdicti sententia
protinus in totam communitatem nihil tale meritam fertur, quodquidem interdictum
aufferri aliter non potest, nisi magna pecuniarum summa officiariis episcopi pro eorum (ut dicunt) juribus data et sic communitas contra jus et equitatem ecclesiasticorum sacramentorum fructu privatur, mortuorum suffragia omittunt.
Adolescentes rarius sacramenta divina percipientes in fide minus solidantur, fidelium
tepescit devotio, hereses pullulant et multiplicantur pericula animarum, quod intollerabile videtur. Quare requiretur a pontifice quod lege perpetua statuat quod de cetero
pro delicto persone private interdictum generale per se ipsum vel ipsos non proferatur, sed solum pro delicto domini loci vel communitatis interdicende monitione canonica premissa 122 quodque interdictum alias latum sit nullius roboris vel momenti et citra
quamcunque appellacionem invalidum et quod ad observacionem talis interdicti
neque clerus neque populus obligentur, sed eo non obstante divina in predicto loco
celebrari ecclesiasticaque sacramenta ministrari et a populo percipi libere et licite
valeant, non obstante quacumque consuetudine introducta vel introducenda quam
summus pontifex ex tunc corruptelam non consuetudinem declarabit.
DE EXEMPTIONE A CENSURIS
SEPTIMO: Cum maiestas cesarea aliis quibusvis dignitatibus secularibus merito prefulgeat debeatque tam in persona sua, que sacratissima/ 5 vo
dicitur) quam in suis primariis justicie officiariis aliqua singulari prerogativa gaudere,
ut scilicet indistincte excommunicari non possit, quando justiciam secularem per se
121 Deze klacht verwijst naar het kapittel 9 van het Concordaat van Bologna. Vanuit de
Nederlanden wilde men eenzelfde regeling.
122 Toevoeging van F. Nigri.
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vel suos exercet, sicut rex Gallorum ut per glo. Helie c. ubi periculum de electione ibi 3o
[VI.1.6.3] et in Extravaganti meruit de previlegiis [Extrav. Com. 5.7.2] sicut episcopi
sicut officiales Curie Romane vel ad eam properantes, tamen quandoque pro re tenissima et parvi momenti contra jus et justiciam officiales episcoporum sententias excommunicationis proferunt in officiarios seu prefectos urbium, justiciam loco dicte
caesaree maiestatis exercentes per hoc justicie complementum impedientes sicque
efficitur ut per concursum una justicia alteri sit impedimento deturque subditis delinquendi occasio. Quare ut de medio tale inconveniens auferatur, obtinebit a Sede Apostolica previlegium quo cavebitur expresse quod neque cesar aut sui in suis dominiis
citerioribus pro tempore successores neque sui officiales seu justiciarii justiciam secularem exercentes pro gestis in eorum officiis 123 excommunicari vel interdici possint, sed
quod sententie vel censure a judicibus ordinariis vel delegatis late citra appellationem
sint nulle ipso jure sicque de delinquentibus liberius justicia administrabitur minusque erunt clerici laicis infesti, si enim clerici coram judicibus secularibus et imperialibus tracti se gravari putent ad appellacionis vel provocacionis remedium confugere
poterunt sive censurarum promulgacionem.

OCTAVO. Cum rerum status confundatur, dum unicuique sua jurisdictio
non servatur, deberent certe episcopi et alii ordinarii judices spirituales suis
finibus sua jurisdictione esse contenti et non in aliorum messem falcem mittere. 124 Scit enim ecclesia per suamet jura c. causam, extra quod filii sunt legitimi [X.4.17.4 ; X.4.17.7 Qui filii sint legitimi] de possessionibus vel rebus
prophanis saltem inter laicos judicare non posse et sacerdotis esse officium
orare, peccata absolvere, animas ligare et solvere ; principis vero officium
esse imperare, errata corrigere, corpora punire et occidere pro admissis criminibus, rerum temporalium tuitionem et curam gerere et per consequens
jurisdictiones inter ecclesiam et imperatorem esse distinctas quam divisionem unusquisque studiosissime et accuratissime observare deberet. Nihilominus colore tali quesito quod qui pacti vel promissi transgressor est, is mortaliter peccat et sic ratione peccati jurisdictio/ 6 ro

ad ecclesiam devolvitur. Episcopi et alii ordinarii promiscue etiam inter laicos de
causis civilibus, realibus et prophanis cognoscere nituntur jurisdictionem temporalem,
talibus mediis integraliter absumentes se interim negotiis prophanis involventes 125
cum tantum eorum conversacio debeat esse in celis et a negociis extraneis penitus
aliena, unde judices odium inter clerum et seculares (ut premittitur) lesos et obsistere
talibus injuriis cupientes suscitantur lites exoriuntur denique inimicitie omnis causa et
occasio profluit. Quare poterit requiri a summo pontifice quod statuat et inhibeat ne
de quacunque civili aut prophana causa inter laicos episcopi aut alii ordinarii judices
spirituales cognoscant, sed quod quotienscunque ante eos tales cause ventilari incipi123 Toevoeging van F. Nigri.
124 C. 6 q. 3 c. 1 Scriptum est.
125 X.3.50 en VI.3.24 Ne clerici.
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ent eas judicibus secularibus tamquam competentibus etiam non requisiti protinus
remittant quodque processus et sententia forsan exinde secuta et per eosdem judices
spirituales lata, citra provocacionem vel appellacionem sit ipso jure nulla. Certa etiam
pecuniaria pena ipsis ordinariis et judicibus spiritualibus indicta atque caesari maiestati applicanda si contra fecerint. Sic poterit cuilibet judex que sua sunt curare, in
aliena republica neutiquam sollicitus.
NONO, [in margine: Iste articulus erit difficillimus ad obtinendum ; quare posset
pretermitti.] Clarum est atque notissimum quod tot presbiteri efficiuntur per episcopos ex eo quod lucrum ex ordinandis attendunt potius quam idoneitatem seu putant
ex numero non autem ex probitate ordinatorum sanctimoniam nasci, quod eorum
multitudo eos contemptibiles reddit. Itaque maior pars presbiterorum inops, indocta
et parum literata vel laicis etiam in quibusvis vilissimis obsequiis servire cogitur vel in
opprobrium sacerdotalis dignitatis mendicare hostiatim aut relicto habitu ad arma vel
atrociora latrocinia convertere. Nulla est enim nunc conspiracio, nullus conflictus,
nulle caedes perpetrantur que presbitero tanquam principali duce careant, unde populi erga eos diminuitur reverentia, decrescit devotio et ecclesia Dei scandalizatur. Ut
itaque huiusmodi scandali occasio tollatur, poterit papa statuere ne deinceps aliqui ad
sacros ordines promoveantur, nisi beneficiati ad minus aliquo beneficio sufficiente ad
honestam et congruam sacerdotis sustentacionem aut aliqua sanctimonia praefulgentes et non ordinentur ad presbiteratum, nisi in xxxvi etatis anno/ 6 vo
constituti, et quod in qualibet ecclesia cathedrali, collegiata vel curata certus sit sacerdotum numerus ultra quem episcopi cuiusvis dispensationis aut previlegii pretextu
ordinare non valeant sub pena suspensionis ab executione ordinum episcopalium ad
biennium et mulcta pecuniaria Sedi Apostolice partim et partim caesaree maiestati
applicanda suspensioneque ordinatorum ab executione ordinum usque ad predictum
tempus xxxvi annorum vel donec beneficium competens fuerint assecuti.
DE ANNATIS
DECIMO: Quodque beneficia veniant libere et sine precio conferenda, cum dicat apostolus : ‘Gratis accepistis, gratis date’ [Matth. 10.8] et contra omnia jura tam divina
quam humana sit quicque accipere pro collacione beneficiorum. Attamen usu compertum habemus quod quoties per Sedem Apostolicam confertur beneficium, cuius fructus xxiiii florenorum aureorum de Camera secundum communem extimacionem
valoris annuum excidium, est necesse Sedi Apostolice solvere integrum valorem aut
taxe dimidiatam porcionem unius anni in simplicibus beneficiis, in ecclesiis autem
cathedralibus et monasteriis integram taxam (quam annatam vocant), alioquin beneficium obtineri non potest sicque efficitur quod idoneis et aptissimis ad beneficium
obtinendum et regendum, si pauper sit et annatam solvere non possit, a beneficii
assecutione frustretur et repellatur quodque solus ille prelatura dignus censetur, cui
non actionis meritum sed argenti copia suffragatur. Exhauriuntur beneficia sepe vacantia a quibus toties annata extorquetur, quoties ipsa vacare contigerit, licet etiam bis
eodem anno vacent, quod certe ab omni ratione est alienum et preter mentem eorum,
qui annatas instituerunt que alias primo indicte non fuerunt, nisi ad deffensionem
fidei et profligacionem hereticorum et hostium rei publice christiane, licet Bonifacius
nonus (1389-1404) ecclesiis omnibus vacantibus onus illud annatarum promiscue
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solvendum perperam ordinaverit non sine summo reipublice christiane et ecclesiarum
omnium dispendio et detrimento./ 7 ro
Quod, ut vitari possit, impetrari debebit a summo pontifice quod declaret, permittat et
paciscatur se de cetero beneficiorum in dominiis citerioribus caesaree maiestatis seu
suorum pro tempore successorum, comitum et comitissarum vacaturorum nullas annatas se omnino percepturum, sed quod beneficia in suis mensibus vel ad disposicionem Apostolice Sedis in antea vacatura pure et sine precio vel annata conferet personis idoneis et literatis vel saltem, si taliter obtineri non possit, requiratur quod tanquam ex patria reducta, annata solvatur, quia licet patria sit (ut premissum est) reducta tamen officiales Curie Romane auro et prede inhiantes nolebant, nisi, annata integre
soluta, bullas expeditas provisis tradere.
UNDECIMO: Licet indigni non debeant ad regimina ecclesiarum assumi sitque certa
aetas tam ad sacros promovendi quam beneficiandi per jurium legittimas sanctiones
prefixa infra quam, nisi prius obtenta Sedis Apostolice dispensatione, non liceat promoveri, beneficia acceptare vel retinere, tamen Sedes Apostolica hactenus passim dispensavit cum quibuscunque inhabilibus, modo offerrent composicionem aliquam
quam datarius* pro arbitrio suo taxabat secundum etatem pueri cum quo dispensabatur et facultate illius, ita quod is erat apud pontificem habilis ad beneficia obtinenda
reputatus, qui ex amplo patrimonio ingentem auri sommam in marsupiis officiariorum Romane Curie poterat congerere, unde mirabiliter ecclesia scandalisata fuit,
beneficia spoliata idoneis et bonis prelatis et ortum odium laicorum contra ecclesiasticos. Requiretur itaque ut deinceps pontifex ad meritum illius cum quo dispensabit
solum attendat, ut si eum nobilitate generis, litterarum eximia scientia aut aliqua alia
virtutum excellentia precellere intellexerit super quo per commissarios in partibus
deputandos, qui persone noticiam habere possint, se poterit informare cum eo absque
composicione aliqua seu nummorum acceptione libere dispenset sicque fiet/ 7 vo
ut ecclesiis de idoneis et benemeritis pastoribus providebitur et status ecclesiasticus
decentius et commodius geretur.
DIVISIO EPISCOPATUS
DUODECIMO: Notandum est quod episcopatus Morinensis in diversis dominiis
consistit : civitas quidem Morinensis et pars [geschrapt : maxima] diocesis in regis
Francie ditione sita est, extendens fines suos in comitatibus Flandrie et Arthesii dominiis caesaree maiestatis necesseque est et coguntur subditi dicti comitatus Arthesii 126
pro causis spiritualibus accedere ad dictam civitatem Morinensem tanquam caput
diocesis.
Secundo notandum cum accidat dictos subditos cesaree maiestatis commisceri subditis
regis Francie et in loco eis non tuto, cum tam pacis quam belli tempore perpetuo presidio civitas Morinensis et stipendiatis teneatur, infinitas rixas et jurgia oriri ac diversa
opprobria, quibus sepissime devenitur ad arma et duellum et sic non sine discrimine
et jactura non solum bonorum, verum etiam sepe cum vite periculo subditi comita126 Toevoeging F. Nigri.
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tuum Flandrie et Arthesii domum redeunt infinitaque scandala oriuntur et ob id jurisdictio episcopi contemnitur, quapropter ut divisio fiat non minus publica utilitas
quam precisa necessitas urget.
Tertio est summi pontificis provide attendere ut circa salutem animarum et regimen
salubriter et quiete omnia regantur et in pace, in qua salus universorum consistit,
cavereque ne quid obrepat quod Cristifidelibus occasionem prebeat inobedientie et
murmurationis aut rebellionis in ecclesia.
Et ut in primitiva ecclesia ut saluti et paci omnium consuleretur et ne confusio oriretur
in regimine animarum divino quodam instinctu primo fuerunt/ 8 ro
institute parochiales, deinde episcopi et metropolitani et demum crescente populi
multitudine parochiales et episcopatus fuerunt divisi secundum temporum exigentiam et causis rationalibus suadentibus ut tempore bone memorie Johannis vigesimi
secundi (1316-1334) episcopatus Tolosanne fuit divisus in quinque episcopatus et erectus in metropolitanum Extravagan. Salvator de previlegiis [Extrav. Com. 3.2.5 De praebendis et dignitatibus] et ecclesia metropolitana Lugdunensis divisa temporibus nostris et erectus episcopatus in opido Burgensi, eiusdem diocesis in Bressia propter dominiorum diversitatem et amplam diocesim. Igitur ob causas huiusmodi potest pariformiter fieri hec divisio.
Quarto episcopatus Morinensis latissimam et amplissimam habet diocesim, etiam
redditus habundantes, ita ut, facta divisione, remanebunt episcopo Morinensi redditus
sufficientes et statui episcopali convenientes et congruentes.
[in margine: ter hoogte van de volgende paragraaf Hoc autem. Tweede hand maakt de
opmerking: illo statuente sub expressa condicione et ordinacione statuendis quod
episcopus Morinensis et eius successores in perpetuum (geschrapt: in oppido Sancti
Audomari) ordinabunt]
Hoc autem modo fieri debebit divisio quod episcopatus Morinensis se extendat ad
omnia loca dicte diocesis, que sunt sub regis Francie dominio [in margine: tweede
hand: eciam ad loca, oppida ut alia loca lingue Gallice, quae sunt comitatus Arthesii
eiusdem diocesis, quae sunt sub Caesaris tanquam comitis Arthesii et illius appendenciarum dominio] que constituent longam et latam diocesim. Et villa sive opidum
Yprense erigetur in diocesim que extendetur ad loca diocesis Morinensis subdita
caesaree maiestati que similiter amplam constituent diocesim. Erigetur autem in cenobio Sancti Martini dicti opidi Yprensis, in quo est unus prepositus, ut caput et principalis dignitas, et multi canonici regulares sub regula Sancti Augustini degentes debite
dotati.
Quiquidem prepositus remanebit prepositus cathedralis et canonici regulares canonici, qui, quoad vixerint, tenebuntur observare suum ordinem et deferre habitum consuetum. Defuncto autem preposito aut canonico, nullus ad locum defuncti surrogabitur,
sed secularis prebendam obtinebit, quo fiet ut, succedente tempore, efficientur omnes
canonici seculares et/ 8 vo
successive peterunt erigi dignitates consuete in cathedralibus, ut temporibus nostris
practicatum extitit in metropolitana, prius ecclesia Avinionensi, in qua sicut Ypris ab
institutione erant canonici regulares, ex quorum numero a triginta annis citra obiit
ultimus et similiter factum est in pluribus ecclesiis.
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De divisione aliorum episcopatuum, si videatur subesse similis causa divisionis obtinende, obtineatur, licet videatur difficillimum nec tempus congruum ad id attemptandum. Hac autem divisione facta, cum tempore a simili poterit deveniri ad alios.
TAXA EXEQUIARUM
DECIMO TERTIO, quoniam in dominiis predictis sacratissimi cesaris indies dissentiones et infinite lites inter populum et curatos sive ecclesiarum parochialium rectores
oriuntur tam super canonica porcione, juribus funeralium et administratione sacramentorum quam multis et diversis exactionibus, que immoderate exiguntur a presbitero, propter quas intrinsece inimicitie inter plebem et ipsos rectores odiaque intestina
oriuntur, quibus obviari necessarium est nec quidem aliter nisi quod lex certa ac prefixus agendi modus secundum locorum exigentiam statuatur, ideo videtur obtinenda
commissio a Sede Apostolica in forma rescripti, per quam committatur certis judicibus
in partibus per cesarem nominandis, qui diligenter se informent de qualitatibus et facultatibus curatorum et, illis cognitis, exactiones corrigant ac illis exactionibus modum
statuant, taxam imponant congruam et legittimam, ab ipsis curatis percipiendam et
observandam ultra quam exigere non poterint/ 9 ro
cum potestate rebelles ad taxe observacionem et alia necessaria per censuras ecclesiasticas et alia juris remedia compellendi.
DE FUNDATIONIBUS MONASTERIORUM
DECIMO QUARTO: In predictis dominiis sacratissimi domini nostri cesaris diversa et
multa sunt monasteria et ecclesie collegiate, parochiales ecclesie, cappellanie et alie
spirituales fundationes, tam a suis predecessoribus principibus opulentissime dotate
quam suorum vassallorum et subditorum, que dotaciones fuerunt facte sub certis piis
condicionibus, oneribus et obsequiis divinis, que nunc minime observantur et adimplentur. Quinimmo in pluribus malo regimine rectorum aut incuria redditus sunt
diminuti et absque causa alienati, servitium divinum obmissum ac ordo ecclesiasticus
et religionis enervatus, cui malo, nisi occursum fuerit, haud dubie que minima adhuc
superest fundatorum memoria penitus peribit. Ob id petet sacratissimus cesar commissionem obtineri, qua committatur aliquibus probis viris in partibus ut in dictis
dominiis visitent quascunque ecclesias tam seculares quam regulares et monasteria,
tam virorum quam mulierum, exemptorum vel non exemptorum, cum derogatione
amplissima quorumcunque previlegiorum, quibuscunque ecclesiis et monasteriis ac
ordinibus Cluniacensibus, Cisterciensibus et Premonstratensibus et aliis quibuscunque
concessorum, ita ut non obstent dictique commissarii diligenter inquirant de fundationibus, oneribus, alienationibus, servitiis divinis et aliis necessariis cum potestate
cuncta reducendi ad statum prime fundationis, defectus corrigendi et emendandi
reliquaque omnia faciendi et exercendi, que circa illa fuerunt necessaria, inobedientes
et rebelles per censuras ecclesie et alia juris remedia cum invocatione brachii secularis,
quatenus opus sit cogendi omni appellatione postposita.
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DECIMO QUINTO: Sacratissimus cesar in prima receptione in patria Brabancie per
subditos eiusdem, 127 antequam ipsi vasalli, subditi, comitatus, opida et alia loca eum
in eorum principem et supremum dominum recipere volebant, insequendo acta predecessorum suorum in huiusmodi receptionibus/ 9 vo
provisit et juravit observare previlegia concessa dictis subditis, prout et quatenus
tamen licita forent et ex ratione et equitate concessa, quod illis debebat merito sufficere. Nichilominus dicti subditi illis non contenti insteterunt 128 summa importunitate, quatenus ultra juramenta, per suos predecessores prestari solita, eisdem subditis promitteret et juraret nonnulla alia insolita 129 observare.
Et multa alia juri et equitati dissona et ab omni ratione aliena ad dictorum subditorum
importunitatem observare juravit, que totaliter tendunt in enervationem sue jurisdictionis et supremi domini 130. Cum autem similia non consueverint jurari per predicessores 131 suos et sint plane illicita, ne dicam per vim extorta, petatur absolutio a dictis
juramentis (insolitis a recolende memorie ducibus Philippo et Carolo et a patre suo
rege Philippo non prestitis) 132 tam pro maiestate sua quam pro quibusvis suis officiariis, judicibus et commissariis cuiuscunque status aut condicionis fuerint, qui etiam ad
dictam importunitatem huiusmodi juramenta prestare fuerunt coacti, quod necessarium est fieri per litteras bullatas, quibus concedetur, ut, eiusmodi juramentis non obstantibus, maiestas sua aut prefati judices et officiarii possint exercere quamcunque
jurisdictionem in subditos dictorum dominiorum, perinde ac si dicta juramenta nunquam prestitissent et sit absolutio cum clausula MOTUS PROPRII vel cum commissione ad partes, constito summarie de premissis etc. Que omnia per modum pacti et
contractus ut eo sint firmiora et irrevocabilia debebunt a summo pontifice obtineri.

127
128
129
130

Toevoeging F. Nigri.
Lees ‘institerunt’.
Toevoeging F. Nigri. Het gaat om Filips de Goede, Karel de Stoute en Filips de Schone.
Deze houding van de vorst zou op termijn leiden tot de Opstand van de Nederlanden
tegen Filips II. Filips II zou bij zijn Blijde Intrede al een aangepaste eed zweren: J. Mennes, De Staten van Brabant en de Blijde Inkomst van kroonprins Filips in 1549, Leuven 1959
(Standen en Landen, 18) 49-165.
131 In plaats van ‘predecessores’.
132 Toevoeging F. Nigri.
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VI:

ADVIES BIJ ONDERHANDELINGEN MET DE H. STOEL

ARAB, AUD 1412/2, fo 21 ro – 26 ro te vergelijken met ARAB, AUD 593, nr. 27. Deze tekst
werd deels uitgegeven in M. Dierickx, Documents inédits sur l’érection des nouveaux
Diocèses aux Pays-Bas (1521-1570), Brussel 1960, I, 80-85. Deze uitgave hield echter op
vóór de inlichtingen over de indulten.
SENSUYT CE QUI A ESTÉ ADVISÉ SUR LES ARTICLES CIDEVANT CONCEUZ
POUR DRESSER INSTRUCTION AUX AMBASSADEURS DE L’EMPEREUR A
ROMME.
Premiers quant à la division des éveschez d’Utrecht, Cambray, Thérouanne et Tournay
Semble que l’évesché d’Utrecht se porroit diviser en trois, dont l’ung seroit le siège
principal d’Utrecht, retenant tout le Nedersticht et Oversticht ensemble Gueldres et
Oostfrize, qui sont dudit évesché
Le second ès villes de Dordrecht ou / se porroit mettre en la ville de / à la Leyde 133 à
l’église Sainct Pancraes pour l’entière pour tout Hollande et Westfrize en chascune
desquelles villes y a chacun
Le iiie à en la ville de Middelbourg pour Zeellande à l’église de Saint Pierre et ce qui
est pour tout Zellande et ce de Flandres qui est dudict diocèse d’Utrecht en Flandres à
l’église de Saint Pierre.
Que Item l’évesché de Cambray se porroit deviser en deux trois, dont l’ung seroit à en
la cité de Cambray avec tout ce qui est de la langue française tant ce qu’est de pour le
Cambresis, Haynaut et Arthois et d’autres lieux de ladicte langue walonne, française
lieux de la langue françoise, qui est du diocèse dudict Cambray /
21 v Le second se mectroit à metteroit en la ville de Bruxelles en l’église Sainte Goele
Goedele avec pour tout ce qu’est du pays de Brabant et de Flandres estant dudict
évesché et langue theoise et du pays de Flandres qui est du diocèse de Cambray.
(In margine, maar geschrapt:) Le iiie en la ville de Tenremonde avec tout ce est dudict
diocèse en Flandres
Item Que à Thérouanne il se porroit pareillement deviser en deux trois, dont l’un deux
éveschéz desquelz l’ung seroit audict Thérouanne ayant et ayant de sa jurisdiction ce
qu’est tenu en régalle dudict Thérouanne bon le conté de Saint Pol, Pernes, Hesdin et
tout ce qu’est de l’évesché, tirant dudict Thérouanne devers Monstreul et Boulogne et
aussy avant que s’extend ledict évesché vers lesdictes limites/ (in margine, maar geschrapt:) avec ce que est dudict diocèse en régale en la conté de Boulogne / (In margine, maar geschrapt:) Le second à Sainct Omer et aura son diocèse en ce que est .
Et l’aultre à Ypre ou Cassel/ le iiie l’aultre avec tout le West pays de Flandres Saint
Omer et une lieue alentour Lilers et Choques (in margine hierbij: Soit parlé à monseigneur le trésorier et Nigri) 134

133 Het gaat wel degelijk over Leiden en niet om een verbastering van La Haye.
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Item Tournay se porroit deviser en deux, dont l’ung seroit audict Tournay, ayant de sa
jurisdiction le Tournesis, Lille, Orchies et Courtray
L’autre à Gand Bruges à Notre Dame de Bruges, qui auroit ledict Gand, ledict Bruges,
le pays de Waes et le résidu dudict évesché. /
22 r De toutes lesquelles éveschez sera supplié au pape accorder la nominacion à
l’empereur et ses héritiers, successeurs et possesseurs desdicts pays et qu’il luy soit
ainsy expressément octroyé par les bulles, qui seront expédiés pour lesdictes divisions.
Et en cas que lesdicts les évesques desdicts lieux ne voulsissent consentir à ce que
dessus et que lesdictes division et séparation ne fussent autrement conduisables, samble que l’on se porroit obtenir de nostredict saint père condescendre que lesdicts évesques non obstant ladicte division porront entièrement tenir tiengnent lesdicts éveschez
desia érigez et que s’érigeront leur vie durant, en mettant par eulx et chascun d’eulx
vicaires, officiaulx, selleurs et autres officiers en chascun lieu où lesdictz éveschez
seront érigez et qu’après leur trespas lesdicts éveschez vacqueront à la nomination de
Sa Majesté et sesdicts héritiers, successeurs, possesseurs desdicts pays depardeça, affin
que lesdictes devisions et séparations fussent prestement exécutez et sortissent effect./
22 v Au regard de l’indult, accordé par feu le pape Léon sur le fait de la provision des
bénéfices, estans ès pays de l’empereur nostredict seigneur, qui est à sa vye seullement, samble qu’il se doit amplier et obtenir de nostredict seigneur père moderne 135
nouvel indult, par lequel soit permys à Sadicte Majesté, ses héritiers et successeurs,
seigneurs de sesdicts pays nommer aux éveschez, abbayez, prévostez, priorez et principales dignitez séculières estans en sesdicts pays, vacans par quelque moyen et où
que ce soit, fut en court de Romme ou ailleurs, telles personnes ydoines que luy plaira,
sans ce que les chanoines, religieulx ou autres, ausquelz l’élection desdictes dignitez
de droit appartient, puissent procéder à l’élection d’autre personne que de celluy
dénommé par Sadicte Majesté. Et s’ilz le font, que tout soit déclairé nul et irrité.
Et quant aux autres dignitez et bénéfices depardeça que nostredict saint père et les
collateurs d’iceulx ne/
23 r les puissent conférer, synon à personne natif desdicts pays à quelque tiltres ou
autre moyen que ce soit, si ce n’est de gré de l’empereur et de ses successeurs.
Le iie indult faisant mention que les serviteurs de l’empereur joiront des fruitz de leurs
bénéfices in absencia, samble estre en bonne fourme et souffira de le renouveller
comm’il est. [In margine : Soit renouvellé à perpétuité.]
Quant à la jurisdiction samble que l’indult obtenu de feu pape Léon dessusdict que
Dieu absoille se doit amplier et contenir que nulz subgectz des pays depardeça porront estre attraitz en première instance etc. sans préfiger temps de vuyder les causes

134 Jean Ruffault was tresorier-generaal van 1516 tot 1546. Filips Nigri kan als raadslid in
de Grote Raad van Mechelen (1522-1535) geraadpleegd zijn. Beide raadsheren waren
afkomstig uit deze streek en kenden het probleem zeer goed.
135 Clemens VII (1523-1534).
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pour les inconvéniens, qui s’en porroient ensuyr, affin mesmes que les parties ne
retardent icellui pour recourir à Romme et les attirer hors du pays./
23 v Aussy samble que ledict indult ne doit estre si restraint quant aux causes bénéficialles des bénéfices excédans en revenu xx ducas d’or pour les povoir évocquer en
court de Romme et fault insister d’obtenir que indifféramment toutes causes bénéficialles soient traictées et jugées ès premières instances devant les ordinaires et èsdicts
pays, adioustant encoires que les appellations qu’en proviendront et la cognoissance
d’icelles jusques à la iii sentence inclusivement soyent commises èsdicts pays pour
éviter la foule des subgectz. Et si le contraire se faisoit que lesdicts subgectz ne soyent
tenuz de obeyr ne comparoir, ains que les procédures soyent nulles ensamble toutes
exécutions.
Item que l’on ne puisse de quelque auctorité que ce soit mectre interdict ou cès au
service divin ès églises, villes, chasteaux, bourgades et villaiges, estans ès pays etc., se
ce n’est pour délict/
24 r ou coulpe fait ou commis par les seigneurs des lieux ou leurs officiers et à cause
de leurs estas et offices à l’encontre des libertez ecclésiastiques sans que l’on puist
mectre ledict indult et cès pour crisme, délict ou coulpe d’aucune personne privée.
Item que toutes personnes ayant première tonsure exerçans ars méchaniques ou estans
mariez ou non et non estans vestu cléricallement seront attraiables, punisables et
corrigibles par les juges laicz pour leurs tous crismes, délitz et abuz, sans ce qu’ilz
puissent alléguer ne eulx ayder de privilège clérical, ne estre requis à ceste cause par
les juges spirituelz.
Aussy que lesdicts juges et officiers eclésiastiques ne puissent procéder par censures et
excommunications contre les officiers du prince à cause de leurs estas et offices et
exercice d’iceulx./
24 v Item que lesdicts juges ecclésiasticques ne s’avancent doresenavant de prendre
cognoissance et jurisdictions des causes et actions réelles, mixtes et prophanes.
Item que nostredict saint père mande et ordonne aux diocésans et ordinaires mectre
ordre, et réformer et retraindre les exactions, que font les curez pour l’administration
des sacremens, mortuaires et obsèques et autres sallaires et droitz parochiaulx.
Item sera obtenu de nostredict saint père dispense de tous et chascun les sermens que
l’empereur a fait tant à sa réception et joieuse entrée ès ses pays depardeça, que
autrement à la poursuyte, requeste et importunité de ses subgectz au détriment 136 et
diminution de ses droitz, haulteurs, prérogatives, prééminences et souveraineté, oultre
et pardessus les sermens accoustumez faire par ses prédécesseurs, et non obstant/
25 r toutes clauses de renonciations générales et espéciales quelzconques apposez et
contenuz èsdicts sermens avec dispensation et absolution de tous et chascun les sermens, que les juges, officiers et subgectz ont faict en ensuyvant et en vertu desdicts
sermens, faictz par l’empereur et que non obstant iceulx sermens Sadicte Majesté
puisse joyr, user et possesser de telles et semblables droitz, haulteurs et prérogatives,
136 In de tekst staat ‘détritement’.
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prééminence, souveraineté que sondict prédécesseur et ses juges, officiers et subgectz
iceulx poursuyr et exercer leurs offices et jurisdictions tout ainsy qu’ilz faisoient auparavant lesdicts sermens faitz et en la plusample forme que sera possible d’obtenir.
Item reduyre toutes les conservatories parcidevant données aux termes de droit commun et faire déclaration que ceulx, ausquelz sont ou seront accordez aucunes conservatories, qu’ilz n’en porront user synon en forme de droit commun aucunement./
25 v Item qu’il plaise à nostredict saint père déclairer que par la bulle de ‘Cena Domini’ 137 et la publication d’icelle, faisant mention des lettres de placet, empeschemens ou
contreditz aux exécutions des provisions apostoliques, Sa Saincteté et ses prédécesseurs n’ont jamais entendu toucher à emprehendre l’empereur, ses juges et officiers en
sondict pays depardeça, qui ont accoustumé de bailler lesdictes lettres de placet, mais
qu’il entend qu’il soit usé desdicts placetz, comm’il en a esté usé parcidevant et jusques à présent.
Quant aux décimes l’on n’a acoustumé de les obtenir, synon quant l’on en veult user et
qu’il y a cause raisonnable et légittime pour les obtenir. Et néantmoins s’il samble que
l’on le doive obtenir, fault que les ambassadeurs les obtiegnent selon la fourme et stil
acoustumée/
26 r Et que samblables provisions soyent obtenues pour Madame en sa conté de Bourgogne et autres ses pays, provenans de son demaine.

137 Zie hierboven onder QUARTO van het document V: ‘Sequuntur articuli’.
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VII:

BREVE ‘SINGULARIS DEVOTIONIS’ VAN 5-3-1524 VOOR HET VRIJGRAAFSCHAP
BOURGONDIË

ARAB, AUD 1412/9 hier te herkennen aan de eindwoorden per lijn: /
ASV, AA.ARM. I-XVIII, 2606 hier te herkennen aan de eindwoorden per lijn: + Noteer
dat de tekst uit het Vaticaan langer is. De door vocht aangetaste, zeer moeilijk leesbare
tekst is hier met hoofdletters afgedrukt (lacunes of onleesbare woorden in vet). Varianten tussen afzonderlijke woorden uit beide teksten zijn niet aangestipt.
In de tekst van het Vaticaan is rekening gehouden met de toevoeging van een stad 138
bij het gebied van het Vrijgraafschap en dus bij het gebied van de tante van de keizer
en op termijn aan de keizer zelf. Het blijft vreemd waarom eenzelfde document in
twee versies, door dezelfde Giacomo Sadoleto ondertekend, deze verschillen vertoont.
In elk geval is de Vaticaanse versie een duidelijk bewijs, dat de keizer aan uitbreiding
van zijn territoriale macht in het Vrijgraafschap dacht. Dit is des te meer waar, wanneer de procedures uit het begin van de zestiende eeuw omtrent de abdij van Luxueil
uiteindelijk uitmondden in de overdracht van de soevereine rechten van deze abdij
aan de keizer. Nicolas Perrenot was op 29 oktober 1534 de belangrijkste bemiddelaar
van deze overdracht. Karel V moest haar enkele dagen later alleen nog bevestigen in
Madrid op 4 november. 139
In de laatste regels van het document ‘Sensuyt ce que’ drong Karel V erop aan dat zijn
tante soortgelijke provisies zou krijgen als hijzelf. Het document, dat we afdrukken, is
het tweede, dat Margareta van Oostenrijk kreeg. Het eerste indult ‘Eximiae devotionis
affectus’ dateerde van 22 maart 1517 en was gegeven door Leo X. Na haar overlijden
zou Karel V opvolgen in de rechten van zijn tante. Clemens VII zou door het indult
‘Cum dudum felicis’, gegeven op 8 maart 1533, de overgang van de rechten naar Karel V
bezegelen.
Clemens VII
Dilecta in Christo filia salutem et apostolicam benedictionem.
Singularis devotionis et fidei integritas, quibus erga nos et Romanam ecclesiam splendere dignosceris promerentur, ut te condignis favoribus et gratiis prosequamur. Alias
postquam felicis recordationis Leo papa+ decimus praedecessor/ noster carissimo in
Christi filio nostro Carolo Romanorum et Hispaniarum regi catholico in imperatorem
electo ante eius felicis exaltationem ad regiam dignitatem, dum Hispaniarum princeps
existeret, quod ex tunc inantea, quamdiu in humanis+ ageret et in/ sinceritate fidei ac
138 Oppidum de Luperli: bleek onvindbaar in de ‘Status ecclesiae metropolitanae, XVIXVII saecul.’ in: J. Gauthier en M. Pigallet, Inventaire sommaire des archives départementales antérieures à 1790 rédigé par Jules Gauthier. Archives ecclésiastiques. – Série G. Nos
1140-2381, Besançon 1903, II, LVIII-LXXIX.
139 A. Dubois de Jaucigny, Recueil de chartes et autres documents pour servir à l’histoire de la
Franche-Comté sous les princes de la maison d’Autriche, 1493-1674, Vesoul 1869, 52-61 en
62-64.
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unitate Romanae ecclesiae nec non obedientiae et devotione sua et successorum suorum Romanorum pontificum canonice intrantium persisteret, nullus ad dignitates
abbatiales aut quorumcunque monasteriorum, etiam per priores aut+ etiam praepositos /regi et gubernari solitorum, regimina infra districtus archiducatus Austriae et
ducatuum, marchionatuum et comitatuum aliorumque dominiorum suorum consistentium, per praedecessorem et Sedem Apostolicam aut eius legatos vel nuncios prefici/
5 nec+ illis de quorumcunque personis provideri posset, nisi habitis prius per praedecessorem et Sedem praefatos intentione et consensu dicti Caroli regis de personis
idoneis ad huiusmodi dignitates et regimina promovendis; de aliis vero dignitatibus/
uti secularibus prin-+cipalibus regularibus conventualibus infra districtus praedictos
non nisi personis de locis sue ditioni subiectis existentibus aut dicto Carolo regi gratis
et acceptis de aliis locis oriundis provideri, nec non gratiae expectativae et spe-/ ciales
reservationes cum quibusvis+ ex illis descendentibus provisionibus et providendi
mandatis infra eosdem districtus personis dumtaxat quae locorum eorundem districtuum alienigenae et extraneae non essent, nisi forsan dicti Caroli regis/consensu accedente aliis personis super huiusmodi gratiis+ obtinendis suffragarentur concedi et
monasteria et dignitates huiusmodi exteraque beneficia ecclesiastica saecularia et
regularia districtuum dictorum, cum vacarent, nullatenus cuiquam commendari aut
man-/data apostolica iuxta c. Mandatum et aliarum duarum+ immediate sequentium
decretalium formas pro tempore in partibus Flandriae et Arthesii concessa, cum ibidem gratiae expectativae locum haberent, extunc inantea nullatenus recipi, concedi et
admitti/
10 deberent nec possent, concesserat et indulserat. Et insuper+ provisiones, praefectiones, collationes, commendas et quasvis alias dispositiones contra praemissa etiam
per ipsum praedecessorem et Sedem eandem, etiam consistorialiter quibusvis personis, etiam cardinalibus pro tempore /factas, et inde secuta quaecunque nec non pro+cessus inde pro tempore habitos, etiam quascunque censuras et poenas in se continentes, nullius roboris vel momenti ipsisque processibus minime intendendum sive
parendum esse, nec censuras et poenas/ quempiam arctare, sed illas et processus
huiusmodi pro infectis+ haberi debere ac eidem concessioni et indulto per praedecessorem aut Sedem praefatos, etiam MOTU PROPRIO ET EX CERTA SCIENTIA AC DE
APOSTOLICAE POTESTATIS PLENITUDINE, etiam de fratrum suorum/ consilio,
nullo modo derogari posse nec eis derogatum censeri, nisi etiam per litteras+ apostolicas sub plumbo trinis vicibus ita ut semper qualibet vice trimestre intercederet, et
eidem Carolo regi significatum esset et non alias, aliter nec alio modo sicque /per Palatii Apostolici causarum auditores ac iudices in Romana Curia et extra eam iudicari,+
sententiari et diffiniri debere, sublata eis quavis aliter iudicandi et sententiandi ac diffiniendi facultate, irritum quoque et inane, si secus super his a/
15 quoque, quavis auctoritate, etiam per ipsum praedecessorem et Sedem praedictam
contingeret attemptari, decreve-+rat et declaraverat ac per eundem praedecessorem
accepto, quod utile dominium comitatus Burgundiae cum omni superioritate, praeeminentia,/ iure proprietatis dicto Carolo regi post obitum tuum reservato, et nonnulla
alia dominia dotalia seu dota-+litia in ditione dilecti filii moderni ducis Sabaudiae
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consistentia ex dicti Caroli regis et quondam Philiberti ducis Sabaudiae, dum/ viveret,
coniugis tui, largitionibus et concessionibus possidebas, dictus praedecessor MOTU,
SCIENTIA ET POTESTATIS PLENITUDINE+ SIMILIBUS litteras Caroli regi concessas
huiusmodi cum omnibus et singulis clausulis et derogationibus in eis contentis ad per/sonam tuam quoad comitatum Burgundiae et dominia dotalia seu dotalitia in ditione
ducis Sabaudiae huiusmodi seu+ alibi consistentia per quasdam suas litteras extendit
et ampliavit tibique ut litteris et indulto Carolo regi concessis huiusmodi iuxta/ earundem litterarum continentiam et tenorem uti, potiri et gaudere posses in omnibus et per
omnia, perinde ac si dictae litterae+ tibi, quoad comitatum Burgundiae et dominia
dotalia seu dotalitia huiusmodi specialiter et expresse concessae fuissent, indulsit et
ad/
20 probandum plene litteras et indultum Carolo regi concessas huiusmodi posteriores
litteras tibi concessas ubique sufficere nec+ ad id alterius probationis adminiculum
requiri decrevit. Et deinde MOTU SIMILI litteras tibi concessas huiusmodi quoad
comi-/tatum Burgundiae et dominia dotalia praedicta dumtaxat in pristinum et eum
statum, in quo antequam constitutiones+ revocatoriae similium privilegiorum et indultorum in Cancellaria Apostolica publicatae forent, erant per alias suas litteras in forma/
brevis restituit, reposuit et plenarie redintegravit ac quascunque collationes, provisiones, commendas et alias constitutiones+ contra tenorem litterarum, quoad comitatum Burgundiae et dominia dotalia praedicta, dumtaxat tibi concessarum, quavis
etiam/ auctoritate apostolica faciendas et concedendas nullas et invalidas esse et sic
iudicari debere ac quicquid secus attemptari con-+tingeret irritum et inane decrevit
prout in eisdem litteris plenius continetur. Nos igitur cupientes indulta tibi concessa/
illaesa praeservari ac volentes te aliquo speciali favore prosequi MOTU SIMILI ET EX
CERTA SCIENTIA singulas litteras super+ praemissis tibi concessas cum omnibus et
singulis in eis contentis clausulis, derogationibus et decretis auctoritate apostolica
tenore/
25 presentium approbamus et innovamus ac illas plenum firmitatis robur obtinere et
firmiter observari+ debere decernimus, ILLAS ... AD CIVITATEM BISUNTINUM ET
OPPIDUM DE LUPERLI, BISUNTINAE DIOECESIS, QUAE LIMITIBUS DICTI COMITATUS CIRCUMDATA EXISTUNT ILLORUM DISTRICTTUS EXTENDIMUS ET
AMPLIAMUS ET NIHILOMINUS PRO POTIORI CAUTELA PRAE-+MISSA OMNIA
DE NOVO SEU UT TU ILLIS TAM IN COMITATU ET DOMINIIS SEU DOTALIBUS
SEU DOTALICIIS QUAM IN CIVITATE BISUNTINA ET OPPIDO DE LUPERLI AC
ILLORUM DISTRICTIBUS PRAEDICTIS LIBERE UTI POSSIS ET DIGNITATES SECULARES PRINCIPALES+ REGULARES CONVENTUALES AC ABBATIALES IN
PRAEDICTIS LITTERIS COMPREHENSIS NECNON MONASTERIA NISI DE CONSENSU TUO COMMENDARI ET CONFERRI AUT DE EIS DISPONI NULLATENUS
POSSIT CONCEDIMUS INDULGEMUS ET DECLARAMUS NECNON PRO PRAEMISSORUM+ VALIDITATE PRO QUIBUSCUNQUE IUDICES ET COMMISSARIOS
QUAVIS AUCTORITATE FUNGENTES, SUBLATA EIS ET EORUM CUILIBET QUAVIS ALITER IUDICANDI ET INTERPRETANDI FACULTATE ET AUCTORITATE
IUDICARI ET DIFFINIRI DEBERE. ET QUICQUID SECUS SUPER IIS A QUOQUAM
QUAVIS AUCTORITATE, SCIENTER VEL IGNORANTER CONTIGERIT ATTEMP-
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TARI IRRITUM ET INANE DECERNIMUS, non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis ac quibusvis Cancellariae Apostolicae regulis necnon omnibus/
illis, quae dictus praedecessor in praefatis+ litteris voluerat non obstare, caeterisque
contrariis quibuscunque. Datum Romae apud Sanctum Petrum sub annulo Piscatoris
die quinta Martii MDXXIIII,/ pontificatus nostri anno primo+
Ia. Sadoletus. 140

140 Voor Giacomo Sadoleto, zie Th. Frenz: wwws.phil.uni-passau.de/histhw.RORC/littera_l.html en idem, Die Kanzlei, nr. 1083. R. Douglas, Jacopo Sadoleto: 1477-1547: humanist
and reformer, Cambridge, Mass. 1959 en W. Reinhard, Die Reform in der Diözese Carpentras unter den Bischöfen Jacopo Sadoleto, Paolo Sadoleto, Jacopo Sacrati und Francesco Sadoleto, 1517-1596, Münster 1966.

616

Bijlagen

―――

VIII: NIET-HERNIEUWBAAR INDULT ‘INTRA ARCANA PECTORIS’ VAN 8-5-1529
ARAB, AUD 1412/7: bul met loden zegel. Samen met document XII, het indult ‘Preclara
celsitudinis tue’ van 1 juli 1560, behoort dit indult tot de mooiste, in Brussel bewaarde
expedities van indulten. De nummering van de lijnen hieronder is aangegeven volgens dit exemplaar. Lijn tien was moeilijk leesbaar door een vouw in het perkament.
Uitgave: G. de Smet, Privilegia nominationum Lovaniensium, Gandavi 1665, 76-82. F.
Pinsson, Inventaire des indults, pieces, titres et memoires emploiez et servans de preuves au
Traité singulier des Regales ou des droits du roi sur les benefices ecclesiastiques, Paris 1688, II,
1094-1101.
Clemens, episcopus, servus servorum Dei, charissimo in Christo filio nostro Carolo,
Romanorum et Hispaniarum regi catholico, in imperatorem electo, salutem et apostolicam benedictionem.
Intra arcana pectoris ac mentis nostre diu multumque revolventes,/ que et quanta clare
memorie Ferdinandus, rex catholicus, avus tuus maternus, pro catholice fidei tutela et
exaltatione ac religionis christiane propagatione contra Mauros ac alios Christi nominis hostes proque hac Sancta Sede, cui divina benignitate presidemus, gesserit sperantes te, qui eiusdem regis in Hispaniarum ac Sicilie citra et ultra Farum regnis/ heres
et ecclesie sponse nostre advocatus existis, eius vestigiis innitendo eiusque preclara
opera imitando etiam maiora pro dicte fidei incremento terrestri exercitu ac classe
maritima prestaturum utpote qui preter insulas, ‘Spanolas’ vulgo nuncupatas, per ipsum Ferdinandum regem repertas et illarum habitatores ad agnitionem fidei reductos
alias quoque/ in mari Indico insulas antea prorsus incognitas ‘mundum novum’ non
immerito appellatas, tuo ductu tuisque auspiciis, tue ditioni subiecisti illarumque populos de christiana religione nihil comperti habentes ad illam agnoscendam et agnitam custodiendam omni studio et diligentia hactenus procurasti; deinceps quoque
confidimus te, quoad in humanis/
5 degeris, barbaras nationes ad rerum omnium opificem et conditorem Deum cognoscendum non solum edictis admonitionibusque, sed etiam armis et viribus -si opus
fuerit- ut earum anime celestis regni fiant participes compulsurum omnique studio
effecturum. Quocirca merito inducimur illa tibi propensissimo animo concedere per
que tue/ celsitudini honor accrescat ac tuo intuitu gratis acceptisque tibi ecclesiasticis
personis de beneficiis ecclesiasticis opportune valeat provideri. Eapropter MOTU
PROPRIO, non ad tuam vel alterius pro te nobis super hoc oblate petitionis instantiam, sed de nostra mera liberalitate, ut auctoritate nostra quilibet ex episcopis et
archiepiscopis per te semel duntaxat/ eligendis pro personis ecclesiasticis per te eis ad
hoc nominandis etiam quecunque, quotcunque et qualiacunque beneficia ecclesiastica
cum cura et sine cura etiam ex quibusvis apostolicis dispensationibus obtinentibus et
expectantibus, quorum beneficiorum qualitates ac valores ac dispensationum huiusmodi tenores haberi volumus pro expressis ipsasque personas et/ earum singulas a
quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et penis a iure vel ab homine quavis occasione vel causa latis, si quibus
quomodolibet innodati existunt ad effectum validitatis nominationum de eis faciende
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consequendum harum serie absolvimus et absolutas fore volumus atque nuntiamus
in sin/gulis cathedralibus 141, preterquam Leodiensi, cui dilectus filius noster Erardus, 142 sancti Grisogoni presbiter cardinalis, preest, et collegiatis ecclesiis, in quibus
canonicatus et prebendas ex privilegio apostolico conferre habes in oppidis, terris et
villis in Flandria tui patrimonii tibi subiectis consistentibus unum canonicatum et
unam prebendam ac unam dignitatem seu personatum, administrationem vel officium
et ad dignitates,/
10 personatus, administrationes et officia huiusmodi etiam curata et electiva, cuiuscunque taxe seu annui valoris illorum fructus, redditus et proventus existant, dummodo aliqua dignitatum in collegiatis ecclesiis huiusmodi principalis et ille ac canonicatus et prebende, personatus, administrationes et officia huiusmodi dispositioni
apostolice generaliter reservata seu ex generali apostolica/ reservatione affecta non
existant ad collationem, provisionem, presentationem, electionem seu quamvis aliam
dispositionem quorumcunque episcoporum vel aliorum collatorum et collatricum in
predictis oppidis, villis et terris tui patrimonii Flandrie necnon dilectorum filiorum
capitulorum singulorumque canonicorum et personarum collegiatarum et aliarum
ecclesiarum,/ etiam ratione dignitatum, personatuum, administrationum vel officiorum que in illis obtinent communiter vel divisim pertinentia, si qua tempore nominationis faciende huiusmodi vacabunt aut cum etiam in aliquo vel aliquibus ex mensibus
per nos ordinariis collatoribus et collatricibus per constitutionem nostram aut per
alternativas* seu alias litteras/ apostolicas episcopis necnon aliis collatoribus et collatricibus sub quacunque verborum forma et cum quibusvis clausulis etiam derogatoriarum derogatoriis ac alias talibus quod eis, nisi sub certa forma specifice et etiam
individualiter cognominum et dignitatum etiam archiepiscopi expressione derogari
non possit, quomodolibet concessis et concedendis simul vel/ successive vacaverint ;
que ipse nominande persone per se vel procuratores suos ad hoc ab eis et qualibet
earum specialiter constitutos infra unius mensis spacium postquam quilibet earum vel
ipsarum procuratoribus vacatio illorum innotuerit duxerit acceptanda conferenda
eisdem nominandis personis post acceptationem huiusmodi cum omnibus/
15 iuribus et pertinentiis suis donationi sue hac vice duntaxat auctoritate nostra reservare et etiam illas ex dictis nominandis personis quas in canonicos aliquarum ecclesiarum predictarum creaverit ut pro eis inibi prebende seu dignitates reserventur per te
ad hoc nominari contigerit ipsarum ecclesiarum canonicatus cum plenitudine iuris
canonici/ auctoritate prefata conferat et de illis etiam provideat ac faciat personas ipsas
in canonicos dictarum ecclesiarum recipi et in fratres ac stallo cuilibet earum in choro
et loco in capitulo omnium ipsarum ecclesiarum cum dicti iuris plenitudine assignatis
necnon episcopis, canonicis, personis, collatoribus, collatricibus ac illi vel illis ad quem
vel ad quos canonicatus/ et prebende dignitatum, personatuum, administrationum vel
officiorum collatio, provisio, presentatio seu quevis alia dispositio communiter vel
141 Dit woord komt niet voor in het document, wel bij G. de Smet, Privilegia, p. 77.
142 Érard de La Marcq, bisschop van Luik.

618

Bijlagen

―――

divisim pertineat, ne de illis interim etiam ante acceptationem eandem nisi postquam
eis constiterit quod persone per Maiestatem tuam ad illam nominande vel earum
procuratores huiusmodi illa/ noluerint acceptare, disponere quoquo modo presumant
districtius cum irritanti decreto inhibere necnon canonicatus et prebende ac dignitates,
personatus, administrationes et officia huiusmodi que reservabit si vacabunt vel cum
vacaverint, ut prefertur, cum omnibus iuribus et pertinentiis prefatis eisdem per te
nominandis personis post/ acceptationes ipsas auctoritate prefata conferre et de illis
etiam providere necnon per te vel alium seu alios easdem per te nominandas personas
vel suis nominibus earum procuratores in corporalem possessionem canonicatuum et
prebendarum ac dignitatum, personatuum, administrationum vel officiorum iuriumque et pertinentiarum/
20 predictorum inducere et inductos defendere et ad dignitates, personatus, administrationes vel officia huiusmodi -ut est moris- admitti sibique de canonicatuum et
prebendarum necnon dignitatum, personatuum, administrationum et officiorum
huiusmodi fructibus, redditibus, proventibus, iuribus et obventionibus universis
integre responderi facere contradictores/ auctoritate nostra, appellatione postposita,
compescere ac quascunque lites et causas occasione reservationum et inhibitionum ac
collationum inter nominatas et alias personas pro tempore occurrentes et exortas in
prima instantia duntaxat cognoscere ac sine debito infra tamen annum terminare et
finire quibus effluxis liceat cuilibet/ litigantium ad Romanam Curiam causam devolvere necnon cum duodecim 143 nominandis personis ut quilibet eorum qui unum obtineat cum illo unum aliud vel absque eo ipse et alii ex dictis personis nullum obtinentes quecunque duo curata seu alias invicem incompatibilia beneficia ecclesiastica,
etiamsi parochiales ecclesiae, 144 vel earum perpetue vicarie aut dignitates,/ personatus,
administrationes vel officia in cathedralibus, etiam metropolitanis vel collegiatis et
dignitates ipse quas alias obtineat in cathedralibus etiam metropolitanis post pontificales maiores seu in collegiatis ecclesiis huiusmodi principales seu talia mixtim fuerint
et ad dignitates, personatus, administrationes vel officia huiusmodi consueverint/ qui
per electionem assumi eisque cura immineat animarum etiam si unum ex ipsis cuilibet
eorum vigore presentium conferatur aut eligatur, presentetur vel assumatur ad illa et
instituatur in illis recipere et insimul quoad vixerit retinere illaque simul vel successive simpliciter vel ex causa permutationis quoties cuilibet earundem/
25 duodecim personarum placuerit dimittere et loco dimissi vel dimissorum aliud vel
alia simile vel dissimile aut similia vel dissimilia beneficium seu beneficia ecclesiasticum vel ecclesiastica duo duntaxat invicem incompatibilia similiter recipere et quoad
vixerit, ut prefertur, retinere necnon etiam cum duodecim nominandis/ personis que
etatis ut quamprimum vicesimum annum attigerint quancunque dignitatem, personatum aut cum cura administrationem vel officium que et natalium defectus patientur
143 Deze twaalf personen komen voor in drie niet-hernieuwbare indulten. Zie nog bijlage
IX en XII.
144 De drie woorden tussen komma’s zijn overgenomen uit G. de Smet, Privilegia, p. 78.
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etiam ex damnato coitu geniti, si alias ad hoc capaces fuerint ut huiusmodi dignitates
et quecunque alia beneficia, si eis vigore presentium con/ferantur similiter recipere et
retinere valeant et cum eis super huiusmodi defectibus si sufficienter dispensatum
non sit defectibus prefatis ac generalis et Lateranensis 145 necnon Pictavensis 146 conciliorum ac aliis constitutionibus et ordinationibus apostolicis, statutis quoque et consuetudinibus supradictis nequaquam obstantibus eadem auctoritate/ dispensare ac cuilibet ex nominandis personis super premissis executores ubi et quando necessarium et
expediens fuerit qui premissa omnia et singula et in premissis et circa ea necessaria vel
opportuna facere, disponere, ordinare et exequi libere et licite possit et valeat eadem
auctoritate plenam et liberam concedimus facultatem, CETERUM 147/ cupientes tui
contemplatione ut eedem per te nominande persone quantotius presentium consequantur effectum MOTU SIMILI prefatis personis et earum singulis concedimus quod
in canonicatuum et prebendarum ac dignitatum, personatuum, administrationum et
officiorum huiusmodi assecutione omnibus et singulis expectantibus, quibus/
30 beneficia huiusmodi fuerint in canonicos recepti et recipiendi et quibusvis datis et
processibus diligentioribus et quibusvis antelationum prerogativis, privilegiis, indultis,
favoribus et gratiis etiam nomine universitatum, capitulorum, collegiorum et singularum personarum etiam MOTU SIMILI et sub quibusvis verborum formis et cum quibuscunque etiam/ reductionibus* ad ius commune et aliis derogatoriis et favorabilibus
clausulis etiam ad instar familiarium nostrorum descriptorum aut maioribus et fortioribus etiam quibusvis aliis per quemcunque cuiuscunque dignitatis, status, gradus
vel conditionis fuerint et quavis dignitate fulgentibus nominatis et forsan nominandis/
et pro quibus speciales reservationes*, uniones, annexiones et incorporationes de
primo vacaturis canonicatibus et prebendis ac dignitatibus, personatibus, administrationibus vel officiis cum inhibitione ac decreto irritanti sub quacunque verborum forma per nos vel Sedem predictam iam forsan facte vel imposterum faciende etiam// si
expectantes vel alii nominati seu nominandi vel illi pro quibus speciales reservationes
aut uniones, annexiones et incorporationes huiusmodi pro tempore emanaverint,
fuerint illustres 148 et qualitercunque graduati ac nostri et eiusdem Sedis notarii etiam
participantes ac subdiaconi causarum Palatii Apostolici auditores, clerici Camere
Apostolice litterarum/ de maiori presidentia, abbreviatores, scriptores ac quicunque
nostri continui commensales fuerint et de ipsorum propriis nominibus et cognominibus ac totis earundem gratiarum, antelationum, prerogativarum, privilegiorum et
indultorum tenoribus quos presentibus haberi volumus pro expressis specifica et expressa mentio habenda foret quovis/
35 respectu et quacunque causa et etiam quacunque grandi et excogitabili contemplatione eis gratie expectative speciales vel generales reservationes, collationes, muta145
146
147
148

X.1.17.2 Ad praesentiam nostram.
X.1.17.1 Ut filii presbyterorum.
De belangrijke clausule* Caeterum, die in drie niet-hernieuwbare indulten voorkomt.
X.3.5.28 De multa, waar over ‘sublimes’ wordt gesproken.
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tiones, revalidationes, uniones, annexiones et incorporationes uniendi, annectendi et
incorporandi mandata privilegia ac indulta per nos concessa et concedenda/ fuerint
solis personis dictorum cardinalium et nonnullis familiaribus nostris in quibusdam
nostris litteris prerogativarum eis concessarum descriptis duntaxat exceptis possint ac
debeant omnino et penitus anteferri et quod clausula MOTUS PROPRII presentibus
inserta etiam alias quam ad tollendum et excludendum surreptionem omnes/ et singulos habeat et operetur effectus quos tam de iure communi et per constitutiones nostras
ac alias quomodolibet operari possit, non obstantibus omnibus supradictis necnon
aliis nostris per quas voluimus quod nullus gratiam expectativam extra suam nationem impetrare possit, nisi idioma 149 quod communiter homines ibidem/ loquuntur
intelligat et intelligibiliter loquatur et quod clausula et verba MOTUS PROPRII huiusmodi nil aliud operetur, nisi ad tollendum surreptionem duntaxat ac in favorem
ordinariorum quomodolibet editis necnon felicis recordationis Bonifacii papae VIII,150
predecessoris nostri, etiam de una et duabus dietis etiam in concilio generali/ editis ac
aliis apostolicis ac in provincialibus et sinodalibus constitutionibus et ordinationibus
ac de certo canonicorum numero et aliis dictarum ecclesiarum etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis statutis et consuetudinibus,
privilegiis quoque indultis ac litteris apostolicis per quoscunque Romanos pontifices/
40 predecessores nostros et nos ac dictam Sedem etiam per viam generalis legis, statuti perpetui ac MOTU PROPRIO ET EX CERTA SCIENTIA ET DE APOSTOLICE POTESTATIS PLENITUDINE et cum quibusvis irritationis, annulationis, cassationis,
revocationis, reservationis, acceptationis, restitutionis, declarationis, mentis attestationis ac derogatoriarum/ derogationis aliisque efficacioribus efficacisissimis et insolitis
clausulis quomodolibet etiam pluries concessis, confirmatis et innovatis, quibus omnibus etiam si pro illorum sufficienti derogatione de illis eorumque totis tenoribus specialis et individua ac de verbo ad verbum non autem per clausulas generales idem
importantes mentio seu/ quavis alia expressio habenda aut aliqua alia exquisita forma
servanda foret et in eis caveatur expresse quod illis nullatenus derogari possit illorum
omnium necnon quarumcunque scripturarum occasione premissorum et infrascriptorum quomodolibet confectarum tenores presentibus pro sufficienter expressis ac de
verbo ad verbum insertis/ necnon motus et formas ad id servandos pro individuo
servatis habentes, hac vice duntaxat illis alias in suo robore permansuris harum serie
specialiter et expresse derogamus contrariis quibuscunque. Aut si aliqui apostolica vel
aliqua quavis auctoritate in dictis ecclesiis in canonicos sint recepti vel ut recipiantur
insistant seu/ si super provisionibus sibi faciendis de canonicatibus et prebendis ac
dignitatibus, personatibus, administrationibus vel officiis huiusmodi speciales vel aliis
beneficiis ecclesiasticis in illis partibus generales dicte Sedis vel legatorum eius litteras

149 Het taalprobleem was het onderwerp van een Kanselarijregel en komt nog terug in bijlage IX (1552) en XII (1560).
150 VI.1.3.11 Statutum en X.1.3.28 Nonnulli.
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impetrarint, etiam si per eas ad inhibitionem, reservationem et decretum vel alias
quomodolibet/
45 sit processum. Aut si episcopis, capitulis, collatoribus, collatricibus, canonicis et
personis predictis vel quibusvis aliis communiter vel divisim ab eadem sit Sede indultum quod ad receptionem vel provisionem alicuius minime teneantur et ad id compelli
aut quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint quodque de canonicatibus et prebendis/ necnon dignitatibus, personatibus, administrationibus vel officiis ad
eorum collationem, provisionem, presentationem, electionem seu quamvis aliam dispositionem coniunctim vel separatim spectantibus 151 nulli valeat provideri per litteras
apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem et qualibet/ alia dicte Sedis indulgentia generali vel speciali cuiuscunque tenoris existat per quam presentibus non expressam vel totaliter non insertam
effectus huiusmodi gratie impediri valeat quomodolibet vel differri et de qua cuiusque
toto tenore habenda sit in nostris litteris mentio specialis seu si dicte persone nominande presentes non fuerint/ ad prestandum de observandis statutis et consuetudinibus ipsarum ecclesiarum respective solita iuramenta, dummodo in absentia sua per
procuratores idoneos et cum ad ecclesias ipsas accesserint corporaliter illa prestent,
nos enim quibuscunque episcopis, capitulis, canonicis, personis, collatoribus, collatricibus ac aliis predictis ne de/ canonicatibus et prebendis, dignitatibus, personatibus,
administrationibus vel officiis predictis contra presentium tenorem modo aliquo disponere ac expectantibus predictis, ne etiam pretextu gratiarum expectativarum et quarumvis litterarum apostolicarum ac reservationum et unionum eis et quibusvis locis
concessarum, canonicatus et prebendas ac dignitates, personatus,/
50 administrationes vel officia huiusmodi vel eorum aliquod per se vel alium seu alios
acceptare seu de illis sibi provideri aut aliis ecclesiis, monasteriis, prioratibus, canonicatibus et prebendis, dignitatibus, personatibus, administrationibus vel officiis seu
mensis et beneficiis uniri, annecti et incorporari petere, facere vel procurare necnon/
judicibus delegatis ne ad executionem litterarum eis desuper directarum in aliquo procedere aut collationes, provisiones, uniones, annexiones, incorporationes vel alias dispositiones de canonicatibus et prebendis, dignitatibus, personatibus, administrationibus et officiis predictis per se vel alium seu alios facere quoquomodo presumant/ districtius inhibemus et insuper nos qui etiam dudum inter alia voluimus quod nullus
duabus gratiis expectativis seu specialibus reservationibus* aut expectativa et reservatione simul etiam si ambe vel altera earum MOTU SIMILI concesse forent, nisi una
illarum tempore date concessionis alterius consumpta extitisset, uti possit, ipsis/ nominandis personis concedimus quod gratiis expectativis eis iam per nos concessis et
imposterum forsan concedendis necnon nominatione vigore presentium de eis facienda, constitutione prefata nonobstante, uti, potiri libere et licite valeant quodque Maiestas tua unam eamdemque 152 personam ad canonicatum et prebendam ac dignitatem et
151 Dit woord staat er niet, maar wel bij G. de Smet, Privilegia, p. 80.
152 Het achtervoegsel ‘que’ is weggelaten, maar staat wel bij G. de Smet, Privilegia, p. 81.
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tunc/ canonicatus et prebenda ac dignitas pro uno tantum beneficio reputentur vel
diversas personas ad canonicatum et prebendam ac dignitatem, personatum, administrationem vel officium in singulis cathedralibus nominare possis et valeas ita tamen
ut infra trium mensium spacium a die tibi facte presentationis presentium computandum/
55 eadem Maiestas tua easdem personas nominare debeat alioquin presentes littere
nullius sint roboris vel momenti et habeantur prorsus pro infectis; volumus tamen
quod si contingat aliquam seu aliquas ex personis per te nominandam vel nominandas
antequam nominatio ipsa sortiatur effectum ab hac luce discedere liceat eidem Maiestati tue loco/ sic defuncte seu defunctarum personarum aliam seu alias personam seu
personas ad canonicatum et prebendam aut dignitatem ad quos vel ad quam persona
seu persone ipse defuncte nominate erant de novo nominare; verum quia admodum
difficile foret huiusmodi presentes litteras nostras ad singula in quibus de eisdem
fides forsan facienda/ fuerit loca deferre eadem auctoritate decernimus quod ipsarum
transumpto manu publici notarii et sigillo alicuius episcopi vel persone in dignitate
ecclesiastica constitute munitis tanquam presentibus originalibus litteris huiusmodi
plena fides adhibeatur et perinde stetur ac si presentes originales littere forent exhibite
vel ostense quodque presentibus/ litteris per quascunque alias nostras litteras etiam
MOTU ET SCIENTIA SIMILIBUS emanatas aut emanandas etiam facientes plenam et
expressam de toto tenore presentium mentionem non sit nec censeatur esse derogatum, nisi derogatio huiusmodi de expresso consensu tue Maiestatis et de plenitudine
potestatis facta fuerit ac ex nunc cassamus, irritamus et annullamus 153 omnes/ alias
collationes, provisiones, presentationes, electiones, uniones, annexiones et incorporationes de ipsis canonicatibus, prebendis, dignitatibus, personatibus, administrationibus et officiis huiusmodi per te reservandis aliis per nos etiam vel Sedem prefatam aut
legatos eiusdem aut episcopos, prelatos, capitula et collatores huiusmodi etiam in
mensibus/
60 sibi, ut premittitur, concessis et concedendis forsan faciendis necnon totum et quicquid secus super hiis a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit
attemptari. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre absolutionis,
nuntiationis, voluntatis, concessionis, derogationis, inhibitionis et/ decreti infringere
vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.
Datum Rome apud Sanctum Petrum Anno Incarnationis dominice/ Millesimo quingentesimo vicesimo nono, octavo Idus Maii pontificatus nostri/Anno sexto.
B. Motta. 154

153 De drie werkwoorden staan niet in de tekst, maar wel bij G. de Smet, Privilegia, p. 81.
154 Bernardinus Motta was een ‘scriptor cancellariae’ 1529-1544/45 (Fonds Veneto I 15472)
naar Th. Frenz, wwws.phil.uni-passau.de/histhw.RORC/littera_l.html.
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Toelichting bij Intra arcana pectoris: 8-5-1529
Naar aanleiding van de keizerkroning van Karel V past het in herinnering te brengen
wat Hans Erich Feine in 1931 schreef: ‘Das oder die Indulte [von Clemens VII.] sind,
soviel ich sehe, noch nicht gedruckt, jedoch beruft sich Karl in den vielen hunderten
von Pfründnominationen, die durchweg den Dreissiger- und Vierzigerjahren, vorwiegend der Zeit nach 1531 angehören, auf ein Indult dieses Papstes.’ 155 Bij dit indult
stond het verdrag van Barcelona voor de deur. Na het ‘Sacco di Roma’ (1527) was de
paus het einde nabij en moest hij naar de Engelenburcht vluchten. 156 Op 29 juni 1529,
de feestdag van de HH. Petrus en Paulus, werd te Barcelona het verzoeningsverdrag
gesloten, dat de weg zou vrijmaken tot de keizerkroning van Karel V. Met het oog op
de te sluiten vrede heeft Clemens VII toen uit zuivere vrijgevigheid aan de aanstaande
keizer een indult toegestaan. Soortgelijke indulten komen zelden voor, omdat in normale omstandigheden een verzoekschrift moest voorafgaan aan het indult. Uiteindelijk komen in deze studie slechts enkele indulten voor, waar over soortgelijke ‘liberalitas’ werd gesproken.
Dit indult staat soms bekend als het zogenaamde Bologna-indult, omdat het voorafging aan de keizerkroning. Wij zijn zeer slecht ingelicht over de administratie van dit
indult en van de meeste, overige indulten. Door het overlijden van de uitvoerder van
dit indult, de aalmoezenier van Karel V, bisschop van het Spaanse Coria, de uit Bourgondië afkomstige Guillaume de Vandenesse, 157 is alleen zijn naam overgeleverd,
want gewoonlijk werden er drie uitvoerders aangesteld, waarvan één de taken echt
uitvoerde. Wel was het indult in de Nederlanden verspreid. 158
Later in de jaren zestig van de zestiende eeuw kwamen deze documentatieproblemen
terug. Filips II berichtte daarover in een brief aan Margareta van Parma, vooral over
de presentatie en over de benoeming. De bisschop van Atrecht had daarover geschreven naar Karel van Thisnacq, zegelbewaarder in Madrid. Hoe waren destijds de indulten van Bologna en Tunis gepresenteerd? Thisnacq pleegde overleg met Giovanni
Campeggio, de bisschop van Bologna, die toen nuntius van de paus in Madrid was en
deze beschikte nog over een geauthentiseerde kopie. Was het mogelijk om vanuit de

155 H. Feine, boekbespreking ‘Reichsregisterbücher Kaiser Karls V.’ in: ZSS, GA, 51 (1931)
576. Men zal opmerken dat Feine de edities van G. de Smet en van F. Pinsson niet kende.
156 P. Piergentili e G. Venditti, Scorribande, Lanzichenecchi e soldati ai tempi del sacco di Roma.
Papato e Collona in un inedito epistolario dall’Archivio Della Valle-Del Bufalo (1526-1527),
Roma 2009.
157 Guillaume was de broer van Jean, die het itinerarium van de keizer opstelde. Guillaume was nog aanwezig te Bologna bij de keizerkroning, maar overleed onmiddellijk
daarna.
158 ARAB, AUD 1412/7. Zie ook: J. Paquay, Actes pontificaux, p. 13, nr. 14. Zie verder G. de
Smet, Privilegia nominationum Lovaniensium, Gandavi 1665, en F. Pinsson, Inventaire des
indults, pieces, titres et memoires emploiez et servans de preuves au Traité singulier des Regales
ou des droits du roi sur les benefices ecclesiastiques, Paris 1688, II, 1094-1101.
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Nederlanden voor alle zekerheid een exemplaar op te sturen naar Madrid, zodat men
de vereiste maatregelen kon treffen? 159
In de literatuur staat dit indult bekend als een benoemingindult. Inderdaad komen er
twaalf te benoemen personen in voor. Het is echter door de context dat we nader
doordringen in de diepere inhoud van het indult. Het gaat om een ‘motu proprio’, uit
eigen beweging door de paus bepaald. Hierna zullen nog soortgelijke indulten volgen
onder Julius III en Pius IV. Dankzij één van de laatste documenten, door Margareta
van Oostenrijk in juli 1530 naar de keizer opgestuurd, beschikken we over een uitzonderlijk bericht, waardoor dit indult licht werpt op de problemen, waarmee de landvoogdes in haar laatste levensjaar kampte. Men kan deze problemen onder de noemer
van het vorstelijke patronage brengen. In het verleden was de landvoogdes gewoon
om bij de bespreking van de beden, meer speciaal in Brabant en Vlaanderen, kinderen
en verwanten van de gouverneurs van de grootste steden uit die landen te voorzien
met enkele beneficies. Toen Karel V de Nederlanden had verlaten, waren de rollen opgesteld van de beneficies ter collatie en patronage van Zijne Majesteit. Sindsdien had
de landvoogdes geen problemen gekend met bovengenoemde gewoonte. Ze kon zelfs
kinderen of verwanten van vorstelijke officiehouders, die voor hem werkten, en kapellanen en andere dienaren van de landvoogdes voorzien. Nu waren slechts twaalf
beneficies voorzien voor deze mensen, wat ze bijzonder weinig vond. 160 ‘Dit was nog
niet voorgekomen en zal lange tijd niet voorkomen’, was haar mening.
De landvoogdes had enkele beneficies voorzien voor vorstelijke dienaren, omdat ze
goed werk leverden voor de vorst en voor haar. Omdat de landvoogdes voortdurend
haar best deed, vroeg zij dat de keizer haar zou toestaan om te beschikken over het
derde beneficie van de collatie van Zijne Majesteit in de Nederlanden. In alle nederigheid drong zij erop aan. Op het einde van hetzelfde jaar overleed Margareta van Oostenrijk, zodat zij de vervulling van deze wens niet meer heeft beleefd.
In de inleiding van het indult verwees de paus naar de prestaties van de grootvader
van Karel langs moederszijde, Ferdinand van Aragón. 161 Deze onderscheidde zich tegen de Moren en bracht na de ontdekking van de Nieuwe Wereld vele onbekende zielen tot het katholieke geloof. Van Karel V werd hetzelfde engagement verwacht; zo is
dit indult als een aanmoedigingsindult te bestempelen. De belangen van de paus
zouden weldra op de agenda staan van internationaal vredesoverleg. Het do ut deskarakter van dit indult is grotendeels aanwezig.
Wat verwachtte Clemens VII van het indult? ‘Wij vertrouwen erop dat gij de barbaarse volkeren zult aansporen om de Schepper van alles te leren kennen niet alleen met
edicten en vermaningen, maar ook met wapens en – zo nodig – met geweld, opdat
159 L. Gachard, Correspondance de Marguerite d’Autriche duchesse de Parme avec Philippe II,
Bruxelles 1867, I, 417.
160 Het kwam vaker voor dat twaalf beneficies in een indult werden verleend.
161 In 1531 gaf Clemens VII ook de stichtingsbrief uit voor de universiteit van Granada,
waardoor het in 1492 op de Islam gewonnen gebied verder werd opgenomen in de
vaart der volkeren. Dat Karel V hierop heeft aangedrongen, is onomstreden.
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hun zielen mogen delen in het hemelse koninkrijk. 162 Daarom eren we u en we geven
u gratis de kans om kerkelijke personen, waar u het goed mee kunt vinden, te voorzien met kerkelijke beneficies. Noteer goed de omschrijving en de financiële waarde
van de beneficies en de inhoud van dispensaties. Wij ontslaan de kerkelijke personen
van alle kerkelijke straffen, ooit opgelopen, om de kracht van hun benoeming te ondersteunen en wij willen dat het zo gebeurt.’
Er zullen minstens deze keer pauselijke reservaties plaatshebben voor zijn schenking.
Wij kondigen aan, dat ze in de kathedrale kerken (behalve die van Luik) 163 en in de
kapittelkerken, waarin hij kanunnikdijen en prebenden te verlenen heeft, in de steden,
landen en plaatsen in de patrimoniale gewesten van de Nederlanden zullen voorkomen. Het gaat om één kanunnikdij, één prebende en één waardigheid of personaat,
bestuursfunctie of dienst, zelfs indien de waardigheden, personaten, bestuursfuncties
en diensten, die met zielzorg belast zijn en op grond van verkiezing bekomen worden.
Het maakte niet uit, hoeveel de taxatie en jaarlijkse waarde van de vruchten, inkomsten en winsten waren, als een soortgelijke voornaamste waardigheid in de kapittelkerken en die waardigheden, kanunnikdijen en prebenden, personaten, bestuursfuncties en soortgelijke diensten maar niet algemeen gereserveerd waren voor een apostolische beschikking of onderhevig waren aan een algemene apostolische reservatie.
Die diensten behoorden gezamenlijk of afzonderlijk tot de collatie, provisie, presentatie, verkiezing of welke andere beschikking van om het even welke bisschoppen of
andere collatoren en collatrices in voornoemde steden, plaatsen en landen van uw patrimonium der Nederlanden en ook van de beminde zonen van kapittels en afzonderlijke kanunniken en personen uit kapittelkerken en andere kerken, ook omwille van
de waardigheden, personaten, beheersfuncties of diensten, die ze daarin bekleedden’.
De daarop volgende onderhandelingen van de afgevaardigden van Clemens VII met
die van Karel V leidden tot het verdrag van Barcelona (29 juni 1529), waardoor de
plooien uit het verleden werden glad gestreken. Zelden heeft er een jaar later tussen
twee wereldleiders een zo langdurig topoverleg (van 26 juli 1529 tot 25 april 1530)
plaatsgevonden als in Bologna, toen daar de laatste keizerkroning door een paus werd
georganiseerd. De invloed van het overleg is ook voor de Nederlanden van kapitaal
belang geweest.
Nicolas Perrenot en Lodewijk van Vlaanderen, heer van Praat, waren in Barcelona
voor de keizer de toponderhandelaars geweest. Deze laatste werd naar Clemens VII
gestuurd om de uitvoeringsbesluiten nader te bespreken. Mercurino Gattinara, medeonderhandelaar, werd als leek tengevolge van dit overleg tot kardinaal verheven en
zou deze titel nauwelijks dragen, want nog geen jaar later was hij overleden. 164 Als
162 Op 27 oktober 2011 vroeg paus Benedictus XVI te Assisi vergiffenis voor het door het
christendom gebruikte geweld en voor het misbruik van het christelijk geloof, tegenstrijdig met zijn ware karakter.
163 Daar was de bondgenoot van Karel kardinaal en bisschop: Érard de La Marcq.
164 Op 13 augustus 1529 werd deze kanselier van Karel V kardinaal en op 5 juni 1530 overleed hij.
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kanselier nam Nicolas Perrenot zijn plaats in. 165 Tussen de lijnen door en naast die van
het verdrag kreeg Karel V zijn lang verwachte pauselijke concessies.
Na Barcelona werd Karel V als een vredestichter in Italië onthaald. De vrede had niet
alleen op de rust in Italië, maar ook op specifieke oplossingen betrekking, die zowel
voor de paus als voor de keizer voordelig waren. De keizer (nog niet gekroond) zou
aan de Medici, de familie van de paus, de stad Firenze teruggeven, bovendien aan de
paus ook delen van de pauselijke Staten, die door Venetië en Ferrara waren bezet. De
paus beloofde de keizer de investituur van het koninkrijk Napels te geven, waarbij hij
voortaan de bisschopsbenoeming mocht doen in vierentwintig kathedrale kerken. 166
Soortgelijk topoverleg tussen de paus en de keizer heeft zich in de wereldgeschiedenis
nooit meer voorgedaan. Hier herleefden de glorietijden van de twee zwaardenleer:
paus en keizer in grote verbroedering en zonder pottenkijkers. Als zij elkaar konden
vinden, dan was alles mogelijk, absoluut alles. Alleen stonden het Oecumenisch Concilie en de andere prioriteiten van de Kerk niet op hun programma. 167
De bescherming van de Pauselijke Staten en van de familiezaak kregen de voorrang bij
Clemens VII. Opnieuw zien we hoe belangrijk het ‘ius patronatus’ was. Genoemde
vierentwintig Napolitaanse bisdommen bekleedden een strategische positie in ZuidItalië, waar Karel V de Turkse piraten het hoofd moest zien te bieden. De bisschoppen
ter plaatse moesten te vertrouwen zijn. Spionage was zeer geducht, ook in kerkelijke
kringen, en grensplaatsen verdienden dubbele aandacht, zeker wanneer het ‘ius patronatus’ de wereldlijke leider kon helpen om rust te bevorderen en schandalen uit te
sluiten. De paus was het er helemaal mee eens, want ook hij alleen kon het gevaar der
Turken niet het hoofd bieden.
De keizer beloofde de paus ook dat hij zou zorgen voor een uitspraak over de zaak
van Ferrara. Deze uitspraak of laudum 168 handelde over felonie; ze werd eerst in Keulen geformuleerd op 12 oktober 1531, in Brussel onderzocht door raadsheer Lodewijk
van Schore, later in Gent bevestigd door Pieter Tayspil, de voorzitter van de Geheime
Raad en van de Raad van Vlaanderen, en nog later door de kardinalen van commentaar voorzien. Slotsom was dat Modena en Reggio als rijksgebieden toekwamen aan
165 Niet onbelangrijk is het om al te signaleren dat Antoine Perrenot, nauwelijks twaalf
jaar, werd opgenomen onder de commensales van de paus. Een jaar daarvoor immatriculeerde hij aan de universiteit van Leuven.
166 Men herinnere zich dat het koninkrijk Napels was uitgesloten in het indult ‘Fervor pure
devotionis’ van 5 juli 1515. Zie ook: M. Spedicato, Il giuspatronato nelle chiese meridionali del Cinquecento. Diocesi e vescovi di presentazione regia prima e dopo il Concilio
di Trento, in: A. Cestaro, Geronimo Seripando e la Chiesa del suo Tempo nel V Centenario
della Nascità, Rome 1997, 119-160.
167 Ch. Mee, Playing God: seven fateful moments when great men met to change the world, New
York 1993.
168 ASV, AA.Arm I-XVIII 1532. Scheidsrechterlijke uitspraak, hier in feodale aangelegenheden. Vergelijk met U. Zasius, Opera omnia, Aalen 19652, III, 418, 8, waar laudum
wordt genoemd ‘arbitri sententia’ als commentaar bij D.42.1.15.1 De re iudicata, § sententiam.
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Alfonso d’Este, de hertog van Ferrara. 169 Ook werden er afspraken gemaakt over het
hertogdom Milaan, waar Christine van Denemarken, een nichtje van de keizer, zou
huwen met Francesco Sforza. 170 De bastaarddochter van de keizer, Margareta, zou
huwen met een neef van de paus, Alexander de Medici. 171
Ondertussen had Clemens VII zijn bescherming beloofd aan de Hospitaalridders, die
onder Adrianus VI van het eiland Rhodos waren verdreven door de Turken en die een
tijdje in Civittavecchia hadden verbleven. Clemens VII had ze in Viterbo een tijdelijke
plaats bezorgd, maar na de keizerkroning in Bologna kregen de Hospitaalridders in
een perkamenten oorkonde van Karel V op 23 maart 1530 bevestigd dat ze vanuit de
eilanden Malta en Gozo en vanuit Tripoli op de Noord-Afrikaanse kust als uitvalsbases hun werk voor het Heilige Land konden verder zetten. Weer dook het ‘ius patronatus’ op, want keizer Karel zou met zijn patronaatsrecht van Sicilië als achtergrond
ook de bisschop op Malta aanstellen. De eerste, nog in de perkamenten oorkonde vermeld, was Balthasar von Waldkirch, maar deze overleed vooraleer hij zijn bisschopszetel kon gaan bezetten. Vanaf dat ogenblik tot in de negentiende eeuw zijn bisschoppen steeds aangesteld op basis van de oorkonde uit 1530. 172
Clemens VII beloofde Karel V te ontvangen als eerstgeboren zoon van de Heilige
Roomse Kerk en hem evenveel eer te betonen als om het even wie van de Roomse keizers uit het verleden, zowel bij de kroning en bij de verlening van de keizerlijke onderscheidingstekenen 173 en bij andere plechtige gebeurtenissen, die dan gewoonlijk
onderhouden werden, als bij de indulten, benoemingen en andere gratievolle rechten
en voorrechten, die vroeger aan andere Roomse keizers waren toegestaan. 174 Dankzij
de Venetiaan Gasparo Contarini weten we verder dat Karel V bij zich een ‘memoriale’
had; men zou kunnen zeggen: een geheugensteuntje. De zaken, waarover Zijne Majesteit het moest hebben met Zijne Heiligheid, waren de volgende. Op de eerste plaats
kwam de zaak van zijn tante, Catharina van Aragón, toen nog echtgenote van Hendrik
VIII. Dit briefje is ondertussen teruggevonden in Simancas. Het aandeel van het ‘ius
patronatus’ was behoorlijk en betrof vooral Spanje. Er was ook tweemaal sprake van
een indult; bij één van beide was er al vroeger overleg geweest: ‘dat van het indult met
de gereserveerde beneficies en de ruimere tijd voor de benoeming van de personen en
169 R. Quazza, Alfonso I d’Este, duca di Ferrara, in: DBI 2 (1960) 332-337.
170 P. van Peteghem, Charles Quint, Philippe II, Milan et “Milan”. Des énigmes à déchiffrer et à suivre, in: Actes du Sixième Congrès de l’Association des Cercles Francophones
d’Histoire et d’Archéologie de Belgique et LIIe Congrès de la Fédération d’Archéologie et
d’Histoire de Belgique, Mons 2002, II, 349-365.
171 Deze Alexander zou snel overlijden, waarna Margareta zou huwen met Ottavio, kleinzoon van Paulus III, een lid van het geslacht Farnese.
172 A. Zammit Gabaretta, The presentation, examination and nomination of the bishops of Malta,
Malta 1961, 22 en A. Koster, Prelates and politicians in Malta: changing power-balances between church and state in a Mediterranean island fortress (1530-1976), Vijfhuizen 1981.
173 C.7.37.3.5: infulae imperiales.
174 Op 1 maart 1530 werd de keizerkroning door een bul met gouden zegels bekrachtigd:
L. Becchetti e.a., De geheime archieven van het Vaticaan, Brussel 2009, 134-135.
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dat men kan benoemen in het geval een benoemde overlijdt zonder een andere in zijn
plaats te hebben gekozen.’ Deze cryptische omschrijving laat niet meteen toe het indult te identificeren als een belangrijk gespreksonderwerp vanuit de Nederlanden. 175
Het tweede indult neemt alle twijfel weg, omdat het bedoeld was voor de aartsbisschop van Compostela, Juan Pardo de Tavera. Het is logisch: Karel V kwam uit Spanje
en deze keer waren onderwerpen uit de Nederlanden niet aan de orde. Tavera was na
het overlijden van Ferdinand van Aragón door Adriaan van Utrecht aangezocht om
op reis te gaan naar het Hof in Portugal. Daar moest hij een dubbel huwelijk bespreken: de koning van Portugal met de zus van Karel en Karel zelf met Elisabeth, de
dochter van de koning. Met Elisabeth zou hij bijna een decennium later in Sevilla trouwen. Tavera zou op 22 februari 1531 kardinaal worden op verzoek van keizer Karel.
Nog later zou hij in 1534 primaat van Spanje zijn.
Ondertussen waren Louise van Savoie, de moeder van Frans I, en Margareta van Oostenrijk, beiden tantes van Karel V, in de Damesvrede tot een akkoord gekomen te
Kamerijk op 3 augustus 1529. Uiteraard speelden indulten daar een ondergeschikte
plaats, maar beide regentessen hadden in de praktijk wel grote bevoegdheden op het
terrein van beneficies en kenden er de financiële en geestelijke waarde van.

175 K. Brandi, Kaiser Karl V. Werden und Schicksal einer Persönlichkeit und eines Weltreiches,
Darmstadt 19672, II (Quellen und Erörterungen), 204-206.
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IX:

INSTRUMENTUM FULMINATIONIS NA HET INDULT 13-8-1552

SAB, Deventer, Archief van het kapittel van Sint-Lebuïnus (ID 1053), inv. nr. 119 176
Ziehier het enig bewaarde, gedrukte document, waarbij een vorstelijke uitvoerder van
een indult (Antoine Perrenot) aan een indultarius (Ingelbert Verreyken) op een plechtige wijze te kennen gaf dat hij op basis van het pauselijk indult ‘Digna consideratione
fidelitatis’ het recht kreeg om te solliciteren voor het aangeduide beneficie. Deze oorkonde wordt nu bewaard in het archief van de stad Deventer, waar zich het kapittel
van Sint-Lebuïnus bevond en waarbij vaststaat dat de indultarius daar ook kanunnik
is geworden, zoals het bedoeld was. In dit notarieel document is er verder de tekst van
het indult van Julius III en van de aanstelling door Karel V van de uitvoerder. Het
document is op perkament gedrukt en omvat meer dan honderdvijftig lijnen. ‘Instrumentum fulminationis’ kan men omschrijven als het plechtige diploma van het tentamen.
Antonius Perrenot, episcopus Atrebatensis invictissimi ac sacratissimi principis &
Domini nostri Do/mini Caroli Quinti, divina favente clementia, Romanorum Imperatoris Augusti &c primus consiliarius, executor & commissarius, a Sua Maiestate unà
cum venerabili & circumspecto viro, Domino Odoardo de Barsacques, Praeposito/
ecclesiae collegiatae S. Odomari eiusdem Caes. Maiestatis eleemosynario, nostro in
hac parte collega cum clausula. Et quemlibet vestrum in solidum, in vim certarum
litterarum Apostolicarum ad infrascripta specialiter deputatus, dile/cto nobis in Christo Inghelberto Verreyken clerico Cameracensis diocesis salutem in Domino. Quasdam
Apostolicas Sanctissimi in Christo Patris, & Domini nostri Domini IULII divina providentia Papae.III./
5 eius vera bulla plumbea in filis sericeis rubei croceique colorum subimpendentibus,
bullatas dicto CAROLO Imperatori directas, nec non alias eiusdem CAROLI Imperatoris eius vero sigillo in certa rubea subimpendente sigillatas litteras nobis pro/ parte
tua praesentatas, sanas siquidem, & integras, non vitiatas, non cancellatas, nec in
aliqua sui parte suspectas, prout ex eis prima facie apparebat, recepimus, ac easdem
dicto CAROLO Imperatori directas litteras, cum inferius insertis collationatas,/ transumi & exemplari, ac in hanc publicam transumpti formam redigi mandavimus, decernentes presentibus fidem indubiam adhiberi debere, proinde ac si originales dicto
CAROLO Imperatori directae litterae exhibitae forent vel ostensae. Quarum quidem
singularum litte/rarum praedictarum tenor de verbo ad verbum sequitur, & est talis:

176 Op de keerzijde leest men: Preces Germanice ad capitulum Daventriense vel indultum
Germanicum pro Ingelberto Verreyken filio quondam Audientiarii Caesareae Maiestatis canonico Daventriensi. Boven deze nota kan men nog de letter A onderscheiden.
Deze letter is afkomstig van het tweede gebruik van het document in een recredentieproces voor het Hof van Gelderland.
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Indultum Julius III 13-8-1552
Uitgave : G. de Smet, Privilegia nominationum Lovaniensium, Gandavi 1665, 97-102. Fr.
Pinsson, Inventaire des indults, pieces, titres et memoires emploiez et servans de preuves au
Traité singulier des Regales ou des droits du roi sur les benefices ecclesiastiques, Paris 1688, II,
1102-1109.
JULIUS episcopus, servus servorum Dei, charissimo in Cristo filio Carolo Romanorum
imperatori salutem et apostolicam benedictionem. 177
Digna consideratione fidelitatis et devotionis tuae merita,/ quibus celsitudinem tuam
erga nos et Sedem Apostolicam clarere cognovimus, necnon longa et varia itinera graviaque et periculosa bella ac sumptus immensos, quae pro fidei catholicae exaltatione
et sanctae matris ecclesiae unione et defensione his maxime postre-/
10 mis temporibus indefessae sollicitudinis studio continuatisque laboribus Dei benignitate suscepisti et pertulisti, intra mentis nostrae arcana revolventes, congrua 178
iudicamus illa serenitati tuae favorabiliter concedere, per quae ei honor accrescat et
eius contemplatione/ gratis sibique acceptis personis ecclesiasticis congruae provisionis subsidium valeat provenire. Hinc est, quod nos MOTU PROPRIO, non ad tuam vel
alterius pro te nobis super hoc oblatae petitionis instantiam, sed de nostra mera liberalitate ut auctoritate nostra, quilibet ex archi/episcopis seu episcopis vel personis in
dignitate ecclesiastica constitutis, per te pro tempore eligendis pro personis ecclesiasticis per maiestatem tuam eis ad hoc infra tres menses, a die tibi factae praesentationis
presentium computandos, nominandis, etiam quaecunque quotcunque et/ qualiacunque beneficia ecclesiastica cum cura et sine cura ex quibusvis dispensationibus apostolicis obtinentibus et exspectantibus, quorum beneficiorum valores et qualitates ac dispensationum huiusmodi tenores presentibus haberi volumus pro expressis, ac personas ipsas et earum/ singulas, a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis a iure vel ab homine quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatae existant ad effectum validitatis, nominationis de eis faciendae conse-/
15 quendum harum serie absolvimus et absolutos fore nunciamus in singulis cathedralibus etiam metropolitanis vel collegiatis ecclesiis in Brabantiae, Limburgiae, Lucemburgiae ducatibus ac Burgundiae, Flandriae, Arthesii, Hannoniae, Hollandiae,
Zeelandiae et Na-/murci comitatibus ac aliis oppidis, terris, villis et locis eisdem ducatibus et comitatibus vicinis patrimonii tuae celsitudinis seu de patrimonio tuo huiusmodi existentibus unum canonicatum et unam praebendam et unam dignitatem seu personatum, admi-/nistrationem vel officium etiam curatum et electivum, nec non unum beneficium
ecclesiasticum cum cura vel sine cura seculare, etiam si sit parochialis ecclesia vel eius perpetua

177 Voor een kopie van dit indult: ARAB AUD 1412/8.
178 Congrue is een betere lezing.

Bijlagen

631
―――

vicaria 179 et cuiuscunque taxae seu annui valoris singulorum illorum fructus, redditus
et proven/tus existant, dummodo aliqua dignitatum in cathedralibus etiam metropolitanis post pontificalem maior et collegiatis ecclesiis huiusmodi principalis et illa ac
canonicatus et praebendae, personatus, administrationes et officia ac beneficia huiusmodi dispositioni/ apostolicae generaliter reservata, aut ex generali apostolica reservatione affecta non fuerint, quodque maiestas tua unam et eandem personam ad canonicatum ac praebendam et dignitatem nominare valeat ac tunc canonicatus et praebenda
ac dignitas pro uno benefi-/
20 cio tantum reputentur, etiamsi ex persona diversorum etiam simul vel successive
vacaverint, vel diversas personas ad canonicatum et praebendam ac dignitatem, personatum, administrationem vel officium singularum ecclesiarum huiusmodi, et infra
dictos tres menses/ eaedem personae per maiestatem tuam nominentur, alioquin
presentes litterae post dictos tres menses nullius sint roboris vel momenti et habeantur
prorsus pro infectis, ita tamen quod si contingat aliquam seu aliquas ex personis per te
nominandis, antequam nominatio huiusmodi sor/tiatur effectum ab hac luce decedere,
eadem maiestas tua loco sit defunctae seu defunctarum personae seu personarum
aliam vel alias personam vel personas ad canonicatum ac praebendam et dignitatem
seu aliud beneficium ecclesiasticum, ut prefertur, qualificatum ad quos, quam/ vel
quod persona seu personae ipsae defunctae nominatae erant, de novo nominare possit, ad collationem, provisionem, praesentationem, electionem seu quamvis aliam
dispositionem quorumcunque archiepiscoporum, episcoporum, capitulorum, singulorumque canonicorum et personarum/ cathedralium etiam metropolitanarum et
collegiatarum ac aliarum ecclesiarum, etiam ratione dignitatum, personatuum, administrationum vel officiorum, quae in illis obtinent, communiter vel divisim pertinentia, necnon aliorum collatorum vel collatricum, secularium vel re-/
25 gularium in ducatibus, comitatibus, oppidis, villis, terris et locis praedictis consistentium, si quae tempore nominationis faciendae huiusmodi vacabunt aut cum etiam
in aliquo vel aliquibus ex mensibus per nos ordinariis collatoribus et collatricibus per
constitutionem nostram/ aut per alternativas* seu alias litteras apostolicas archiepiscopis, episcopis, capitulis, canonicis et personis necnon aliis collatoribus et collatricibus sub quacunque verborum forma et cum quibusvis clausulis etiam derogatoriarum
derogatoriis ac alias/ talibus, quod eis nisi sub certa forma specifice ac etiam individualiter cum nominum et dignitatum etiam archiepiscopi expressione derogari non
possit quomodolibet concessis et concedendis simul vel successive vacaverint, quae
ipsae nominandae personae per se vel procuratores/ suos ad hoc ab eis et qualibet
earum specialiter constitutos infra unius mensis spacium, postquam cuilibet earum vel
ipsarum procuratoribus vacatio illorum innotuerit, duxerint acceptanda, conferenda
eisdem nominandis personis post acceptationem huiusmodi cum/ omnibus iuribus et
179 Deze tekst werd schuin geplaatst, omdat hij ook letterlijk werd overgenomen in het recredentieproces van de pastorie van Wilp. Op basis van dit citaat meende kanunnik
Engelbert Verreyken aanspraak te mogen maken om pastoor te worden.

632

Bijlagen

―――

pertinentiis suis donationi suae semel duntaxat auctoritate nostra reservare et etiam
illis ex dictis nominandis personis, quas in canonicos dictarum ecclesiarum creaverit et
pro eis inibi praebendae seu dignitates reserventur per te ad hoc no-/
30 minari contigerit, ipsarum ecclesiarum canonicatus cum plenitudine iuris canonici
auctoritate praefata conferat et de illis etiam provideat ac faciat personas ipsas in canonicos dictarum ecclesiarum recipi et in fratres stallo cuilibet earum in choro et loco
in/ capitulo omnium ipsarum ecclesiarum cum dicti iuris plenitudine assignatis, necnon archiepiscopis, episcopis, capitulis, canonicis, personis, collatoribus, collatricibus
ac illi vel illis ad quem vel ad quos canonicatuum et praebendarum, dignitatum, personatuum,/ administrationum vel officiorum necnon beneficiorum huiusmodi collatio,
provisio, praesentatio, electio seu quaevis alia dispositio communiter vel divisim pertinet, ne de illis interim etiam ante acceptationem eandem, nisi postquam eis constiterit quod personae per maiestatem/ tuam ad illa nominandae vel earum procuratores
huiusmodi illa noluerint acceptare, disponere quoquo modo praesumant districtius
cum irritanti decreto inhibere, necnon canonicatus et praebendas ac dignitates, personatus, administrationes vel officia/ ac beneficia huiusmodi, quae sibi reservabit, si vacabunt vel cum vacaverint, ut prefertur, cum omnibus iuribus et pertinentiis praefatis
eisdem per te nominandis personis post acceptationes ipsas auctoritate praefata conferre et de illis etiam providere, necnon per se vel alium seu/
35 alios easdem per te nominandas personas vel suis nominibus earum procuratores
in corporalem possessionem canonicatuum et praebendarum ac dignitatum, personatuum, administrationum vel officiorum ac beneficiorum iuriumque et pertinentiarum
praedictorum inducere et/ inductos defendere et ad dignitates, personatus, administrationes vel officia ac beneficia huiusmodi, ut est moris, admitti sibique de canonicatuum et praebendarum ac dignitatum, personatuum, administrationum vel officiorum
ac beneficiorum huiusmodi fructibus,/ redditibus, proventibus, iuribus et obventionibus universis integre responderi facere ac contradictores auctoritate nostra, appellatione postposita, compescere, necnon cum duodecim 180 nominandis personis, ut quilibet eorum, qui unum obtineat cum illo unum/ aliud vel absque eo ipsa et alia ex dictis
personis nullum obtinentibus quaecunque duo curata seu alias invicem incompatibilia
beneficia ecclesiastica etiamsi parrochiales ecclesiae vel earum perpetuae vicariae aut
dignitates, personatus, administrationes vel officia/ in cathedralibus etiam metropolitanis vel collegiatis et dignitates ipsae quas alias obtinent in cathedralibus etiam metropolitanis post pontificales maiores seu in collegiatis ecclesiis huiusmodi principales
seu talia mixtim fuerint, et ad dignitates,/
40 personatus, administrationes vel officia huiusmodi consueverint, quae per electionem assumi eisque cura immineat animarum, etiamsi unum ex ipsis cuilibet eorum
vigore presentium conferatur aut eligatur, praesentetur vel alias assumatur ad illa et
instituatur in illis reci/pere et insimul, quoad vixerit, retinere illaque simul vel succes180 Deze twaalf personen komen voor in drie niet-hernieuwbare indulten. Zie nog bijlage
VIII en XII.
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sive simpliciter vel ex causa permutationis, quoties cuilibet earundem duodecim personarum placuerit dimittere, et loco dimissi vel dimissorum aliud vel alia, simile vel
dissimile aut si/milia vel dissimilia, beneficium seu beneficia, ecclesiasticum vel ecclesiastica duo duntaxat invicem incompatibilia similiter recipere et insimul, quoad vixerit, ut praefertur, retinere, necnon etiam cum duodecim nominandis personis quae
aetatis ut, quam primum vigesimum/ annum attigerint, quamcunque dignitatem, personatum, aut cum cura administrationem vel officium et beneficium, qui vero defectum natalium patientur, etiam ex damnato coitu geniti, si alias ad hoc capaces fuerint,
ut huiusmodi dignitates non tamen maiores et prin/cipales et quaecunque beneficia, si
eis vigore presentium conferantur, similiter recipere et retinere valeant et cum eis
super huiusmodi defectibus, si sufficienter dispensatum non sit, defectibus praefatis,
ac generalis Lateranensis 181 nec non Pictaviensis 182 conciliorum ac aliis constitutio/
45 nibus et ordinationibus apostolicis, statutisque et consuetudinibus supradictis
nequaquam obstantibus, eadem auctoritate dispensare, et cuilibet ex nominandis
personis super praemissis executores, ubi et quando necessarium et expediens fuerit,
qui praemissa omnia et singula/ in praemissis et circa ea necessaria et opportuna facere, disponere, ordinare et exequi libere et licite possint et valeant eadem auctoritate
plenam et liberam concedimus facultatem, CAETERUM 183 cupientes tui contemplatione, ut eaedem per te nominandae personae quantocitius/ praesentium consequantur effectum, MOTU SIMILI praefatis personis et earum singulis concedimus, quod in
canonicatuum et praebendarum ac dignitatum, personatuum, administrationum et officiorum ac beneficiorum huiusmodi assecutione omnibus et singulis exspectantibus,
sine tamen preiudi/cio eorum, qui ad preces maiestatis tuae vel dilecti filii nostri nobilis viri Philippi, Hispaniarum principis, iam in canonicos recepti sunt, 184 qui ad beneficia huiusmodi fuerint in canonicos recepti aut recipiendi et sub quibusvis datis et
processibus diligentio/ribus et quibusvis antelationum praerogativis, privilegiis, indultis, favoribus et gratiis, etiam nomine universitatum, capitulorum, collegiorum et singularum personarum etiam MOTU SIMILI et sub quibusvis verborum formis et cum
quibuscunque etiam reductionibus* ad ius commune/
50 et aliis derogatoriis et favorabilibus clausulis etiam ad instar familiarium nostrorum descriptorum aut maioribus et fortioribus etiam quibusvis aliis per cuiuscunque
quemcunque dignitatis status, gradus, vel conditionis fuerint, et quavis dignitate fulgentibus/ nominatis et forsan nominandis et pro quibus speciales reservationes*, uniones, annexiones et incorporationes de primis vacaturis canonicatibus et praebendis,
dignitatibus, personatibus, administrationibus vel officiis seu beneficiis huiusmodi
cum inhibitione et decreto irri/tanti sub quacunque verborum forma per nos vel Se-

181 X.1.17.2 Ad praesentiam nostram.
182 X.1.17.1 Ut filii presbyterorum.
183 De belangrijke clausule* uit de niet-hernieuwbare indulten, waardoor het mogelijk was
om de uitvoering door te geven aan een subexecutor.
184 Hier wordt verwezen naar een op te sporen indult, toegekend aan Filips II.
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dem praedictam forsan factae vel imposterum faciendae, etiamsi exspectantes vel alii
nominati vel nominandi vel illi pro quibus speciales reservationes aut uniones, annexiones et incorporationes huiusmodi pro tempore ema/narint, fuerint illustres et qualitercunque graduati ac nostri ac eiusdem Sedis notarii etiam participantes ac subdiaconi, causarum Palatii Apostolici auditores, clerici Camerae Apostolicae, litterarum de
maiori praesidentia abbreviatores, scriptores aut quicunque nostri con/tinui commensales fuerint et de ipsorum propriis nominibus et cognominibus ac totis earundem
gratiarum, antelationum, praerogativarum, privilegiorum et indultorum tenoribus,
quos presentibus haberi volumus pro expressis, specifica et expressa mentio habenda
foret/
55 quovis respectu et quacunque causa et etiam quacunque grandi et excogitabili
contemplatione huiusmodi gratiae exspectativae speciales vel generales reservationes,
collationes, mutationes, revalidationes, uniones, annexiones et incorporationes, uniendi, annectendi, incor/porandi mandata, privilegia, et indulta per nos concessa et
concedenda fuerint, personis Sanctae Romanae Ecclesiae cardinalium et nonnullis
familiaribus nostris in quibusdam nostris litteris praerogativarum eis concessarum
descriptis duntaxat exceptis, possint et debeant/ omnino et penitus anteferri, et quod
clausula MOTUS PROPRII presentibus inserta etiam alias quae ad tollendum et excludendum surreptionem omnes et singulos habeat et operetur effectus quos tam de iure*
communi et per constitutiones nostras et alias quomodolibet operari possit, non obstan/tibus supradictis necnon aliis nostris, per quas voluimus quod nullus gratiam
exspectativam extra suam nationem impetrare possit, nisi idioma 185 quod communiter
ibidem homines loquuntur intelligat et intelligibiliter loquatur et quod clausula et
verba MOTUS PROPRII huiusmodi/ nil aliud operentur, nisi ad tollendum surreptionem, duntaxat ac in favorem ordinariorum quomodolibet editis, necnon felicis recordationis Bonifacii Papae viii, praedecessoris nostri, etiam de una et de duabus dietis, 186 etiam in concilio generali editis et aliis apostolicis ac
60 in provincialibus et synodalibus constitutionibus et ordinationibus ac de certo canonicorum numero et alias dictarum ecclesiarum, etiam iuramento, confirmatione
apostolica vel quavis firmitate alia roboratis statutis et consuetudinibus, privilegiis
quoque indultis ac/ litteris apostolicis per quoscunque Romanos Pontifices predecessores nostros et nos ac dictam Sedem etiam per viam generalis legis, statuti perpetui,
MOTU PROPRIO ET EX CERTA SCIENTIA AC DE APOSTOLICAE POTESTATIS
PLENITUDINE et cum quibusvis irritantibus, annullativis, cessativis,/ revocativis, reservativis, acceptativis, restitutivis, declarativis, mentis attestativis ac derogatoriarum
derogatoriis aliisque efficatioribus, efficacissimis et insolitis clausulis, quomodolibet
etiam pluries concessis, confirmatis et innovatis, quibus omnibus etiamsi pro/ illorum
sufficienti derogatione de illis eorumque totis tenoribus specialis et individua ac de
185 Het taalprobleem was het onderwerp van een Kanselarijregel en vindt men ook in bijlage VIII (1529) en XII (1560).
186 VI.1.3.11 Statutum en X.1.3.28 Nonnulli.
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verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes mentio seu
quaevis alia expressio habenda aut aliqua alia exquisita forma servanda foret et in eis
caveatur/ expresse quod illis nullatenus derogari possit, illorum omnium, necnon
quarumcunque scripturarum occasione praemissorum ac infra scriptorum quomodolibet confectarum tenores presentibus pro sufficienter expressis ac de verbo ad verbum
insertis, necnon modos et formas ad id ser-/
65 vandos pro individuo servatis habentes hac vice duntaxat, illis alias in suo robore
permansuris, harum serie specialiter et expresse derogamus contrariis quibuscunque,
aut si aliqui apostolica praefata vel quavis alia auctoritate in dictis ecclesiis in canonicos sint re/cepti vel ut recipiantur insistant seu si super provisionibus sibi faciendis de
canonicatibus ac praebendis et dignitatibus, personatibus, administrationibus vel officiis ac beneficiis huiusmodi speciales vel aliis beneficiis ecclesiasticis in illis partibus
generales dictae Sedis vel/ legatorum eius litteras impetrarint, etiamsi per eas ad inhibitionem, reservationem et decretum vel alias quomodolibet sit processum, aut si archiepiscopis, episcopis, capitulis, collatoribus, collatricibus, canonicis ac personis predictis vel quibusvis aliis communiter/ vel divisim ab eadem sit Sede indultum quod ad
receptionem vel provisionem alicuius minime teneantur et ad id compelli aut quod
interdici, suspendi vel excommunicari non possint, quodque de canonicatibus et praebendis necnon dignitatibus, personatibus, administrationibus/ vel officiis ad eorum
collationem, provisionem, praesentationem, electionem seu quamvis aliam dispositionem coniunctim vel separatim spectantibus nulli valeat provideri per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi/ 187
70 mentionem, et qualibet alia dictae Sedis indulgentia generali vel speciali cuiuscunque tenoris existat, per quam presentibus non expressam vel totaliter non insertam,
effectus huiusmodi gratiae impediri valeat quomodolibet vel differri et de qua cuiusque toto/ tenore habenda sit in nostris litteris mentio specialis, seu si dictae personae
nominandae praesentes non fuerint ad praestandum de observandis statutis et consuetudinibus ipsarum ecclesiarum respective solita iuramenta, dummodo in absentia
sua per procuratores ido/neos et cum ad ecclesias ipsas accesserint corporaliter illa
praestent. Nos enim quibuscunque archiepiscopis, episcopis, capitulis, canonicis,
personis collatoribus collatricibus et aliis praedictis, ne contra praesentium tenorem de
canonicatibus et praebendis, dignitatibus,/ personatibus, administrationibus vel officiis ac beneficiis praedictis disponere ac exspectantibus praedictis, ne etiam praetextu
gratiarum exspectativarum et quarumvis litterarum apostolicarum ac reservationum
et unionum eis et quibusvis locis concessarum canonicatus et praeben/das ac dignitates, personatus, administrationes vel officia ac beneficia huiusmodi vel eorum aliquod per se vel alium seu alios acceptare seu de illis sibi provideri aut aliis ecclesiis,
monasteriis, prioratibus, canonicatibus et praebendis, dignitatibus, perso-/

187 Na ‘huius=’ is ‘modi’ vergeten.
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75 natibus, administrationibus vel officiis seu mensis et beneficiis uniri, annecti et
incorporari, petere, facere vel procurare, necnon iudicibus delegatis ne ad executionem litterarum eis desuper directarum in aliquo procedere aut collationes, provisiones, uniones, annexio/nes, incorporationes vel alias dispositiones de canonicatibus
et praebendis et dignitatibus, personatibus, administrationibus et officiis et beneficiis
praedictis per se vel alium seu alios facere quoquo modo praesumant, districtius inhibemus et insuper nos, qui etiam dudum/ inter alia volumus quod nullus duabus
gratiis exspectativis seu specialibus reservationibus* aut exspectativa et reservatione
simul, etiam si ambae vel altera earum MOTU SIMILI concessae forent, nisi una illarum tempore datae concessionis alterius consumpta extitisset,/ uti possit, ipsis nominandis personis concedimus quod gratiis expectativis eis iam per nos concessis et
imposterum forsan concedendis, necnon nominatione vigore presentium de eis facienda, constitutione praefata non obstante, 188 uti, potiri libere et licite valeant, quodque/ maiestas tua unam et eandem personam ad canonicatum et praebendam ac dignitatem et tunc canonicatus et praebenda ac dignitas pro uno tantum beneficio reputentur vel diversas personas ad canonicatum et praebendam ac dignitatem, personatum, administrationem/
80 vel officium in singulis ecclesiis praedictis nominare possit et valeat, ita tamen
quod, ut praefertur, infra trium mensium spacium a die tibi factae praesentationis
presentium computandum eadem maiestas tua easdem personas nominare debeat,
alioquin presentes litterae nullius sint roboris/ vel momenti et habeantur prorsus pro
infectis, verum quia admodum difficile foret huiusmodi praesentes nostras litteras ad
singula, de quibus forsan fides facienda fuerit loca deferre, eadem auctoritate decernimus quod ipsarum transumptis manu publici notarii/ et sigillo alicuius episcopi 189
vel personae in dignitate ecclesiastica constitutae munitis, tanquam praesentibus
originalibus litteris huiusmodi plena fides adhibeatur et perinde stetur ac si praesentes
originales litterae forent exhibitae vel ostensae, quodque praesentibus litteris per/
quascunque alias nostras litteras etiam MOTU ET SCIENTIA SIMILIBUS emanatas et
emanandas, etiam facientes plenam et expressam de toto tenore praesentium mentionem, non sit nec esse censeatur derogatum, nisi derogatio huiusmodi de expresso
consensu tuae/ maiestatis et de plenitudine potestatis facta fuerit, ac ex nunc omnes
alias collationes, provisiones, praesentationes, electiones, uniones, annexiones et incorporationes de ipsis canonicatibus et praebendis, dignitatibus, personatibus, administrationibus et officiis/
85 ac beneficiis huiusmodi per nos vel Sedem praefatam aut legatos eiusdem aut episcopos, praelatos, capitula, collatores huiusmodi etiam in mensibus sibi, ut praemittitur, concessis et concedendis forsan faciendas, necnon totum id et quicquid secus
super his a quoquam/ quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attemptari
irrita declaramus et inania. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrae
188 ‘Abstante’ is een zetfout.
189 Bij Engelbert Verreycken is dit het zegel van Antonius Perrenot.
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absolutionis, nunciationis, concessionum, inhibitionis, derogationis, decretorum et
declarationis infrin/gere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare
praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum. Datum Romae apud Sanctum Marcum 190 anno incarnationis Dominicae quin/gentesimo quinquagesimo secundo, Idibus Augusti Pontificatus nostri anno tertio. Signatum intus, I. Cardinalis Puteus 191 uno in loco, alio vero
Gal. Aquinas. 192 Foris in replica, Barengus, 193 et a tergo Registrata apud Galeatium
Secretarium. 194/
CAROLUS QUINTUS, divina favente clementia, Romanorum Imperator Augustus ac
Germaniae, Hispaniarum, utriusque Siciliae, Hierusalem, Hungariae, Dalmatiae,
Croatiae, insularum Balearium, Sardiniae, Fortunatarum, et Indiarum ac terrae firmae
maris/
90 Oceani etc. Rex, Archidux Austriae, Dux Burgundiae, Lotharingiae, Brabantiae,
Limburgiae, Lutzemburgiae, Geldriae etc. Comes Habspurgi, Flandriae, Tirolis, Arthesii, et Burgundiae, Palatinus Hannoniae, Hollandiae, Zeelandiae, Ferretti, Kiburgi,
Na/murci et Zutphaniae, Landtgravius Alsatiae, Marchio Burgoviae, et Sacri Romani
Imperii etc. Dominus Frisiae, Molinae, Salinarum, Tripolis, Mechliniae, necnon civitatis oppidorum ac patriae Traiectensis, Transisulanensis et Groningensis etc. Reverendo
in/ Christo Patri Domino Antonio Perrenot, episcopo Atrebatensi, et venerabili viro
Domino Odoardo de Barsacques, praeposito ecclesiae collegiatae Sancti Odomari,
eleemosynario nostro, devotis fidelibus, nobis dilectis consiliariis nostris salutem./
Cum nuper sanctissimus in Christo Pater ac Dominus noster D. Iulius divina providentia Papa Tertius per litteras suas Apostolicas, eius vero bulla plumbea cum filis
sericeis rubei croceique colorum subimpendentibus, bullatas, sanas siquidem et integras, non vi/tiatas, non cancellatas, neque in aliqua sui parte suspectas et omni prorsus
vitio et suspitione carentes, nobis die vigesima octava mensis Aprilis praesentis anni
per dilectum et fidelem secretariorum 195 nostrum magistrum Laurentium du Blioul
praesentatas et cum ea qua decuit/ reverentia et gratitudine per nos receptas, MOTU
suo PROPRIO, perpensis nostris in Sedem Apostolicam et fidem Catholicam meritis,
190 Doorgaans bij Sint-Pieter, maar hier nabij de Piazza Venezia (Rione IX Pigna).
191 Jacobus Puteus of Giacomo del Pozzo (1495-1563) was vijftien jaar auditor Rotae onder
Paulus III en werd op 20 november 1551 kardinaal-priester onder zijn opvolger, Julius
III.
192 Galeatius Florimontius, afkomstig uit Campania ‘presbyter Suessanus’, werd bisschop
van Aquino (1543-1552).
193 W. Maziere Brady, The episcopal succession in England, Scotland and Ireland A.D. 14001875, Rome 1876, II, 321: Joannes Barengus, clericus Mediolanensis, werd ‘episcopus
Larinensis’ (Larino, 1551-1555), secretaris van Paulus IV en als notaris gevraagd bij het
vonnis van Thomas Cranmer (29 november 1555).
194 Aliud omnino simile indultum concessit Serenissimo domino Philippo Hispaniarum
regi catholico faelicis recordationis Pius papa quartus anno 1560 Pontificatus sui anno
primo de verbo ad verbum.
195 Bedoeld is ‘secretarium’.
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ut nobis honor accrescat et gratis nobisque acceptis personis ecclesiasticis congruae
provisionis subsidium valeat provenire/ aliisque legitimis causis nobis concesserit et
indulserit, ut quilibet ex archiepiscopis seu episcopis vel personis in dignitate ecclesiastica constitutis per nos pro tempore eligendis et pro personis per nos ad hoc eis nominandis in singulis cathedralibus etiam/ metropolitanis vel collegiatis ecclesiis unum
canonicatum et unam praebendam ac unam dignitatem seu personatum, administrationem vel officium, etiam curatum et electivum, necnon unum beneficium ecclesiasticum, cum cura vel sine cura saeculare, etiamsi paro/chialis ecclesia vel eius perpetua
vicaria et cuiuscunque taxae seu annui valoris illorum fructus, reditus et proventus
existant ad collationem, praesentationem, provisionem, electionem seu quamvis aliam
dispositionem quorumcunque archiepiscoporum, episcoporum, ca/pitulorum, singulorumque canonicorum et personarum, cathedralium etiam metropolitanarum vel
collegiatarum ac aliarum ecclesiarum, etiam ratione dignitatum, 196 personatuum ac
administrationum vel officiorum quae in illis obtinent, necnon aliorum collatorum vel
col-/
100 latricum saecularium vel regularium in nostris Brabantiae, Lutzemburgiae, Limburgiae ducatibus ac Burgundiae, Flandriae, Arthesii, Hannoniae, Hollandiae, Zeelandiae ac Namurci comitatibus ac aliis oppidis, terris, villis, locis, eisdem ducatibus et
comitatibus vi/cinis, nobis subiectis, seu de patrimonio nostro existentibus communiter vel divisim pertinentia 197 ad nostram nominationem, si quae tempore nominationis
de iisdem personis per nos faciendae vacarent aut cum etiam in aliquo vel aliquibus ex
mensibus ordinariis collato/ribus et collatricibus per praefatum Sanctissimum Dominum nostrum Papam vel constitutiones Apostolicas aut litteras alternativarum* seu
alia privilegia et indulta Apostolica, sub quacunque verborum forma concessis seu
concedendis, simul vel successive, vacarent,/ quae ipsae per nos nominandae personae
per se vel procuratores suos ad hoc ab eis et qualibet earum specialiter constitutos,
infra unius mensis spacium, postquam cuilibet earum vel ipsarum procuratoribus
vacatio illorum innotesceret, ducerent acceptanda, conferenda eisdem/ nominandis
personis post acceptationem huiusmodi cum omnibus iuribus et pertinentiis, donationi suae semel duntaxat auctoritate Apostolica reservare et etiam illis ex dictis nominandis personis quas in canonicos aliquarum praedictarum ecclesiarum creasset,/
105 et pro eis inibi praebendae seu dignitates reservatae essent, ipsarum ecclesiarum
canonicatus cum plenitudine iuris canonici auctoritate praefata conferre et de illis
etiam providere ac facere personas ipsas in canonicos dictarum ecclesiarum reci/pi et
in fratres stallo cuilibet earum in choro et loco in capitulo omnium ipsarum ecclesiarum cum dicti iuris plenitudine assignatis, necnon archiepiscopis, episcopis, capitulis,
canonicis, personis, collatoribus collatricibus ac illi vel illis ad quem/ vel ad quos canonicatuum vel praebendarum, dignitatum, personatuum, administrationum vel
officiorum necnon beneficiorum huiusmodi collatio, provisio, praesentatio, electio seu
196 Foutief staat er ‘dignatuum’.
197 Er staat foutief ‘partinentia’.
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quaevis alia dispositio communiter vel divisim pertineret, ne de illis interim/ etiam
ante acceptationem eandem, nisi postquam eis constaret, quod personae nominandae
vel earum procuratores illa nollent acceptare, disponere quoquo modo praesumerent,
districtius cum irritanti decreto inhibere, necnon canonicatus, praebendas et dignitates,/ personatus, administrationes vel officia ac beneficia huiusmodi, sic reservanda,
si vacarent tunc vel cum vacare contingeret cum omnibus iuribus et pertinentiis eisdem nominandis personis post acceptationes ipsas auctoritate praefata conferre et de
illis pro-/
110 videre, ac omnia alia et singula circa ea necessaria ad effectum ut personae sic
nominandae dignitates, canonicatus, praebendas et alia beneficia assequi possent,
facere et exequi, ac cuilibet ex eis nominandis personis super praemissis executores,
qui ea omnia et/ singula et circa ea necessaria et quomodolibet oportuna, ubi, quando
et quotiens oportunum foret facere, disponere, ordinare et exequi possent, dare et
concedere posset et valeret, prout de his omnibus aliisque antelationum, praerogativarum, deroga/tionum, dispensationum et aliarum concessionum apostolicarum clausulis eodem pertinentibus plenius in dictis litteris apostolicis continetur. NOS, qui eiusdem praefatae gratiae et indulti apostolici fructum et effectum cupientes in personarum/ per nos nominandarum favorem et commoda mature et quanto citius fieri possit
executioni demandari, omnibus melioribus modo et forma quibus possumus et debemus, vos et quemlibet vestrum in solidum ita ut non sit melior conditio primitus occupantis/ nec deterior subsequentis, executores earundem litterarum ad effectum
infrascriptam nominationem nostram exequendi, auctoritate apostolica nobis concessa
et qua fungimur in hac parte tenore praesentium eligimus et deputamus et ut dilectus
noster/
115 Inghelbertus Verreyken clericus Cameracensis diocesis nobis gratus et acceptus unum
canonicatum et unam praebendam in collegiata ecclesia/ Sancti Lebuini Daventriensis Traiectensis diocesis et cuiuscunque taxae seu annui valoris illorum seu illius fructus, reditus
seu proventus existant ad vene/rabilis devoti nobis dilecti episcopi Traiectensis sive decani et
capituli dicte ecclesie Sancti Lebuini vel quorumvis aliorum quorum interest collationem,
praesentationem, electionem, provisionem seu/ quamvis aliam dispositionem pertinentem iuxta praedicti indulti apostolici vim et tenorem assequi possit et obtinere cum
vobis et cuilibet vestrum ad hoc prout melius et efficacius possumus nominamus, ut
iuxta vim et tenorem praedictarum lit/terarum apostolicarum per vestras reservationem, inhibitionem, decretum, collationem, assignationem, provisionem et processum
vel aliorum quos illi super hoc executores duxeritis nominandos, de illo vel illis oportune valeat auctoritate apo-/
120 stolica provideri, in quorum omnium et singulorum fidem praesentes litteras fieri
et sigilli nostri iussimus appensione 198 muniri. Datum in oppido nostro Bruxellensi ducatus
Brabantie Anno a Nativitate Domini M.D.LIII. Die vero/ decima nona mensis Iulii Imperii trigesimo tertio Regnorum vero nostrorum anno xxxviii subscripsit Caesareo manda198 In andere gevallen ‘impressione’.
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to Bave. UNDE nos volentes te per praefatae maiestatis suae litte/ras nobis, ut praemittitur, nominatum, ut ex indulto et concessione ac nominatione praedictis gratiam
aliquam reportare valeas favore prosequi gratioso nominationemque ipsam debite, ut
par est, executioni demandare, supplicationibus pro parte tua nobis hu/militer porrectis favorabiliter inclinati, ad infrascripta per dictas apostolicas litteras sufficienti facultate muniti tam apostolica quam maiestatis suae auctoritatibus quibus fungimur in hac
parte tenore praesentium canonicatum ecclesie/ collegiate Sancti Lebuini Daventriensis
Traiectensis diocesis cum plenitudine iuris canonici conferimus ac de illo etiam providemus, praebendam vero/
125 ac dignitatem seu personatum, administrationem vel officium, etiam curatum et
electivum eiusdem ecclesiae, etiam si ad illud, illam, vel illum consueverint qui per
electionem assumi eisque cura immineat animarum, cuiuscunque taxae seu annui
valoris illorum fructus, reditus/ et proventus existant, dummodo dignitas ipsa inibi
principalis ac tam ipsa quam canonicatus et praebenda aut personatus, administratio
vel officium huiusmodi dispositioni apostolicae generaliter reservata, reservatum vel/
reservatur aut ex generali reservatione apostolica affecta seu affectum aut affect.199
non existant ad Reverendi patris domini episcopi Traiectensis sive dicte ecclesie Sancti Lebuini decani et capituli ac aliorum quorumvis, quorum interest tam conjunctim/ quam divisim
collationem, provisionem, praesentationem, electionem seu quamvis aliam dispositionem quomodolibet pertinens seu pertinentem; si quis quam vel quod etiam ex diversorum persona, quas videlicet praebendam et dignitatem pro uno duntaxat beneficio
reputari/ volumus, vacant seu vacat ad praesens aut cum primum, etiam in aliquo ex
mensibus eisdem episcopo sive decano et capitulo predictis per constitutiones eiusdem
Sanctissimi Domini nostri Iulii aut alternativas* seu alias literas apostolicas concessis,
simul vel successive/
130 vacuerit aut vacuerint, quam, quem vel quod tu per te vel procuratorem tuum ad
hoc a te legitime constitutum infra unius mensis spacium, postquam tibi vel eidem
procuratori tuo vacatio illius vel illorum innotuerit, duxeris acceptandum vel acceptanda conferendum seu conferen. 200: tibi post acceptationem eandem cum omnibus
iuribus et pertinentiis suis donationi ac dispositioni nostrae praedicta auctoritate
apostolica reservamus, districtius inhibentes eidem episcopo necnon decano et capitulo et
aliis supradictis/ nec non illi vel illis ad quem vel ad quos in dicta ecclesia canonicatuum, praebendarum ac dignitatum, personatuum, administrationum vel officiorum
collatio, provisio, praesentatio, electio seu quaevis alia dispositio communiter vel
divisim pertinet, ne de praebenda, dignitate, perso/natu, administratione vel officio
huiusmodi interim, etiam ante acceptationem eandem, nisi postquam ei constiterit,
quod tu vel procurator praedictus illud, illam vel illum nolueritis acceptare, disponere
quoquo modo praesumant, ac decernentes auctoritate praedicta ex nunc irritum/ et
199 Naar analogie met de vorige tekst ‘reservatur’ (lijn 127) kan ‘afficitur’ een suggestie
zijn. Vergelijk ook met ‘conferendum seu conferend.’ in lijn 130.
200 Voluit is ‘conferenda’ te lezen.
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inane, si secus super his a quoquo quivis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit
attemptari, tibique quod in praebendae et dignitatis seu personatus, administrationis
vel officii huiusmodi assecutione omnibus et singulis in praeinsertis litteris apostolicis
contentis/
135 et specificatis iuxta earum formam anteferaris concedimus et indulgemus et nihilominus cum aliis arduis praepediti negotiis ad praemissorum executionem nequeamus personaliter interesse universis et singulis dominis abbatibus, prioribus, praepositis,/ decanis, archidiaconis, scolasticis, cantoribus, custodibus, thezaurariis, succentoribus et sacristis ac tam cathedralium, etiam metropolitanarum quam collegiatarum
ecclesiarum canonicis, caeterisque in dignitate ecclesiastica ac ubilibet constitutis personis, quas et quarum/ quemlibet iuxta nobis concessam facultatem in executores ad
praemissa omnia et singula in eisque et circa ea necessaria et oportuna faciendum,
disponendum, ordinandum et exequendum creamus. Per apostolica scripta mandamus, quatenus ipsi vel duo/ aut unus eorum praebendam ac dignitatem 201 seu personatum, administrationem vel officium, si vacat aut vacant ad praesens vel cum vacuerit aut vacuerint, ut praefertur, tibi post acceptationem praedictam cum omnibus
iuribus et pertinentiis supradictis,/ prout nos harum serie ex nunc prout ex tunc et e
contra meliori modo quam possumus conferimus et assignamus, conferant et assignent, teque vel dictum procuratorem tuum nomine tuo in corporalem possessionem
canonicatus et praebendae ac dignitatis seu perso/
140 natus, administrationis vel officii, iuriumque et pertinentiarum praedictorum
inducant* ac defendant inductum, et faciant te vel pro te procuratorem antedictum ad
praebendam huiusmodi in dicta ecclesia in canonicum recipi et in fratrem stallo tibi in
choro et/ loco in capitulo ipsius ecclesiae Sancti Lebuini Daventriensis cum dicti iuris
plenitudine assignatis necnon ad dignitatem seu personatum, administrationem vel
officium huiusmodi, ut est moris, admitti tibique de illorum fructibus, reditibus,/
proventibus, iuribus et obventionibus universis integre responderi, contradictores
quoslibet et rebelles auctoritate apostolica, appellatione postposita, compescendo, non
obstantibus omnibus, quae in eisdem literis dictus Sanctissimus Dominus noster voluit
non obstare, aut/ si aliqui apostolica vel alia quavis auctoritate in dicta ecclesia in
canonicos sint recepti vel ut recipiantur insistant seu si super provisionibus sibi faciendis de canonicatibus et praebendis ac dignitatibus, personatibus, administrationibus vel officiis dictae/ ecclesiae speciales vel generales dictae Sedis vel legatorum eius
literas impetrarint, etiamsi per eas ad inhibitionem, reservationem et decretum vel
alias quomodolibet sit processum. Aut si eidem episcopo sive capitulo et decano huiusmodi/
145 vel quibusvis aliis communiter vel divisim ab eadem sit Sede indultum, quod ad
receptionem vel provisionem alicuius minime teneantur et ad id compelli aut quod
interdici, suspendi vel excommunicari non possint, quique de canonicatibus et praebendis ac dignitatibus/ seu personatibus, administrationibus vel officiis dictae ecclesiae Sancti Lebuini Daventriensis ad eorum collationem, provisionem, praesentationem,
201 Er staat ‘dignitem’.
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electionem seu quamvis aliam dispositionem, coniunctim vel separatim spectantibus
nulli valeat provi/deri per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de
verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem et qualibet alia dictae Sedis indulgentia generali vel speciali, cuiuscunque tenoris existat, per quam praesentibus non
expressam vel totaliter/ non insertam effectus huiusmodi gratiae impediri valeat,
quomodolibet vel differri et de qua cuiusque toto tenore habenda sit in nostris litteris
mentio specialis, seu si praesens non fueris ad praestandum de observandis statutis et
consuetudinibus dictae ecclesiae/ Sancti Lebuini Daventriensis solitum iuramentum,
dummodo in absentia tua per procuratorem idoneum, et cum ad ecclesiam ipsam
accesseris, corporaliter illud praestes, in quorum omnium et singulorum testimonium,
et ut etiam/
150 praeinsertis apostolicis litteris plena fides adhibeatur, praesentes litteras fieri, et
per notarium infrascriptum subscribi et publicari mandavimus, sigillique nostri iussimus et fecimus appensione communiri. 202 Datum in oppido dicto Bruxellensi, ducatus
Brabantie, Cameracensis diocesis. Anno a Nativitate Domini millesimo quingentesimo
quinquagesimo tertio, die vero vigesima quarta mensis Julii.
Op de plica:
Mandato praefati Reverendissimi Domini Episcopi.
A. Garnier. 203
Toelichting bij Digna consideratione fidelitatis: 13-8-1552
Uit de correspondentie van Viglius is een brief aan Antoine Perrenot bewaard, waarin
hij schreef over opdrachten te verrichten door de vertegenwoordiger van de Nederlanden bij de H. Stoel, Laurent du Blioul. Daarin noteerde Viglius uit Brussel op 24 november 1551 dat hij vreesde dat Julius III het indult van Leo X nu met moeite zou verlengen. Hij dacht daarbij vooral aan de interpretatie van de tekst van het indult in de
Nederlanden, want wij <als bestuurders> eisten voor ons steeds weer het benoemingrecht op. 204
Terecht zal men zich afvragen waarom de paus bij het leven van Karel V zijn door Leo
X toegestane indult moest verlengen voor zijn zoon op het ogenblik dat beiden in de
Nederlanden vertoefden. Welke moeilijkheden hadden zich voorgedaan onder Paulus
III of welke problemen konden zich nog voordoen? In elk geval dienden de moeilijkheden met het oog op de verlenging van het indult van 5 juli 1515 (Fervor pure devotio202 Op het gerestaureerde zegel van Antoine Perrenot kan men nog het hoofddeksel en de
beide trossen van het bisschoppelijk embleem herkennen.
203 Antoine Garnier was kanunnik in Atrecht en secretaris van Antoine Perrenot. ARAB
AUD 1412/16 F (1552): ‘Antonius Garnier, clericus Bisuntinus, publicus apostolica auctoritate notarius et in archivio Romane Curie descriptus’. Zie nu: Rijksarchief Utrecht,
Verzamelde stukken van de oud-katholieke kerk in Nederland; 3.1.2: begeving van beneficies, nr. 87: Steven Pigge.
204 C. Hoynck van Papendrecht, Analecta Belgica, Den Haag 1743, II, 1, CLVII, 363-366, hier
364: ‘jus nominationis nobis passim vindicando’.
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nis) zich hier al aan. ‘Indien we het indult nu niet kunnen aanvragen, dan komt het mij
voor dat we er moeten op aandringen om dat indult in dezelfde vorm te krijgen als in
de periode van de keizer destijds en dat het zo niet wordt geweigerd aan de prins
(Filips II)’. 205 Maria van Hongarije en haar medewerkers waren ook van oordeel om
van de actuele vriendschap tussen paus Julius III en de keizer gebruik te maken om
voor deze provincies een graantje mee te pikken. ‘De vrucht van de vriendschap’ 206
verwees zonder omwegen naar een gratie.
Het indult ‘Digna consideratione fidelitatis’ staat nu bekend als een nominatie-indult.
Zoals het hiervoor nog eens gebeurde bij paus Clemens VII ging het toen ook om een
‘motu proprio’-indult. Uit eigen beweging gaf de paus dit indult en met dezelfde
beginwoorden als voorheen. Deze beginwoorden verwijzen trouwens ook naar het
‘ius Primariarum Precum’ van Frederik III, zoals het op 19 maart 1452 gegeven werd
door Nicolaas V. 207 Een bijzondere aanleiding scheen er niet te zijn of men moest het
‘indultum Germanicum’ interpreteren met betrekking tot ‘Germania superior’ of ‘Germania inferior’. Men zou het kunnen zien als een beloning voor de levenslange inzet
van de keizer voor het katholieke geloof en voor de eenheid en verdediging van de
Moederkerk. Vooral in de laatste periode heeft de keizer blijk gegeven van standvastigheid en om die verdiensten werd hij hier beloond.
Wat ons hier zeer verwondert, is het feit dat noch Gelderland onder de hertogdommen is opgenomen, noch Zutphen onder de graafschappen. Wel heeft men ondertussen Bourgondië bij de graafschappen geregistreerd. Na het Tractaat van Augsburg
(1548) en na zovele andere belangrijke wijzigingen in de samenstelling van de Nederlanden heeft de pauselijke administratie (of heeft de Spaanse ambassade het in Rome
foutief aangereikt?) de nieuwe gegevens onzorgvuldig opgetekend. Men kan dit indult ook zien in het licht van het einde van het tweede deel van het Concilie van Trente (1551-1552). Na het eerste deel onder Paulus III (1545-1549), zou er nog een derde en
laatste fase komen onder Pius IV (1561-1563). Onder het pontificaat van Paulus IV
(1555-1559), die als Napolitaan de Spanjaarden niet goed kon luchten en die op de
rand stond van een tweede ‘Sacco di Roma’, kwam er voor de Nederlanden geen indult meer uit de pauselijke Kanselarij.
Verder is bekend dat Laurent du Blioul, die in Rome verbleef als agent van de Nederlanden bij de H. Stoel, het indult meebracht naar Brussel op 28 april 1553. In het kader
van de uitvoering van het indult werd deze datum de dag van de presentatie. Vanaf
die dag gingen de termijnen in, waarmee de indultarius moest rekening houden om
tijdig zijn documenten in te sturen. In datzelfde document gaf Karel V instructies over
de wijze, waarop het indult kon verkregen worden. Op 19 en 20 juli 1553 werden te
Brussel de lijsten van de indultarii vastgesteld. De drukker moest aan de slag om vol-

205 C. Hoynck van Papendrecht, Analecta Belgica, Den Haag 1743, II, 1, CLVII, 364.
206 ‘amicitiae ... fructum aliquem’, ibidem, 363-364.
207 www.regesta-imperii.de/1452-03-19_2_0_13_0_1_97_CA97.html.
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doende brieven te drukken voor alle kandidaten. Deze op hun beurt moesten verschijnen bij de keizerlijke commissaris en uitvoerder. In het geval de indultarius hier
slaagde, kreeg hij zijn ‘instrumentum fulminationis’, een plechtig document, waarmee
hij zelf aan de slag moest om het beneficie te krijgen.
Rond diezelfde tijd kwam Girolamo Dandini als legatus de latere, d.i. als pauselijke
gezant, naar de Nederlanden. In het placet van zijn faculteitsbrief werd er in Brussel
op 25 mei 1553 met nadruk op gewezen dat Dandini niets mocht ondernemen tegen
het nominatie-indult, dat hij niets mocht doen tegen het indult van augustus laatstleden en dat hij zich moest houden aan de ordonnanties en placcaten, gepubliceerd in
de Nederlanden. 208

208 AMB, Ms 1204, fo 24 ro – 24 vo.
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X:

LIJSTEN MET DE INDULTARII VAN HET INDULT 13-8-1552

Voor de uitgave van deze lijsten zijn enkele afkortingen gebruikt:
Atr.=Atrebatensis, van Atrecht; Cam.=Cameracensis, van Kamerijk; Col.=Coloniensis,
van Keulen; Leod.=Leodiensis, van Luik; Mor.= van Terwaan; Torn=Tornacensis, van
Doornik; Tra=Traiectensis, van Utrecht; Trev.=Trevirensis, van Trier.
als=alias: anders genaamd; a.s.b. ad simplicia beneficia+: bevoegd om eenvoudige
beneficies te verlenen; cons.=consentement; dec et cap=decanus et capitulum;
d=dioecesis=bisdom; d.c.p.=ad dignitates, canonicatus et prebendas: bevoegd om
waardigheden, kanonikaten en prebenden te verlenen; dns=dominus; eccl.
coll.=kapittelkerk; eccl. par.=parochiekerk; edlch=enfant de la chapelle; me=maître;
messe=messire; OSA=ordo Sancti Augustini; OSB=ordo Sancti Benedicti;
pbre=presbytre; sr=seigneur.
ARAB, AUD 1250 en 1473/1: lijst indultarii 19 en 20 juli 1553 (Brussel). De aanvullingen van AUD 1473/1 zijn cursorisch afgedrukt.
Fo 1 ro: Conclud le xixe de Juillet 1553 en la ville de Bruxelles.
Fo 1 ro

PRELATI
Réservez à l’évesque 209
Réservez au prévost et de
son cons. Noel de
l’Isteuille le jeusne
Joannes Raes edlch
Douvrin de la chambre
pour messe Philippe de
Douvrin son frère
Réservé au prévost pour
Firmin Marmin
Réservé au prévost
Reservez au prevost
Me Nicole de Lengaigne
Reservez au prévost
Messire Jaques Thieulier

Episcopus Atrebatensis
Prepositus Atrebatensis + 210

Prepositus Betuniensis per se
Episcopus Morinensis ad largam collationem,
exceptis prebendis et canonicatibus +
Prepositus S. Audomari ad beneficia simplicia +
Prepositus Sancti Petri Ariensis
Prepositus S. Petri Casletensis ad sim. ben.
Prepositus oppidi Furnensis a.s.b.
Prepositus Watenensis regularis OSA. +
Prepositus oppidi Furnensis a.s.b.
Prepositus S. Martini Iprensis regularis OSA
+

209 Antoine Perrenot.
210 +=fait=afgewerkt. Onderzocht moet worden of de brief met de uitnodiging voor de indultarius is verstuurd dan wel of de uitvoering is afgewerkt.
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vo

2 ro

Guillaume de Male clerc
de l’Oratoire
Me Jaques Gucte doien de
Saincte Verle
Le protonothaire Hanneton 211
Réservez au prévost de
son cons. me Francois le
Fevre als Boussard
Réservez au prévost pour
Livinus vander Zale
clericus Torn. d
Réservez au prévost pour
me Jehan Despretz son
chappellain
Le filz du feu sr de Molenbais ad dignitates
tantum
Réservé à la Troillière
doyen pour Philippe Brix
Le secrétaire d’estat
Hontzocht 212 de son consentement Jehan Corduanier depuis per se messe
Joos vander Eect
Adrien van Hemelghem
edlch
Joannes Bosbeke edlch
Joannes Ghisberti edlch
pour lui; Dns Joannes de
Bave pbre Torn. d
Réservez au prévost
Le conseillier Bruxella 213
pour son frère nommé
Nicolas de Bruxella

Prepositus de Vormiselles reg. OSA. +

Prepositus de Warneston regularis
Prepositus S. Donatiani Brugensis a.s.b.+

Prepositus beatae Marie Brug. a.s.b. +

Prepositus S. Petri Insulensis a.s.b. +

Episcopus Tornacensis

Decanus Tornacensis +
Sacerdotes maioris altaris eccl. Torn.+

Cantor ecclesie Tornacensis +
Hospitalarius Tornacensis +
Semi prebendarii eccl. Torn.+

Prepositus Harlebekensis
Prepositus S. Bavonis Gandensis a.s.b. +

211 J. Houssiau, Les secrétaires du Conseil Privé sous Charles Quint et Philippe II (c. 1531 – c.
1567), Bruxelles 1998, 306: Jan Hanneton, proost in Deventer en kanunnik-tresorier in
Sint-Goedele te Brussel, maar ook raadsheer in de Raad van Brabant.
212 J. Houssiau, Les secrétaires, 267-270: Joachim de Hontzocht (1552-1555).
213 J. Houssiau, Les secrétaires, 135: Philibert de Bruxelles.
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Mathias de Willon clericus Cam. d.
Réservez au prévost
Réservez au prévost

2 vo

Ludovicus Neveur edlch
Me Charles van Asche filz
de la norice
Réservez au doyen 214
Le prévost de Bruges
aiant nommé en son lieu
Gaugericus Le Fèvre
Me Adrien Prévost

Réservez au prévost me
Gilles Bacquereel
Réservez au prévost
Réservez au prévost

3ro

Réservez au prévost
Royne. Messe Jehan Soignevet
Messe Guillaume Huz
Pierre van Dekema 215
conseillier en Frize pour
son filz
Réservez à l’évesque
quantum a.s.b.
Renebert de Malpas
Dominus Martinus Bertranius filius Petri presbyteri Cam. d

214 Philippe Lemaire.
215 Foutief DETREUA in de lijst.

Prepositus Secliniensis a.s.b.
Cantor Secliniensis per se
Prepositus S. Pharaildis Gandensis
Prepositus S. Amati Duacensis a.s.b.
Prepositus S. Petri Duacensis a.s.b.
Cantor Atrebatensis per se +
Episcopus Cam. +
Decanus ecclesie cathedr. Cam. per se
Thesaurarius eiusdem ecclesie per se +

Cantor eiusdem ecclesie per se+
Prepositus Soigniensis a.s.b.
Prepositus Malbodiensis a.s.b.
Prepositus Condatensis a.s.b.
Prepositus Rotnacensis a.s.b.
Decanus Bruxellensis per se
Prepositus Mechliniensis
Prepositus S. Petri Lovaniensis a.s.b.
Prepositus S. Albani Namurcensis a.s.b.
Prepositus Nivellensis a.s.b.
Prepositus S. Servatii Traiectensis superioris
a.s.b.
Prepositus ecclesie S. Gorgonii Haugardensis
a.s.b. Leod. d
Prepositus Beate Marie Traiectensis superioris a.s.b.
Episcopus Traiectensis Inferioris
Prepositus S. Salvatoris eiusdem oppidi a.s.b.
+
Prepositus Beate Marie eiusdem oppidi a.s.b.
+
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Réservez au prévost
Cornelius Fullonius als
Sfolders clericus Cam. d
Réservez au prévost
Le maire de Louvain pour
son filz Anthoine de Mol
3 vo

4 ro

Anthoine de Zeelande
pour son fils Jaques Messe
George Neefs
Messe Jehan Boelaert
M. Thomas Alleman pour
son filz par son trespas
Daniel Dalman son neveur
Ludolfus Clement souffleur d’orgues
Réservez au doyen de son
cons. Charles Spanoghe
cleric. Cam. d
Royne. le fourrier pour
son filz Ghislain de Costere de son cons. Gerard
van Potelberghe
Le suffragan d’Arras pour
Joannes Malpayet par son
trespas Sébastien Pighius 216
Petrus de Butzinchem
Le conseillier me Francois
Parys 217 pour son filz
Jacques de Buesinchen
d’Utrecht pour son filz
Johannes Schenck cler.
Torn.
Messe Jehan Questeers

Prepositus S. Johannis eiusdem oppidi a.s.b.
Prepositus S. Petri eiusdem oppidi a.s.b. +
Prepositus oppidi Daventriensis
Thesaurarius Beatae Marie Traiectensis Inferioris +
Decanus Rodensis per se
Prepositus d’Eversam +

Prepositus de Loo
Scholasticus S. Salvatoris Traiectensis Inf. +

Decanus Secliniensis per se +
Decanus S. Donatiani Brugensis +

Ad collationem prepositi sive archipresbyteri
ecclesie Beate Marie Aquensis, Leod. d

Prepositus S. Martini Traiect. Inf.+

Decanus eiusdem ecclesie
Decanus Beatae Mariae Traiect. Inf. per se+
Scholasticus Beatae Mariae Traiect. Inf.+
Episcopus Torn. a.s.b.+
Cantor Aquensis Leod. d
Decanus Aquensis Leod. d
Scholasticus Aquensis Leod. d

216 Wellicht is hier verward met de datarius (Sebastiano Pighini). Zie: Rijksarchief Utrecht,
Verzamelde stukken van de oud-katholieke kerk in Nederland. Begeving van beneficies, 3.1.2, nr. 87: Steven Pigge.
217 Raadsheer in de Raad van Brabant.
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Dominus Petrus Verbeck
Dns. Hermannus Lipkens
Dns. Michael Blisio pbre
Arnoldus Noelens
Dns Petrus Joesneyaulx
Me Johannes Huysmans
pbre
Messe Cornille de Lisdonck
pbre
Johannes filius Marci de Vos
Franciscus Hannart

5 ro

Le docteur Jehan Peris de
Vergas
Gauthier le Fourrier pour
Servais Rurich
Le filz du bailly de Saint
Lambert
Me Jehan opden Berg
clericus Cam. d
Messe Pierre de la Verrière pbre
Gilles Lescrinier de sa
maiesté en son nom messe
Mathias de Lapide
Réservé de son cons.
Henricus Faber de Beka
Messe Adrien Meschart
Henricus Nuyen als
Nieuwen
Réservez au prévost
l’évesque d’Arras dépesche de Beke post ad
canonicatus de Beke
Messe Cornille Coels
Messe Lucas Brugman
pbre

Archipresbyter Aquensis eiusdem d
Scholasticus eccl. metropol. Col.+
Archidiaconus Flandrie in eccl. Mor.+
Archidiaconus Hannonie Cam. d
Prepositus Aquensis Leod. d+
Cantor eccl. coll. de Fossis Leod. d+
Decanus Eyndhoviensis Leod. d+
Cantor Eyndhoviensis Leod. d+
Ad portionariorum eccl. par. Beati Jacobi civitatis
et diocesis Tra.+
Scolasticus maioris eccl. coll. ut prepositus Hogardiensis et collator prebendarum eccl. coll. S.
Gorgonii Haugardien. Leod. d
Ad decanum eccl. cath. Leod. per se
Decanus S. Dionysii Leod. per se
Decanus S. Joannis Leod. per se
Prepositus S. Petri de Thoroult per se a.s.b.
Prepositus de Zela+
Prepositus Huyensis Leod. d.

Decanus S. Petri Lovan. Leod. d.+
Prepositus de Mersom OSB Leod. d
DU XXE DE JUILLET 1553
Scholasticus S. Bertholomei Leod.
Prepositus Eyckensis comme collateur des
prébendes+

Thesaurarius Rothnacensis Cam. d+
Episcopus summi chori eccl. cath. Traiect.
Inf.+

Bijlagen

650
―――

Butzinchem Messire
Henry Kuter
Jehan Chrestien
Francois Hochtmans frère
du confesseur du commun
Hayo Doenghe
5 vo

6 ro

218
219
220
221
222

DIGNITATES ET
La Royne ad prebendas.
Le docteur Bruheze pour
son filz
Ad dignitates le frère de
monsr de Molembais
Le commis Damhoudere 218 pour Livinus de
Heere
Le seigneur de Torcoing
pour messe Quentin Bellin
pbre du d de Cambray
Messe Jaques Pannier
chappellain
Réservez au prévost
qu’est le chancellier de
l’Ordre 219 pour me Jehan
Chevalier clerc du d de
Thérouanne
Le neveur du secrétaire
Bave 220 nommé Pierre
Damant
Le président de St. Moris 221 pour son filz nommé
Jaques de St. Moris
France Ferdinandus Perez
Royne. son aulmosnier
messe Philippe Majoris 222
Réservez au prévost

Decanus de Oudemunster+
Prepositus S. Spiritus Ruremondensis Leod. d
Prepositus de Arnhem Traiect. d
Prepositus S. Werenfridi in Elst Tra. d a.s.b.+
Prepositus S. Petri Gandensis
PREBENDAE
Ad d et p eccl. cathedralis Torn.+

Ad d et p eccl. Beate Mariae Curtr. quas
confert episcopus Torn.+
Ad can et p eccl. coll. in Comines+

Ad d c et p eccl. coll. Seclinien.+
Ad d c et p eccl S. Salvatoris in Harlebecke+

Ad d c et p eccl S. Bavonis Ganden.+

Ad d c et p eccl S. Donatiani Brugen.+

Ad d c et p eccl Beate Marie Brugen.+
Ad d c et p eccl S. Petri Insulensis+
Ad d c et p eccl S. Pharahelidis Ganden.+

De bekende jurist, Joost de Damhouder, toen commissaris in de Raad van Financiën.
Filips Nigri.
J. Houssiau, Les secrétaires, 275-279: Josse Bave (1539-1577).
J. Houssiau, Les secrétaires, 88.
J. Houssiau, Les secrétaires, 242 en 302: Jean Lemaire, deken van Kamerijk.
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6 vo

qu’est le chancellier de
l’Ordre 223 Andreas Widecocq clerc du dioc de
Thérouanne
Réservez au prévost
qu’est le grand aulmosnier de son cons. me
Charles de Hoys
Réservez au prévost de
son cons. me Charles Piers
Le me d’escole du sr de
Noircarmes messe
François de Hauwer
Messe Pierre Laurier
chappellain des hautes
messes
Messe Jehan Custodis
chantre par son trespas
octroie la surrogacion à
Messe Jehan de Héricourt
pbre du mesme diocèse
du 28-9-1554
Royne/Anthoine de la
Chambre pour son filz
Bertholomé de Souffit
Réservez à l’évesque
d’Arras depuis de son
cons. à Francois Bordey
son cousin
France Jacobus Ordonnez
Le filz du sr de Brederode
Robert de Brederode
Réservez au prévost ad
dignitates tantum Charles
Bordey
Royne Messe Guillaume
Leurens

223 Filips Nigri.

Ad d c et p eccl S. Audomari in S. Audomaro+

Ad d c et p eccl S. Petri Ariensis+
Ad d c et p eccl. coll. de Lillers+

Ad d c et p eccl S. Petri Casletensis Mor. d+

Ad d c et p eccl Beate Marie Casletensis Mor.
d+

Ad d c et p eccl. coll. de Faulquemberghe+

Ad d et p eccl cathedr Atr.+

Ad d c et p eccl S. Amat Duacen.
Ad d c et p eccl S. Petri Duacen.+
Ad d c p eccl. S. Romoldi Mechlin.+

Ad d c p eccl. coll. d’Antoing+
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7 in albo
8 ro

Douvrin de la chambre
pour Jehan de Douvrin
Le filz de Adrien du Bois
de la chambre, nommé
Maximilien
Mre Adrien Louff, maître
des enffans en Latin
Le doyen de Lyere, sommelier de l’Oratoire
Messire Nicolas Payen
chapelain des haultes
messes
Royne Jaques Cornu, me
d’école des paiges de la
Royne de son cons.
Gérard son frère
Le filz du conseillier Nicolai,
nommé Charles
Le conseillier Hermes
<Van Winghene> 224
Royne. Marc de Falaix
Antoine de Hennin
neveur du prévost de la
Troullière pour luy messe
Guillaume Bersacques
doyen de Courtray
Royne. Bastien du Molin
Le prévost de Lille
Rosimboz sommelier de
l’Oratoire
Le filz du secrétaire de
Langhe 225 nommé Baptiste
Le neveur du président
Viglius pro Buchone de
Montzima

Ad d c p eccl. de Lheuse+
Ad d c p eccl. de Renay+

Ad d c p eccl. coll. Alosten.+
Ad d c p eccl. B. Marie Antverpiensis+
Ad d c p de Nivella+

Ad d c p S. Jacobi Lovaniensis

Ad d c p eccl. coll. S. Johannis de Diest
Ad d c p S. Supplicii = Sulpice de Diest+
Ad d c p eccl. de Turnault+
Ad d c p B. Marie Namurcensis+

Ad d c p eccl B. Marie Traiect. sup.+
Ad d c p eccl. S. Servatii Traiect. sup.+

Ad d c p S. Germani Tenensis+

Ad d c p S. Martini Traiect. Inf.+

224 J. Houssiau, Les secrétaires, 88 en 147.
225 J. Houssiau, Les secrétaires, 310-315: Jean de Langhe (1532-1571).
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8 vo

9 ro

Le second aulmosnier
Hangouart pour son
nepveur Guillaume Hangouart
Le docteur Cornille pour
son filz nommé Jodocus
Basdorpius
Monsr de Hoochstrate
pour le conte Herman de
Renebourg
Du Blioul 226 pour son filz
Martin de Malines
chantre
Le filz du commis Boisot 227 de son cons. Arnoldus Colsineaulx
Nicolaus Buus edlch
Le conseillier Veltwyck 228
de son cons. Bertholome
Courtois son serviteur
Messire Jaques Alardi
chapelain des basses
messes
Le filz du feu
audiencier 229 Verreyken
nommé Inghelbert
Messire Nicole Guillain
Maximilien de
Helfensteyn
Le secrétaire de Martin
van Rossem nommé
Gaspar de Lengaigne
Le filz du burgmaistre de
Boisleduc Guillaume van
Oss

Ad d c p S. Salvatoris ibidem+

Ad d c p S. Petri ibidem+

Ad d c p S. Johannis ibidem+

Ad d c p B. Marie ibidem+
Ad d c p eccl. coll. de Haugarde+
Ad d c p eccl Bekensis+

Ad d c p in Heusden+
Ad d c p Montis S. Gertrudis prope Bredam+

Ad d c p S. Johannis Buscoducensis+

Ad d c p S. Libuini Daventriensis+

Ad d c p eccl de la Salle de Valencenis quas
confert capitulum+
Ad d c p eccl in oppido de Zutphen+
Ad d c p de Bommele in Gheldria+

Ad d c p de Rudimunda in Geldria+

226 J. Houssiau, Les secrétaires, 151-159. Er zijn vier generaties met deze naam. Wellicht gaat
het om een zoon van de audiëncier.
227 J. Houssiau, Les secrétaires, 339: ‘Pierre Boisot, commis des Finances’.
228 J. Houssiau, Les secrétaires, 350-353: Gérard Veltwyck (1540-1547).
229 J. Houssiau, Les secrétaires, 166-173: Pierre Verreycken (1538-1552).
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9 vo

10 ro

Le receveur de Frize Van
Loo pour son filz nommé
Theodoricus
Rolant de Lannoy frère
bâtard du sr de Corrières
Le docteur Rodolf
Campinck
Le chapelain des hallebardiers allemans messire
Jehan Bach de son cons.
messe Nicolaus de Kueure
Le filz de Jehan Martin
garde de la monnaie de
Flandre nommé Jehan
Nicolaus violon de la
Royne
Royne. Le tapissier de la
Royne pour son filz
Simon du Quesne
Le me de la chapelle
Mess e Noel Tonnequin
chantre
Mess e François Reyers
chapelain du Privé Conseil
Mess e Oudart Eyze chapelain des haultes messes
Messe Adrien
Walchmakere chantre
Messire Pierre Clowyn
chantre de son cons.
Messe Quintin Cocquel
France Cristianus de
Orenbeke
Royne
Le filz du feu trésorier
Longin en son lieu du
cons. de la mère me
François de Mera
Rogier le Fourier pour
son frère George
Lestainier

Ad d c p de Harnem in Geldria+

Ad d c p de Niemeghen in Geldria
Ad d c p S. Werenfridii in Elst Traiect d+
Ad d c p eccl. coll. S. Plecelini = Plechelmi in
Oldenzeel Traiect d+

Ad c p in Bergis super Zoom

Ad d c p in Hoxem
Ad d p eccl. coll. Sti Pauli in Sancto Paulo+

Ad d p eccl. coll. Furnensis+
Ad d p S. Germani Montensis+
Ad minores prebendas Mechlinienses dictas
Zelardias quas confert capitulum+
Ad d p eccl. coll. de Songnies+
Ad d c p eccl. coll. Touroult Torn. d+
Ad d c p eccl. coll. Ste Aldegundis Malbodiensis+
Ad d c p Sti Salvatoris Brugensis+
Ad d c p Binchensis
Ad d p S. Martini in Carpen Col. d.+

Ad d p de Seclain prope Namurcum Leod d+
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Messe Jehan Bollart

Henry le Febvre als
Vander Mayre
Loys Loetz
Me Folian Massich

10 v
In albo
o

Fo 11 ro

Jacobus Parmentier
Messe Jehan Charles recommandé par la contesse de
Mansfelt
CAPITULA
Le cappellain des paiges
messe Eustace de la Sale
Le receveur de Boloigne
pour celluy qu’il nommera
messe Loys Richard
Grégoire Pecqueur varlet
d’aulmosne de son cons.
Baltasar Suyn
France Joannes de Cauleri
Guillaume de Male clerc de
l’Oratoire
Messe Jehan Blekere
chantre
Charles de Brusis als
Dunkercke chantre pour
me Guillaume Cornu
Hugo le Brun Petrus le
Tillier edlch
Le commis Claessone 230
de son cons. messe
Jacques van der Vilde
Torn. d
Me Charles de Banghe

Ad collacionem decani et capituli Divae
Gudulae oppidi Bruxellensis Camerac d tam
conjunctim quam divisim ad duas maiores
prebendas sacerdotales atque decem minores
prebendas+
Ad d c p eccl. coll. Sti Georgii Amersfordia
Tra. d+
Ad d c p Sti Leonardi oppidi de Leeuwis Leod
d+
Ad d c p eccl. coll. Beate Marie Condatensis Cam.
d+
Ad d c p eccl. Sti Pancratii Leydensis Tra.d+
Dec et preb eccl. coll. de Remonde
(In 1250 fo 14 ro staat hetzelfde gegeven op
de laatste lijn)
Dec et cap eccl. Torn.+
Dec et cap S. Petri Insulensis+

Dec et cap Siclinensis+

Dec et cap S. Donatiani Brugensis+
Dec et cap Beate Marie Brugensis
Dec et cap Beate Marie Curtracensis+
Dec et cap Harlebekensis+

Dec et cap Beate Pharahelidis Gandensis+
Dec et cap Teneramondensis

Cap S. Salvatoris Brugensis a.s.b.

230 Nicasius Claissone, toen commissaris in de Raad van Financiën.
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11 ro

Maistre Adrien Walmakere
chantre Hugo de Brun
edlch
Royne. Le contrerolleur
pour Laurens Sterck
Me Jehan Pieremont clerc
de l’aulmosnier Bersacques
Le sr de Vendeville pour
celluy qu’ il nommera son
filz Jehan d’Estourmel
Augustin Grain serviteur
du baron Montfalconnet
Pelerin chaulceteur de
l’empereur pour son filz
Loys Bailly
Malineus de la chambre
pour Girardus Reynen
Le fils de Masenghien
archier de corps. Il l’a
donné à son beaufrère
Johannes de Brusis
Monsr de Vaulx pour le
me d’escolle de son filz
nommé Jehan Galot
Le chappellain du second
aulmosnier Hangouart 231
de son cons. Mathias le
Myeure 232
Le sr de Vendeville pour
celluy qu’il nommera son
filz Maximilien
d’Estourmel
François Simon clerc de la
chapelle de son cons.
messe Noel Symon son
frère
Mathias le Nyeure Me

Dec et cap de Touroult+

Dec et cap eccl. cath. Mor.+
Dec et cap S. Audomari+

Dec et cap eccl. S. Petri Ariensis+

Dec et cap de Lillers+
Dec et cap eccl. S. Petri Casletensis

Dec et cap eccl. Furnensis+
Dec et cap beate Marie Casletensis+

Dec et cap eccl. cath. Atrebatensis+

Dec et cap eccl. S. Amati in Duaco+

Dec et cap S. Petri in Duaco+

Cap eccl. coll. S. Bartholomei Betunensis+

Dec et cap in Lens+

231 Wallerand Hangouard.
232 Drie vakken verder vermeld als Nyeure.
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12 ro

12 vo

Jaques Wycart recommandé par le second
aulmosnier
Folcardus de Montzuma
Messe Nicolas de Novaterra suffragan d’Utrecht
Le secrétaire Van der
Aa 233 pour son filz Jehan
Christofle van der Aa de
son cons. messe
Rumoldus Vergheest
Franciscus Locquenberghe edlch
Jehan Desmaretz clerc du
secrétaire Bave pour son
frère nommé Claude
Herman Marien
Arnoult de Somberghe
pour son filz appellé
Symon
Le filz du sr de Saint
George Van der Eyken de
son cons. messe Charles
de Asta
Le filz du feu conseillier
Boisot 234 de son cons. mre
David van Sestich Jehan
Boisot
Le me des comptes Vyron
pour Odo Vyron
Michiel Bock organiste
Jehan Crieke edlch
Egidius Stephani edlch Le
chappellain du Privé
Conseil 235

Dec et cap eccl. cath. Cam.+
Cap. S. Gaugerici Cam.+
Cap. S. Usmari Binchiensis+

Cap. S. Waldetrudis Montensis+
Dec et cap S. Germani Montensis+

Cap. eccl. coll. de Soignyes+
Cap. eccl. coll. Condatensis+

Dec et cap coll. coll. d’Antoing+

Dec et cap de Lheuse+

Dec et cap eccl. coll. de Renay+
Dec et cap eccl. coll. S. Gudule Bruxellensis+
Dec et cap Alostensis+
Dec et cap eccl. coll. Mechliniensis a.s.b.+

233 J. Houssiau, Les secrétaires, 270-274: Jean van der Aa (1555-1575).
234 Charles de Boisot, raadsheer in de Grote Raad van Mechelen (1502-1546).
235 Messire François Reyers.
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13 ro

Le docteur Cornille pour
l’ung de ses filz nommé
Petrus Basdorpius
Pierre Hot chantre
Le secrétaire Zoete 236 pour
Guillaume Talboem
clericus Torn. d
Christoforus de Monte
edlch
Me Thomas Crequillon 237
Le filz de Symon de Parenty pour Philippe de
Parenty
Hans Selt chantre Fernande de Corbehem filz
de me Jehan l’appoticaire
Hugo de Brun edlch
Egidius Stephani
Baltasar Bout Jacobus
Marchant edlch
Messe George de Vlierden
Le potagier pour son filz
Girart de Vaulx
L’orfebvre pour Richard
Dauxon
Anthoine de Contereau
pour Philippe de
Schonhove
Le président d’Utrecht
Le président de Frize
Le me d’escole du filz du
sr de Brederode
Brancion pour son frère
nommé Loys
Folcardus Serapionis de
Zuychem
Le filz du concierge Reffect messe Jehan Reffect

Dec et cap eccl. coll. Antwerpiensis a.s.b.+

Dec et cap eccl. coll. Nivellensis+
Dec et cap S. Petri Lovaniensis+

Dec et cap S. Jacobi op de Biest Lovaniensis+
Dec et cap eccl. coll. S. Johannis in Diest+
Dec et cap eccl. S. Sulpicii in Diest+

Dec et cap in Beke de Hilvarenbeke+

Dec et cap eccl. coll. in Turnault+
Dec et cap eccl. beate Marie Namurcensis+
Dec et cap eccl. S. Servatii Tra. superior+
Ad cap. eccl. coll. d’Andeyne+
Cap. eccl. coll. de Walcourt
Dec et cap S. Germani Tenensis+

Dec et cap eccl. S. Martini Tra. inferior
Dec et cap S. Salvatoris Tra. inferior
Dec et cap eccl. coll. S. Joannis Tra. Inf.
Dec et cap S. Petri Tra. inferior+
Dec et cap eccl. coll. beate Marie Tra. inferior
Dec et cap eccl. coll. in Haugarde+

236 J. Houssiau, Les secrétaires, 358-360: Louis de Zoete (1522-1556).
237 De bekende musicus en componist.
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13 vo

Le filz de feu me Nicolas
van Ercle
Me Hugues Maubus pour
messe Symon Burette
Le conseillier Tisnack 238
pour celluy qu’il nommera
Le me d’escolle de
Bruxelles messe François
Bacque
Pierottin Fourrier de
l’escuyerie pour Baudoyn
Bruyant
Le chappellain du
protonotaire de Granvelle
messe Claude Mareschal
Le chappellain du président de Malines
Me Christien Heyster
Anthoine Cauweberghe
cydevant chantre
Anthoine Contault
Adrien Couwenhove 239
chantre pour messe Jehan
van Grimberghe lequel l’a
depuis reffusé et a esté
mis sur Jacobus de Cauwenhove filz du susdict
chantre
Royne. Le me de la chambre pour son neveur Loys
Pehen Girard Colen
Nicolas de la garderobe
pour Baptista du Treit

14 ro
Gaulthier le Fourrier pour
Hubert Ruerich son neveur
Baltasar Bout edlch

Dec et cap eccl. in Heusden
Dec et cap Montis S. Gertrudis prope Bredam+
Dec et cap beate Marie Rodensis

Dec et cap S. Ode Rodensis+

Dec et cap eccl. coll. Buscoducensis+

Dec et cap eccl. coll. in Breda+

Dec et cap eccl. S. Petri Middelburgensis
Dec et cap S. Martini Middelburgensis
Cap. de la Brielle
Cap. de Oistveurne
Cap. eccl. coll. in Haga comitis+

Cap. S. Martini de Gorkem+

Cap. eccl. coll. de Ghiervliet
Cap. coll. de Dordraco
Cap. S. Catherine d’Endoven

238 Charles de Thisnacq.
239 Verwisseling van o en a in dezelfde familienaam voor vader en zoon.
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14 vo

Van der Ee pour Jehan de
Nursen
Jacobus Petri edlch de son
cons. Jaques Courtois
Messe Pierre Musteau
chantre qui fut
Royne. Nycolas de la
chambre pour Jehan
Prevost
François Beaumarez clerc
de la chappelle
Le chancelier de Gheldres
Réservé au sr de
Hoochstraten pour
Walram Picq
Severus van Arp dit de
Varembon pour Otto de
Hetterschey

Le me des postes
d’Anvers Anthonio de
Taxis de son cons. me
Maximilien de
Waelschcapple
Gregoire de Castillo filz
de feu Andreas 240
Messe Henry Stalpart
Le cousin du sr de
Noirtou Gabriel Bornel
Me Estienne Mesmay

Le docteur Jehan Gropy
aiant servy le fiscal
Vargas
Johannes de Honcius

240 Scriptor apostolicus.

Dec et cap in Oirschot+
Dec et cap in Anderlecht+
Cap. eccl. coll. de Grave+
Dec et cap de Sclain comitatus Namurcensis
Leod. d
Dec et cap eccl. coll Lyrensis+
Dec et cap eccl. coll. in Zutphen in Gheldria
Dec et cap eccl. coll. in Bommele in Gheldria

Dec et cap eccl. coll. in Arnhem+

Dec et cap eccl. coll. in Nyeumeghe etiam in
Geldria+

Dec et cap eccl B. Marie Evodiensis+ (Yvoix)
Dec et cap S. Albani Namurcensis+
Dec et cap eccl cath Leod ad beneficia que
confert in provinciis patrimonialibus cesareae
maiestatis+
Dec et cap de Corterschem Leod. d+
Dec et cap B. Marie Tongrensis
Dec et cap S. Johannis civitatis Leod.
Dec et cap eccl cath Laudunensis

Dec et cap Ste Crucis Leod. civitatis+
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15 ro

Le filz d’Escargoz nommé
Philippe Daneelsagra dit
Escargo
Le chappellain du
marquis de Renty messe
Nicolas Thome
Le filz de la vefve de
Jehan Lengaigne nommé
Simon
Franciscus de Croix
Messe Jehan Herman
chantre qui fut
Messe Jehan Mersman
recommandé par
l’escuyer de cuisine de la
Royne
Arnoldus Deyn filius
Theodorici
Messire Gaspar de Mande
surrogué per mortem
messe Loys de Wynghene
pbre
Le receveur de Namur
pour me Jehan Weri

Jehan Viron
Claude Desmarez clerc
du diocèse de Cambray
Bauduyn de Lengaigne
Jeronimus Sneps
15 vo

Messe Jehan Lonchier pbre
par son trespas à Tisnac
de son cons. François de
Locquemberghe qui depuis
l’a fait despecher sur messe
Cydrac Abittria
Mathias Rickebusch clerc
du d de Thérouanne

Dec et cap S. Libuini = Livini in Zerixzee+

Dec et cap in Carpen Colonien d

Dec et cap eccl. coll. in Bergis super Zoom+

Dec et cap de Boxtelle
Dec et cap de Chimay
Ad dec et cap S. Johannis Leod+

Dec et cap eccl. coll. Sti Quintini
Malbodiensis+
Dec et cap Ste Crucis Cam.+

Dec et cap B. Marie in oppido Huyensi Leod
d+
Ad collacionem dec et cap de la Sale le conte
Valencinensis
Ad collacionem dec et cap eccl Sti Dionysii
Leod+
Ad collacionem dec et cap Sti Pauli Leod+
Ad canonicos et cap Sti Salvatoris in oppidi Sti
Pauli Mor. d+
Ad dec et cap eccl. coll. Sti Bertholomei
Leod.+
Ad d.c. eccl. coll. Sti Petri Leod.+

Ad collationes cap. novorum canonicorum
seu nove fundacionis Sti Petri Lovaniensis
Leod. d+
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Jaspar Hevet edlch

Messe François de Catte
pour Adrien
Cauwenhove chantre
Haynault Herault
Messe Jehan Brichius
Mre Anthoine Bernimicourt de son cons. messe
Nicolas Chaneau
Me Philippe de Parenty
Me Jaques Piret pbre

16 ro

Messe Girard Egidius
Leonardi pbre
Hubert Beelemans clericus Cam. d

Sire Gilles Hely
Donné avec le personat
Me Domicien Soustenu

17 vo

ABBATES
Le filz du sr Dollain et de
son cons. messe Jan du
Ravel pbre du dioc.
d’Arras
Messe Robert de Porta
chantre
Le paige de don
Hernande de la Cerda
Jeronimus Reynen
Jacobus Caloue serviteur
de la Royne de France
France. Jacobus Lagarce

Ad collationes et cap. eccl. coll. Sti Felicis
Sclaviensis supra Mosam Leod. d+
DU XX e DE JUILLET 1553
Ad d. c. maioris eccl. Aquensis Leod. d+

Ad d. c. in Rutten Leod. d
Ad d. c. Sti Petri Namurcensis Leod. d+
Ad d. c. Hesdin Mor. d+

Ad collationes prepositi d. c. Beatae Marie in
Arschot Leod. d+
Ad prepositum d. c. in Wiseto Leod. d+
Ad d. c. eccl. coll. Sti Georgii Amersfordia
Tra. d
Ad d. c. Sti Foliani oppidi Fossensis Leod. d+
Ad collationes seu presentationes parvorum
canonicorum seu canonicorum minoris
prebende eccl. coll. Dive Gudulae
Bruxellensis Cam. d
Ad prepositum d.c. eccl. coll. Sti Plechelmi in
Oldenzeel Tra. d
Ad d. c. Ste Marie Magdalene in civitate Virdunensi eiusdem d
D. c. Sti Adelberti urbis Aquensis+
D. c. in Gheele
D.c. Sti Bertholomei Leod. ut et tanquam pastores
in Hallevo Magno+
Abbas S. Vedasti oppidi Atrebatensis+

Abbas Montis S. Eligii+
Abbas a Mariolo Atrebatensis d+

Abbas d’Arrouasia+
Abbas de Hennin Letar+
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18 ro

Royne. messe Pierre Jacobi
France. Joannes de Moral
Petrus le Vieulier edlch
Le chappellain du
beaupère confesseur
Joannes Clericus
Messe Robert St Martin
chantre
Royne. Sire Leonard
Mercelinet chappellain de
la confrérie
Nicolas de France frère
du me d’escolle des
enffans du sr de
Berlaymont
Paul de la Cave pour son
filz de son cons. me
Michiel Blix pbre
Symon Gosman recommandé par le duc d’Alve
Le docteur Vesalius pour
messe Jehan Helias
Symonet de la chambre
pour messe Jehan Haulsin
Loys de Bersacques
Augustin de Bultel
recommandé par la
contesse de Lalaing
Me Jehan Heyns vicaire de
l’aulmosnier Bersacques
Le chappellain de monsr
de Praet
Me Jacques Guchte 241
Le filz du feu conseillier
Pamele 242 nommé Jaques

Abbas Aquisentiensis alias d’Anchin+
Abbas de Marchiennes+
Abbas de Chocques+
Abbas de Honnecourt+

Abbas S. Bertini oppidi de Sancto Audomaro+
Abbas S. Joannis in Monte apud Morinum

Abbas de Han+

Abbas de Blangy

Abbas d’Auci les Moisnes
Abbas S. Augustini apud Morinum+
Abbas de Roussenville
Abbas de Licques+
Abbas de Clermaretz+

Abbas S. Winoci in Bergis+
Abbas S. Nicolai apud Furnas
Abbas d’Audemburg+
Abbas S. Martini Tornacensis+

241 Deken Sint-Veerle te Gent naast proost Filips Nigri.
242 Adolf van Pamele.
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18 vo

19 ro

Le nepveur du frère de
l’aulmosnier Bersacques
Ambroise Chastellain
Le frère bâtard du sr de
Hubermont Rogier de
Montmorency
Hans Utenhove bascontre
pour me Denys de Bave
France Joannes Verstrepen
Hubert de la Vallee
Le fils du feu trésorier Longin
Jehan l’appoticaire pour son
filz
Royne. Egidius Veulleke
chantre
Le confesseur du commun messe Jaques
Hoochmans
Royne. Le docteur
Vlierden pour son filz
nommé Jehan 243
France. Anthonius
Ordonguez
Lievin du garde joyaulx
pour George Fabry Cam.
d
Royne. Jaques Peler
chantre
Le filz de la dame de Thili
recommandé par la
duchesse de Lorayne
pour Wallerain de Thili
France. Magister Jacobus
Silvius

Abbas de Capella+

Abbas S. Petri Gandensis+

Abbas Troncinensis+
Abbas S. Andree iuxta Brugas+
Abbas de Warneston+
Abbas de Baudelo
Abbas de Dunes
Abbas S. Dionysii in Broquerio+
Abbas S. Amandi in Pabula+

Abbas de Cisoin Tournacensis d+

Abbas de Hannon+
Abbas de Vicoigne

Abbas Enamensis apud Aldenardum+
Abbas seu commendator S. Joannis in Valenciennis+

Abbas de Licies+

243 Noteer dat er ook een secretaris van de Geheime Raad is met die naam: J. Houssiau, Les
secrétaires, 353-357: Jean de Vlierden (1544-1575).

Bijlagen

665
―――

19 vo

Le filz du me de la
chambre Douvrin mis en
son nom messe Gabriel
Guyon
Nolet de la chambre pour
son filz de son cons. me
Remy Quiva
Le filz feu me Henry de
l’Espine nommé Philippe
Le sr de Boussu pour son
chappelain messire Jaques du Fresnier
Le chapelain de monsr
d’Egmont messe Jehan
Beaunois
Jehan Bertoul chantre
pour Abraham Berthoul
Le greffier des finances
pour messe Henry Meeus
Le plumacier de
l’empereur pour Jehan
van Obberghe
Royne. messe Moraud le
poinctre 244 chantre de son
cons. messe Guillaume
Fierens
Le frère du greffier du
Bureau
François du garde joiaulx
pour son filz de son cons.
François Goetz
Douvrin de la chambre
Anthoine de Douvrin Par
son trespas messe Nycolas
Meterman
Johannes de la Mote filz
du feu gardelinge

244 De bekende schilder Anthonis Mor.

Abbas Lobbiensis+

Abbas Altimontensis+

Abbas S. Foliani
Abbas S. Gisleni+

Abbas Bone Spei+

Abbas de Cambron+
Abbas Gerardi Montensis+
Abbas de Ninhove+

Abbas Affligensis+

Abbas S. Michaelis Antverpiensis+
Abbas S. Bernardi super Schaldam+

Abbas de Grimberghes+

Abbas de Dieleghem
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20 ro

Le peletier de la Royne
pour messe François
Auterchy
Guillaume Cutsem
chantre
Folcardus Berbrandi de
Zuychen
Pierre Brabant chantre
Anvers le fourrier de son
cons. Michiel Fullonis als
’tsvolders
Le tapissier de l’empereur
de son cons. Franciscus
Hochtmanns
Me Hans le violeur
L’official de Cambray
Drusius
Le me d’escolle de monsr
de Berghes me Jaspar
Wery
Nicolas le Barbier de son
cons. messe Jaques de
Mellelo pbre Cam.
Philibert Bourgeois neveur du secrétaire Bourgeois 245
Capon cydevant me
d’hostel de l’Estat pour
messe Adrien Le Groule
Pierre Brusset gardelinge
pour Henry son filz de son
cons. Matheus Ghiselins
Royne. Le fourier de
l’escuyrie pour son filz
Jerosme Haulsart mis sur
Winandus Crocoer messe
Jehan Roselaer

Abbas S. Gertrudis Lovaniensis+

Abbas Vlirbecensis+
Abbas Parcensis+
Abbas Tongreloo+
Abbas de Everbeu=Averbode
1250 zonder +; 1473 met +
Abbas de Helisem+

Abbas de Bonef
Abbas S. Oberti in civitate Cam.+
Abbas beate Marie Villeriensis+

Abbas Middelburgensis O. Premonstr.+

Abbas S. Petri super Sambriam
Abbas S. Pauli Tra. Inf.+

Abbas S. Crispini Cam. d+

Abbas S. Nicolai in Pratis

Abbas S. Dionysii in Francia+

245 J. Houssiau, Les secrétaires, 286-289: Sébastien (de) Bourgeois (1537-1575).
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20 vo

Jehan Girard chantre pour
Jaques Girard son frère
depuis y a fait mectre
messe Girard de Gameren
Cornille Zuane fourrier
de la chapelle de son
cons. me Gabriel Cuvelier
Jehan Damant
Maximilien Morillon 246 de
son cons. messe Pierre
Vistelet
Le filz du sr de Molbaix
Philippe de Molbais
Le me des postes de Rome
Jehan Antonio de Taxis
Johannes Bultel edlch
Faillon secrétaire du sr de
Liège
Martin Meure serviteur du
confesseur qui fut
Egidius de Crane aussi
serviteur du confesseur qui
fut Messe Pierre Maillart
L’archidiacre Vander
Noot 247
Fredericq de Brusis
beaufrère de Canoz
François Hannart fourrier
de l’hostel pour messe
Jaspar Druys
Na P
Le chapelain du conte de
Mansfelt messe Jehan le
Leu
Henry de la Torre l’on dit
que s’est ung chappelain

Abbas Egmundensis in Hollandia+

Abbas S. Eligii Novidunensis d+

Abbas de Floref O. Praem.+
Abbas S. Petri Corbiensis in Francia+

Abbas de Los iuxta Insulas+
Abbas de Gimvlaco=Gembloux+
Abbas de Beaupres
Abbas S. Laurentii Leod. d+
Abbas S. Cornelii Indensis
Abbas S. Nicolai in Busco in Francia+

Abbas S. Jacobi iuxta muros Leodiens.+
Abbas de Cantimpré
Abbas S. Trudonis+

Abbas de Desbruck 1520; Doesbruck 1473
Abbas de Echternacht+

Abbas S. Ursmari Cam. d

246 Later bisschop van Doornik.
247 Hieronymus Van der Noot, aartsdiaken van Henegouwen.
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21 ro

21 vo

Charles de Dunes recommandé par le sr de
Bugincourt de son cons.
me Jaques Flicquière par
son trespas me Renebert
de Mesmay
Petrus Nanyus
Joannes Corvinus
Charles van Elsbrouck
Henry de la Torre
Messe François Bave par
son trespas Jehan Martin
le Jeusne messe Cornille
Cardens
Le filz du prévost Herlaer
pour Henry de
Bourgoingne dit de
Herlaer
Lieven van Steghen
recommandé par le
prothonotaire la
Troullière
Me Mathieu le patissier pour
Nicolas Behuet son filz
Jean Bourgeois neveur du
secrétaire Bourgeois 248
Jeronimus de Angelis
Me Andrieu de Bavière de
son cons. messe Lievin
Weyns
François Cornet violon
pour messe Andrey Naye
Yvo de Fine cydevant
edlch
Jehan Prevost en son lieu
messe Jehan Malveux
Le filz de me Pierre Mirou
Messe Nicole de Wynt

Abbas S. Theodorici iuxta Remes+

Abbas de Stavelo+
Abbas Septem Fontium Treverensis d+
Abbas de Luxembourg+
Abbas de Malonio iuxta Namurcum+
Abbas S. Quintini in Insula+

Abbas S. Huberti in Ardenna+

Abbas de Werden Coloniensis d

Abbas et conventus de Mollins Ord. S. Bernardi Leod.
Abbas de Wassoire sive Hastiriensis OSB
Leod. d+
Abbas Rodiducis vulgo dicti ’t Hertogenrode
Leod. d+
Abbas S. Richarii OSB Ambianensis d+

Abbas S. Nicasii Remensis eiusdem civitatis+
Abbas in Alberghen Traiect. d
Abbas Alnensis+
Abbas de Bierne
Abbas Beate Marie in Gardineto+

248 J. Houssiau, Les secrétaires, 286-289: Sébastien (de) Bourgeois (1537-1575).
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Me Claude de Cripirent

Royne. Messe Cornille
Brulant chantre
Le curé de Lerneul
22 ro

Le doyen de Lille pour
Loys de Hennin clerc du
diocèse de Tournay
Réservé au prieur messe
Jaques Raes
Messe Adrien Meschart
François de Croix
Le serviteur du conseillier
Veltwyck 249
Messe Gerard Thol chapelain des basses messes de
son cons. messe Lievin
Weyns
Royne. Le bailly du bourg
à Gand pour son filz
Le chapelain de monsr
Hoochstrate messe Jaques
Ortignis
Messe Joseph Vyart
recommandé par le
cardinal d’Augsbourg
Le chapelain de la
marquise douaigière de
Berghes messe Gossuinus
de Ramay
Philippe de Mechlinia
neveur de beuf de la
chambre de son cons. me
Jehan Dehen

Abbas S. Andreae de Castello in Cambrésis+
Abbas d’Argentin Leod. d
Abbas Walsedorensis sive Hastyriensis Leod.
d
Abbas S. Sepulcri dioc. Cam.+
Prior prioratus de Vallis Moisins OSB Treverensis d
Prior S. Prisci prope Betuniam+

Prior S. Salvi prope Valenciennas+
1473 Prior S. Salim
Prior de Marsem vel Mainestensis ord. Cluniacensis Leod. d
Prior de Herusart Leod. d
Abbas S. Bertholomeii de Eeckhout Brugen.+

Ad collationem prepositi prioris et conventus
S. Gerlaci ord. Premonstratensis tam conjunctim quam divisim Leod. d
Abbas de Campen+

Abbas et conventus B.M. Virginis Aureae
Vallis ord. Premonstrat. Treveren. d
Abbas aut prepositus et conventus de Ynnebeke= Zinnebeke apud Ipras+

Abbas de Maricolis apud Landrechies Cam.
d+

249 J. Houssiau, Les secrétaires, 350-353: Gérard Veltwyck (1540-1547).

Bijlagen

670
―――

Messe Loys Belle chapelain
du conte d’Overhemde.
Rogier le fourrier pour
George Lestainier. Me Jehan
de Wynteroye pour le filz de
Nicolas de Zoete. Martin
Meure serviteur du confesseur qui fut
22 vo
Le chappelain du
chancelier de l’Ordre 250
Messe Jaques Wycart
Job de Mocron de son
cons. Godefroy vander
Bannyt
Lambert de Mocron

23 ro

Marcus de Cocq
Gauthier le fourrier
Johannes Andrey de
Songnies clericus Cam.d
Nicolas Bahuet filz de
Mathieu le patissier
Octavianus Bouvart
archier de corps clericus
Romanus
Cristianus Rurich clerc du
dioc. de Couloigne
Messe Pierre Boels
Me Charles de Langhe
Loys d’Ordoigne clerc du
dioc. de Tholedo
George Nepotis clerc de
l’Oratoire
Dns Johannes de Fontaine
Guillaume Benault

250 Filips Nigri.

Abbas S. Cornelii Indensis prope Aquisgranum Colon. d a.s.b.

Abbas d’Avesnes circa Bapalmes
Abbas s. Andrei in comitatu S. Pauli
Prior de Ligny sur Chaulcies OSB
Abbas de Cloesterra circa Raetleduc+

Abbas Villa Dei Leod. d
Prepositi Sti Gerlach
Abbas et conventus S. Lugeri de Werdene in
Ardena Leod. d
Ad abbatem Sti Gerardi Bronnien. Leod. d
Ad abbatem Beate Marie Namurcensis
Ad collacionem abbatis de Aucourt Atrebatensis d+
Abbas de Ramée Leod. d OSB+
Ad collacionem abbatis de Marienweert+

Abbas Prumien. Treverensis d+
Abbas S. Maximii eiusdem d+
Abbas Cluniacensis+
Ad collacionem abbatis maioris monasterii
vulgo dicti Marmostier Mor. d+
DU XXe DE JUILLET 1553
Abbas Leffiensis ord. Praem. Leod. d
Abbas Sti Baseli Remensis+
Abbas Sti Stephani de Fidemio Cam. d+
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Le prévost Haneton 251

Messe Guillaume Goutier
pbre du dioc. de
Thérouanne
Petrus Robert
Johannes du Chesne
cydevant edlch
Hugues de Douvrin
Me Jehan Glas
Me Jehan Blanchard

23 vo

Me Gauthier chantre et
chanoyne d’Yvoix
Rodicus de Tonatilia
Guillaume Martin
Dns Johannes de Pouillio
Dns Johannes Renier
Messe Adrien Vacquier
Messe Robert Quercencie
Jehan de Fraisgnes
Servacius Rurich clericus
Leod. d
Me François Cliquet
Andreas Cliquet
Leonard de Vallières filz
de François du garde
jouaulx de son cons. me
Fremin Massa
Me Nicolas le Jeusne
Hubert Guillet pbre Cameracensis d
Damp George
d’Assonleville

Ad collacionem abbatum de Tongherloo et Sti
Jacobi Leod. simul et conjunctim et non aliter+
Prior de Beurière OSB Mor. d+

Prior Sti Martini de Pas in Arthesia
Abbas de Grantprel Leod. d+
Prior prioratus Sti Petri de Byetreez Leod. d+
Abbas Florenensis Leod. d
Abbas Montis Sti Martini in Francia+
Abbas et conventus oppidi de Monson OSB
Remensis d+
Abbas Mirevallis ord. Premonstr. Tulensis d+
Abbas Sti Arnolphi OSB Metens. d+
Abbas S. Audoeni OSB Rothomag. d+
Abbas Sti Vitoni OSB in civitate Virdunensi+
Abbas Sti Mathiae Treverensis d+
Abbas Sti Jodoci super Mare OSB Ambian. d+
Prior de Houffalizia Leod. d+
Prior de Aqualia OSB Leod. d+
Ad abbatem Sti Egidii prope Leodium+
Prior Sti Petri in Abeville+
Abbas de Nogent ultra S. Quintinum+
Abbas Sti Vincentii Silvanectensis civitatis et
d+

Prior de Byencourt prope Broyam Ambianensis d+
Prior de Nameca comitatus Namurcensis
Leod. d OSB+
Abbas de Sanier in Busco d OSB+

251 Jan Hanneton, raadsheer in de Raad van Brabant, maar ook proost in Deventer en kanunnik-tresorier in Sint-Goedele te Brussel.
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Hermanus de
Mandrescheit
Dns Henricus Verheyden
pbre
Jacobus filius Marci de Vos
clericus Tra.
Dns Remigius a Thibea
Guillelmus de Bock
(Laatste doorstreepte
gegeven van Aud. 1473)
Me Petrus de Lacu pbre
Messe Leonard Bardouble
24 ro
Le secrétaire de la Torre 252
pour Pierre del Ryo
Vincent Descornet edlch
Royne. Le secrétaire Charemberghe 253 pour son
neveur, nommé Pierre
Me Pierre Clauwin
chantre
Messe Michiel Wolff jadis
chantre
Royne. Jehan le Clerc
chantre
Le filz du président Pensart 254 pour Charles son
filz
Royne. François l’Huissier
pour son filz François
Hanssart. Il l’a fait mectre
sur me Girard Beterknape
Royne. Folcardus de
Zuychem

Abbas Sti Remigii Remensis Cluniac. ord.+
Prior seu rectricis conventus Nigre Aque Tra. d
Prior et conventus domus Carthusiane prope
Zirixeam Tra. d conjunctim et divisim+
Abbas de Waulfons Leod. d
Abbas Lobiens. tanquam collator nonnullorum
can. preb. seu vicariarum ecclesie Beate Marie
Anchoniensis
Abbas Tongerlensis uti collator beneficiorum in et
sub ecclesia parochiali de Orpio Magno Leod. d
Abbas et conventus Monasterii Vallis Dei O.
Praem. Rem. d conjunctim vel divisim+
ABBATISSA
Abbatissa de Bourbourg+
Abbatissa de Mesines+
Abbatissa de Denain

Abbatissa Melbodien.
Abbatissa de Ghilengien+
Abbatissa de Foresto OSB prope Bruxellam
Camerac. d+
Abbatissa Torensis+

Abbatissa de Cortenberghe+

Abbatissa S. Johannis de Borceto

252 J. Houssiau, Les secrétaires, 343-350: Jacques de la Torre (1544-1581).
253 J. Houssiau, Les secrétaires, 327-332: Urbain Scharenberger (1533-1579).
254 J. Houssiau, Les secrétaires, 160-165: Guillaume Pensart (1532-1538), president van de
Rekenkamer in Brabant (1541-1550).
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24 vo

25 ro

Royne. Paule varlet des
filles pour son filz Gaspar
Tullus
Royne. Roland de Brule
pour Hubert Hauda pour
Jehan de Brule son filz
Nicolas aide de barbier
Le chapelain de l’abbesse
Messe Sydrac d’Ittre
Le capitaine des
hallebardiers Christofle
pour Hector de Sternezee
Jaques Begnyn jadis
officier de la Royne de
France
Me Adrien Amerot
Le filz du bailli
T?/L?oncin
Me George de Langhe
Bastien de Nouvelles de
son cons. messe Jehan
Vrancx Cornelis But
Jehanne de B....d cidevant
lavandière de corps pour son
filz Gilles Martin frère du
procureur de Luxembourg Stella
Messe Godefridus Gellius
d’Utrecht
Le chapelain des Finances
messe Andrey de Slaveux
Me François Libert cidevant
chappellain des paiges Me
Nicaise Druhet
Me Jehan Pratensis praticien à Rome de son cons.
Johannes Drolshaghen
Jehan Peris de Berghes
recommandé par le
trésorier Alonso de Baeca
Robert de Langhe
Johannes du Chesne edlch
Anthoine van der Moelen

Abbatissa et moniales de Overghem Leod. d+

Priorissa de Houdoncke Leod. d+

Abbatissa et moniales de Merkette
Abbatissa de la Cambre+
Abbatissa de Lintre+

Prepositissa S. Berghe Endovien. Leod. d+

Abbatissa de Rameyde
Abbatissa de Erckenrode
Abbatissa S. Austreberte in Monstroles Ambiensis d+

Abbatissa monialium ad S. Petrum intra
muros Metenses+

Priorissa et conventus in Weesterlo Traiect. d
Abbatissa de Sweveke prope Teneramundam+
Abbatissa Ville Notre Dame prope Heu Leod.
d+
Abbatissa et conventus S. Servatii Traiect.+

Abbatissa Nivellensis Camerac. d ad simplicia beneficia+
Abbatissa S. Amoris Blisiensis
Abbatissa de Vorst
Abbatissa de Monstres
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Le filz du receveur de
Oistflandres messe Jehan
de Malsche
Me Jehan ’t Sestich pour
son filz nommé David
Henricus le Porcelet de
Namur

25 vo

Me Charles de Langhe Me
Pierre Gerardi
Le filz de Nicolas de
Zoete
Le chapelain du prince de
Piémont messe Hubert
Gerard
Renier Hannark Folcardus
Folcardi
Jodocus de Keghel
Messe François Bault Le filz
de Gilles del Salme

Johannes Bultel edlch
Folcardus de Montcyma
Johannes Miche
Hubert Hotelet chantre
par son trespas messe
Jehan Cornet pbre
Messire Loys de Rute
Charles Nicolai filz du
conseillier Nicolai

Mre Jehan Noelens
Jehan van der Molen
26 ro

Dominus Johannes
Toqueti
Johannes Courpelli maior
Dns Nicolaus Dauly

Abbatissa d’Estrun Atrebat. d+

Abbatissa de Flines circa Duacum+
Abbatissa secularis et canonessarum Sti Petri
de monasterio supra Sambriam conjunctim
vel divisim Leod. d+
Abbatissa Scte Columbe Mor. d+
Abbatissa d’Avesnes circa Bapalmes
Abbatissa d’Argenton Leod. d+

Ad abbatissam Beate Marie Ruremondensis
Abbatissa in Elten Coloniensis d+
Abbatissa de Soliers iuxta Namurcum Leod.
d ord. Sisterniensis
Abbatissa sive priorissa de Bigarde Cam. d
DU XXe de JUILLET 1553
Abbatissa de Beauprel Camerac. d+
Abbatissa de Reynbourg
Domina et conventus de Simich Leod. d
Abbatissa de Euwières Camerac. d+

Abbatissa de Premiacum Camerac. d
Abbatissa Valleducis vulgo ’t ’s Hertoghendale Leod. d+
Abbatissa de Loesdune
Abbatissa de Dorizel
Abbatissa de Salsines Leod. d+
Abbatissa de Gemp
Abbatissa de Peteghem Tornac. d
Abbatissa de Mariendelle ord. Premonstratensis Treverensis d+
Abbatissa (Z?)/Imigniacensis OSB Treverensis d+
Abbatissa Clarifontis alias Badembourg ord.
Sti Bernardi Treverensis d+
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Johannes Dauly
Messe Eloy Cordier pbre
du diocèse d’Arras
Johannes Dauli
Adam Mathis
Gerardus van Kellen

Anthonius de Merat

Magister Johannes Planchon
27 ro

Royne. Jehan de la
Fruterie pour son filz
Pierre François
Pascasius Vergiere edlch
qui fut
Jodocus Segars edlch qui
fut
Ancelmus Doulchet edlch
qui fut
Royne. me Rombault
Jehan Loets tanquam ad
prebendas et pro Adriano
Fierens tanquam ad beneficia curata vel sine cura
Royne. Girard Caseus
ayde de la saulcerie pour
son filz
Royne. Le fourier Bertholomae pour son filz
nommé Bertholome Kyeffel
Royne. Olivier ayde du
tapissier pour son filz
Jehan van de Veken
Hans Rogier dit Notinghem pour Augustin son
filz

Abbatissa S. Mauri OSB in civitate Verdunensi eiusdem d
Abbatissa de Beauprel sur la Liz Morin. d+
Abbatissa de Tifurtainge Treverensis d
Abbatissa de Keyserbosch Leod. d
Abbatissa de Hosigen ultra Mosam
Abbatissa de Andenna tanquam colatricis beneficiorum simplicium in Thenis prope Hanutum
Leod. d+
Abbatissa Vallis Floride Dei Leod. d
Ad collationes abbatissarum et conventuum Vallis
Floride
Abbatissa Vallis Floride Leod. d+
PERSONATUS
Persona personatus de Gheele Cam. d+

Persona personatus in Hallis+
Persona personatus in Ranst et Ghierle+
Persona personatus in Folcellis
Persona personatus S. Leonardi opidi de
Lieuwes Leod. d+

Persona personatus de Hofstadt Cameracensis d
Persona personatus de Heren Cam. d+

Persona personatus de Duffel+

Persona personatus de Hemelghem
Pastor ecclesie S. Hilarii in templo Leod. d
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27 vo

28 ro

Gerard de Formanoir
Danyel van den Berghe
conseiller en Flandres pour
son filz
La damoiselle de la Croix
pour son filz Henry Molin
Le neveur de Mathieu de
la Feullie nommé George
Brayet
Michiel Liebert cydevant
edlch
Monsr de Molembais pour
ung sien amy
Messe Nicole Desbours
Jehan de la Haye archier
de corps pour messe
Henry son filz de son
cons. Augustin Rogier dit
Noteghem
Le filz de Hanuble cydevant escuyer de cuisine
de la Royne
Pierre Couturier
sommelier de la cuisine
Messe Jehan de Brusis beaufrère de Canoz de la chambre
Ysore Behagle archier
Jehan de Potsinberghe
recommandé par la
duchesse d’Arschot de
son cons. Pierre de
Bruhese filz du médecin
Me Jehan le Cousturier
pour son filz Pierre Vanne
Le capitaine de Louvestain
Le bolengier de
l’empereur pour Pierre
Rogier
Messe Jehan Martin
Messe Jaques Wilsam

Persona personatus de Hust
Investitus de Eekelsberghe

Curatus de Hasselt+
Persona personatus de Heyrst Sallar+

Persona personatus in Wambeeke+
Persona personatus de Dieghem
Curatus eccl. par. S. Martini de Leuse Leod. d
Curatus Sti Gaugerici de Solea Leod. d

Confraternitas clericorum in oppido
Leeuwensi Leod. d
Pastor de Winden Inferioris Leod. d
Persona personatus de Sotteghem
Personatus de Rysberghe Leod. d
Investitus in Barle Leod. d+

Persona personatus sive curatus de Ekeren
Cam. d
Persona personatus de Heffene Cam. d
Curatus de Grant Rue Camerac. d+

Pastor sive curatus de Mostier super Leodium Leod. d
Curatus ecclesie parochialis de Curtis S.
Stephani Leod. d
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28 vo

Gerard le Cocq frère de
Jean le Cocq jadis chantre
Jehan Reffect cydevant
huyssier
Jehan de Tenremonde
edlch de la Royne
Le filz du brasseur pour
son filz A. Y...... de son
cons. Guillaume Reyns
Le filz de feu me Jehan
Deke chantre
Pierre Placquet
Jehan Deppe filz de
Bauduyn frère de l’abbé de
Bone Espérance
Thomas van Wynckele
Johannes van Orembeke
siavant que ceste collation
soit différente au personat de
Leeuwe cidevant nommé,
curatus in Leeuwe
Morlet de la cuisine pour
Lievin Dorbeke
Laurens Lanvin serviteur
de la royne de France
Diego Ordoigne pour son
neveur
Royne. Le portier pour
son filz Loys le Roy
Hubert Hotelet cidevant
chantre
Le filz de la vefve de feu
Baptiste Aliprand trompette nommé Jean
François Aliprand de son
cons. Jerosme de France
Royne. Le fourier des
archiers pour son filz
Jehan Doutreman de son
cons. messe Renyer van
Coutere

Persona personatus de Naeirden in partibus
Hollandie
Persona sive investitus de Mol Leod. d
Persona personatus de Craynem Cam. d
Persona seu curatus in Maters (Martirs 1473)
alias in Haghe Leod. d
Persona seu curatus in Rosendale
Persona personatus S. Marie et Amandi de
Basserode
Persona personatus de Canis villa Morin. d+

Persona de Rethie
Curatus in Leeuwe

Curatus de Somere
Persona personatus in Arendonck+
Rector commendatarius sive prior de Monte
Persona personatus de Herentals Camerac. d
Ad dominum de Postel
Commendator de Chanterayne Camerac. d+

Ad collacionem commendatoris de Joncis
Traiect. super Mosam ord. Teutonicorum
Leod. d+
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29 ro

Henry vanden Kerckhove
recommandé par le feu
mareschal des logis
Pierotin aide du gouverneur des paiges de son
cons. Judocus Eckhault
clericus Cam.
Sire Buret Martin
Messe Pierre de Conde
Me Jehan Wynckelroye
Jehan van Zomerghen
sommelier de la cave
pour messe Guillaume
Denys
Jehan Berthou chantre
pour son filz Isaac
Theodoricus Conde
Charles Cryeke edlch de
la Royne de son cons.
Guillaume van Zinneken
François Melaens clericus
Leodiensis
Dns Goswinus Hannart
Messe Servaes Schilders
Babtiste vanden Berghe

29 vo
David ‘t Sestich
Loys de Busco
Messe Cornille Pasqueau
François vande Putte
Nicolas Leurier de la
garde robe de la Royne
pour messe Michiel
Marionne
Haynault Herault
Johannes Quintard edlch

Ad personam personatus de Deynse+

Custos maioris ecclesie Leodiensis+

Persona personatus de Bergheke (1473
Bergheyck) Leod. d+
Investitus de Merhoult Leod. d+
Persona personatus de Pulle+
Curatus sive investitus de Halen prope Diest
Leod. d+

Persona personatus de Herle
Persona personatus in Erpt Leod. d+
Curatus Sti Lamberti in Gheldonia Leod. d+

Persona sive curatus in Landen Leod. d+
Ad curatum in Goidsenhoven Leod. d
Ad curatm in Nethenes et Weys Leod. d+
Ad curatum sive investitum de Gilse
Ad personam personatus de Huesden et
Lyrep+
Ad curatum in Herstat Leod. d+
Ad pastorem in Bree
Ad personam sive curatum in Lare Leod. d
Ad personam sive de Awen Leod. d+

Ad personam personatus in Nodrewyck
Leod. d
Ad personam personatus de Rumest Leod.
d+
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30 ro

Messe Philippe de Belle pbre
Cam. d Le portier de la
court de son cons.
Anthoine Jongbouwens
Ambroise de Belle clercq
du diocèse de Cambray
Franciscus vande
Ghersmurtere
Franciscus Conde
Me Laurens de Aula
Guillaume Prévost edlch
Laurens Lizen
Jeronimus Sneps clericus
Cam. d
Messe Adrien Thul pbre
parent de Rogier le fourrier
Na
Jaspar Hevet edlch Thomas
van Winckele pour luy me
Valentin Elen
Petrus Demaretz edlch
Messe Gilles de Bave
Johannes de Molendino
edlch
Lambertus Louf pour
Cornelis Bus edlch depuis
de leur cons. me Pierre
Girardi
Ancelmus Doucet
cydevant edlch
Johannes Heithusen enfant
pour luy messe Philippe
Oirschot
Guillelmus Zalare Livinus
van Beke
Egidius de Bare pbre
Messe Mathurin Gougin
Messe Jaques Mengal frère
de François de la Fourière

Ad personam personatus de Goyke Camerac.
d+

Ad personam personatus in Turnoult Camerac. d
Ad personam personatus de Lede Camerac.
d+
Investitus in Neerlintere Leod. d+
Magister hospitalis S. Johannis in Jerusalem+
Ad collacionem investiti ecclesie de Os et
Berghen unitis Leod. d+
Ad personam personatus de Rebbeke Camerac. d+
Ad personam personatus de Zempse prope Mechliniam
Ad personam personatus de Brecht Leod. d
Ad personam personatus in Brusseghem Cam. d
Persona personatus in Wauterbra Cam. d

Persona personatus de Lombeke Cam. d
Personatus in Hoiskercke Camerac. d+
Personatus in Alta Cruce Camerac. d+

Personatus de Bueghem Cam. d
Personatus Sancte Gertrudis Ternat

Personatus de Bellachalde Cam. d+

Personatus oppidi Allostensis
Personatus de Ghiseghem Cam. d+
Personatus de Hoofstayen
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30 vo

Messe Pierre de la Verrière
pbre
Messe Henry Mermans
Salazar Fourier pour
Gaspar de Huysmans
Johannes Heythusen
edlch pour luy messe
Philippe van Oirschot
Bauduyn Bajoumet
neveur de feu Colin
Bajomet
Messe Philippe Colard
cousin de messe Jaques
Alardi
Messe Pierre Loyarts
Johannes de Costere
Messe Jehan Bauwelins
Dns Johannes vander
Meere pbre par son
trespas messe Joos de
Horrio messe Segherus van
Hinghene
Petrus filius Cornelii de
Lenendale clerc du
diocèse d’Utrecht
Dno Egidio Horne
Johannes Christianus
Messe Michiel Egidii
Dns Judocus van der Schueren

31 ro

Messe Adrien Thuyl
parent de Rogier le
Fourrier
Johannes Raes edlch Messe
Martin de Halois de son
cons. dns Johannes Pinchon
Bertuinus de Hotomon
clericus Leod. d

Personatus de Zela
Personatus de Bortmeerbeke Cam. d+
Personatus de Parca Cam. d+
Personatus de Breuseghem et Wespelaer tam
conjunctim quam divisim Cam. d+
Ad personam personatus de Scindel Cam. d+

Curatus de Mostier supra Diliam Leod. d+

Ad collationes Rectoricum et conventus in
Beghinaie in Herentaels+
Persona personatus de Melle Camerac. d+
Persona personatus de Woemelghem Cam. d+
Personatus de Meere Cameracen.+

Pastor in Grol Monasteriensis d+

Pastor in Hervia Leod. d+
Pastor in Oesterwyck Leod. d
Ad personam personatus de Corbeke Camerac. d
Ad personam personatus de Jeneval Camerac. d+
Ad personam personatus de Bella Tenere
Camerac. d+
Persona personatus de Hofstaien Camerac.
d+
Pastor ecclesie parochialis S. Remigii prope
Geldoniam Leod. d+

Custos ecclesie collegiate Sti Albani oppidi
Namurcen. Leod. d+
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Messe Philippe van Scoenhoven pbre
Libert Steyls
Nicolaus Berwaouts

Petrus Desmarez edlch
Messe Jaques Mengal frère
de Françoys de la Fourrière
Me Jehan Durant

31 vo

Dns Jodocus vander
Scheuren pour le
menuisier de l’empereur
Dns Martinus Cloet
François Hannart
Johannes vander Mote
neveur de Johanne de
Bricarde
Guillaume Pein
Messe Christofle Meuris
Jehan de Langhe
Me George de Langhe
Aubert Crispiel ayde de
la cave Guillaume Baers
Martin Baliot serviteur de
Hannart
Johannes van Orembeke
Anthonius De.....
Michiel Th..b....
Emericus Lambierts
Me Denys Kants
Egidius Miche Guillaume
Rurich
Petrus Normant parent de
Jehan l’Appoticaire

Ad personam personatus de Brecht Leod. d
Curatus sive investitus de Attenhove Leod.
d+
Curatus sive investitus de Guessenhoven
Leod. d+
DU XXe DE JUILLET 1553
Ad collacionem curati sive investiti ecclesie
de Bevena Leod. d+
Ad collacionem investiti ecclesie parochialis
Sti Victoris in Fleruco Leod. d+
Ad collacionem investiti seu curati eccl. S.
Stephani villae de Leuze Leod. d+
Ad collacionem dominae Hospitaliorum
infirmorum in oppido Lovanio Leod. d+
Curatus sive investitus de Deschel Leod. d
Curatus in Orbeke Leod. d
Ad curatum in Melain Leod. d+

Ad pastorem de Bossuto Leod. d
Ad pastorem de Zantbeke Leod. d+
Ad investitum seu personam de Jacia Magna
Leod. d+
Ad pastorem de Beringhen Leod. d
Ad curatum de Willebringhen Leod. d
Ad curatum in Noduwes Leod. d
Ad curatos S. Jacobi Gandensis Tornac. d
Ad curatum Sti Nicolai Gandensis Torn. d
Ad curatum Sti Medardi Gueldoniensis Leod.
d
Ad curatum in Boutershem et Veertrick Leod.
d+
Curatus in Zittart prope Hougarden Leod. d+
Ad pastorem Schenne Leod. d+
Curatus in Oudenarde Tornac. d+
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32 ro

Guillaume Rombouts
Le filz de me Charles Pin
Loys Verheyen
Renier Deschumelt
Me Jaques Quintart

32 vo

L’appoticaire de la royne de
France
Franciscus Bodart
Me Philippe van Hoppen
pour mre Jehan le cuysenir
Pierre Gilbert Messe Obert
de Moisin pour le filz de
me Jehan le cuysenier
Messe Paule Huart
Anthonius de la Court
edlch
Nicolas Crispel ayde de la
cave messe Gilles le Clerc
Na François Bruyère Messe
François Liebart cydevant
chapelain des paiges
François Hochtmans Dns
Johannes Brassart
Jehan Cristian
Jehan Witte per mortem
dudict Witte Guillaume
du Quesnoy
Messe Jehan Pinchon
Michiel Carbonnier
Jehan Regnier
Messe Renier de Dalem
Guillaume Acquart pour
Jehan son frère de son cons.
Dns Guillelmus Snyders
Sire Martin Goffart
Anthonius de la Court
edlch
Pierre Goetkindts du
diocèse de Cambray
Deadato Ydoule pbre

Curatus de Meldert Leod. d+
Curatus de Everwinghe
Commendator de Haultavesnes
Investitus seu curatus in Helmont Leod. d+
Pastor in Lunalia Leod. d
Curatus de St Jehan Joy Lutine gestum Sti
Joannis Leod. d+
Persona personatus de Sainctz Camerac. d
Pastor de Byem Leod. d+
Curatus in Francken Leod. d+
Curatus in Lettoye Leod. d+

Curatus Sti Remacli de Martia Leod. d+
Ad rectricum et conventus in Beghenaie
Archot
Ad dominam seu rectricem hospitalis Antwerpiensis Camerac. d+
Curatus seu investitus eccl. par. Sti Desiderii
loci de Rynne comitatus Namurcensis Leod.
d+
Ad pastorem de Cuyck Leod. d+
Ad pastorem de Venroid Leod. d
Ad pastorem de Magno Zundert Leod. d

Ad curatum in Spi comitatus Namurcensis
Leod. d
Pastor de Marche en Flamines Leod. d
Curatus de Hermale Leod. d+
Ad magistrarum sive rectricum Beginasii de
Luwe (1473 Lewe) Leod. d
Curatus de Gerpinia Leod. d+
Curatus Montis S. Andree Leod. d+
Ad pastorem de Gesto Divae Marie Leod. d
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Loys de Soye Messe
Anthoine du Bois Charles de
Soye
Charles de Soye Anthoine
du Bois
Dns Johannes Blomart
Pierre van Stralen
Egidius Martin
Walterus Egidius

33 ro

Frederic Creven
Jehan Duyfkens
Messe Pierre Symon
Johannes Cesarer clericus
Cameracensis
Messe Jehan de Heylissen
Johannes Steuve de
Waivre
Franciscus filius Warnerii
de Kenenss
Jehan Accuria alias Ailis
Denis de Dolhem alias
Trive
Guydo Rogerus
Re.e.is Tilleir
Johannes Wera
Hermanus de Lapide
clericus Cameracensis
Johannes Kemel
Johannes Malpaix
Martinus de Lapide
Dns Henricus de Bye
Godefroy de Bye

Curatus sive investitus de Velaynes Leod. d+

Curatus sive investitus de Thourinnes lez
Ourdons Leod. d
Ad curatum de Haren prope Oesterwyck
Leod. d+
Ad pastorem S. Eusebii Arnhenniensis
Traiect. d+
Ad commendatorem Sti Anthonii in Houst
prope Francfordiam+
Ad pastorem ecclesie paroch de Orthio Leod.
d+
Ad pastorem Bastonensem
Curatus sive investitus de Orsmale Leod. d+
Curatus sive investitus de Steenberghe Leod.
d+
Pastor in Voeuren prope Valkembourg Leod.
d+
Ad pastorem par. eccl de la Croix a Lens vel
Lems lez Bruginnes Leod. d+
Ad plebanum Visitensem et Dolhem alias
Dalem Leod. d+
Ad pastorem de Molingen ultra Mosam
Leod. d+
Ad pastorem de Gulpin ultra Mosam Leod.
d+
Ad curatum de Cherat ultra Mosam Leod. d+
Ad curatum de Clermont ultra Mosam
Ad curatum Sti Martini de Mavillis Leod. d+
Persona personatus de Womresem Leod. d+
Curatus de Waretz le Chaussie comitatus
Namurcensis vel ducatus Brabantie Leod. d+
Curatus Sti Lamberti in Bonninia Leod. d+
Persona personatus seu rector ecclesie paroch
de Bevecum Leod. d+
Curatus seu investitus eccl paroch de Lyth
Leod. d+
Curatus seu investitus de Kessel Leod. d
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Me Cornelius Pascasii
Guillaume Craielincks
Na Me Jehan Regnier
Jehan filz de Godefroy de
Monte
33 vo

Messe Loys Pory pbre
Dns Anthonius le Grave
Me Jehan de Tributo
Me Jeorge de Langhe
Hermanus Moerts clericus
Jehan de Puter pbre Leod.
d
Claude Juge
Baptista Abre filz du feu
esperonnier
Henry Suerbroot
Guillaume Rurich
Franciscus Baxion clericus
Digmanus Cornelius de
Breda
Johannes filius Nicolai de
Malaipe
Servaes Noelens
Messe Thomas van
Hofferaedt
Messe Jonatha Schuyten
Messe Hubertus Quercu
Messe Walterus
Francquart
Martinus de le Hault
Adrianus Agemont
Gerardus filius Johannis
Multoris clericus Leod. d

Commendator Sti Johannis Jherosolomitani
vulgo dicti de Pieten Camerac. d
Curator seu rector eccl. par. de Susteren ultra
Mosam Leod. d
Ad pastorem de Ritthis Leod. d
Ad pastorem sive curatum eccl paroch loci de
Welin Leod. d et archidiaconatus Fameny=Famenne
Persona personatus Lhoes et Lohette Attrebat. d+
Persona personatus de Rasse Attrebat. d
Pastor sive curatus du Clavir en Oultremeuse
Leod. d+
Persona personatus de Berlaer Camerac. d+
Pastor de Echt ducatus Gheldrie Leod. d

Persona personatus de Drouvin Ranssart
Attrebat. d
Persona personatus Aldenardensis Torn. d+
Pastor de Webbecum Leod. d+
Pastor de Hauresche Leod. d+
Pastor de Ghynneken Leod. d+

Pastor de Rosiers dicte Petite Rosiers prope
cenobium de la Ramaye Leod. d+
Curatus de Sore Sancti Gaugerici
Curatus de Richen Leod. d+
Curatus de Oen Leod. d+
Persona personatus de Rechel Leod. d+
Pastor de Groenselt Leod. d+
Curatus de Wastinia Leod. d+
Pastor de Caddiers Leod. d+
Pastor de Longavilla Leod. d
Curatus de Wuesterck Leod. d
Curatus de Ays et Refay Leod. d
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34 ro

Jerosme Dionisii de
Lembourg
Johannes Prévost eiusdem
d
Jacobus Natalis filius
Oberti
Messe Philippe de Schonhove
pbre
Philippe de Schonhove le
jeusne
Michael de Jemechinnes
Messe Michiel Clockiers

Messe Laurens Gilles
Girard Francquart
Dns Johannes de Curia
Adrianus Fierens clericus
eiusdem d

Curatus sive investitus Sti Georgii oppidi
Lembourg Leod. d+
Magister et domicella hospitalis Scte Elizabeth
in oppido Vallenchenen. Camerac. d+
Pastor Sti Johannis eccl. par. oppidi Traiect.
super Mosam Leod. d+
Pastor Sti Dionisii de Houdert Leod. d+
Pastor sive ecclesia Sti Bertholomei ville de Waenrode Leod. d+
Pastor sive curatus de Coretocastri apud Giblou
Leod. d+
Prior sive patris Biguttarum in Lens le Beguines
prope Blehen tanquam pastor in Abelens+
Confratres sacelli beate Marie oppidi Leuwensis
appellate Cler..rum Leod. d
Curatus sive investitus eccl. de Rode Ste Agathe
Leod. d+
Pastor eccl. par. loci de Nyel Sti Vincentii Leod. d+
Curatus sive investitus de Geerwen Leod. d+
Curatus sive investitus eccl. par. de Chaften/’tHaffen? Leod. d

ARAB, AUD 1473/4, ongefolieerd: 31 juli 1553: door Maria van Hongarije ondertekende lijst van zevenendertig indultarii.
Pro Regina Hungariae
1
2
3
4

5
6

7

Le docteur Bruheze pour
son filz
Le grand aulmosnier Messire Philippe Maioris
Messire Guillamme
Leurens
Jacques Cornu, maître
d’escolle des paiges
d’honneur
Le tapissier pour son filz
Simon du Quesne
Anthoine de la Chambre
pour son filz Barthelemieu
de Souffit
Sire Lyenard Mercelet,
chapellain de la confrarie

Ad canonicatus & prebendas ecclesiae Tornacensis
Ad dignitates canonicatus & prebendas S. Petri
Insulensis
Ad dignitates canonicatus et prebendas ecclesiae
Beatae Mariae de Antonio, Cam. d
Ad dignitates canonicatus & prebendas ecclesiae
collegiatae de Biest in Lovanio, Leod. d
Ad prebendas ecclesiae collegiatae S. Salvatoris
in Oppido Sancti Pauli, Mor. d
Ad dignitates canonicatus & prebendas ecclesiae
collegiatae de Fauquemberghe, Mor. d
Ad collationem abbatis S. Johannis de Monte
prope Morinum, eiusdem d
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8

10

Le docteur Vlierden pour
son filz
Sire Moraud le poinctre
chantre
Jennin le Clercq chantre

11

Jacques Peler chantre

12

Jehan de la Fruterie pour
son filz Pierre Franchois
Messire Piere Jacobi pro
Petro Lisens//
Me Rombault greffier pour
son filz Loys Loetz
Franchois l’Huyssier pour
son filz Franchois Hanssart
Nicolas de la Chambre
pour Jehan Pruvost

9

13
14
15
16

17
18

19

Messire Cornille Brulandt
chantre
Le bailly du bourg à Gand
pour son filz

20

Le me de la chambre pour
son nepveu Loys Pehem
Messire Jehan Songuenet

21

Bastien du Molin

22

Le controlleur Pathie pour
son beaufrère Laurens
Sterck, eaigé de XXIIII ans

23

Le fourrier pour son filz
Ghislain de Costere

Ad collationem abbatis de Cisoin, Tornacensis d
Ad collationem abbatis de Afflegem, Cameracensis d.
Ad collationem abbatissae de Foresto, ordinis
Cisterciensis prope Bruxellam, Cameracensis d
Ad collationem abbatis de Eynam prope Audenardam, OSB, Cam. d
Ad collationem personae de Ghele, Cameracensis d
Ad collationem abbatis Aquisemctensis//
Ad collationem personae S. Leonardi oppidi de
Leeuwis in Brabantia, Leodiensis d
Ad collationem abbatissae de Cortemberge
Ad collationem praepositi decani & capituli
singulorumque canonicorum et personarum,
tam coniunctim quam divisim ecclesiae collegiatae de Sclain, comitatus Namurcensis, Leodiensis d
Ad collationem abbatis S. Sepulchri, Cameracensis d.
Ad collationem praepositi prioris & conventus
S. Gerlaci, ordinis Premonstratensis, Leodiensis
d, tam coniunctim quam divisim
Ad collationem praepositi decani & capituli
ecclesiae S. Martini in Gorckhem, Traiectensis d
Ad collationem praepositi S. Servatii Traiectensis a. s. b.
Ad dignitates canonicatus & prebendas ecclesiae
Beatae Mariae Virginis in Traiecto super Mosam, Leod. d.
Ad collationem praepositi decani & capituli,
singulorumque canonicorum tam coniunctim
quam divisim ecclesiae cathedralis Mariae Morinensis
Ad collationem praepositi sive archipresbyteri
ecclesiae collegiatae Divae Mariae Virginis
Aquensis, Leod. d.
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24

Folcardus de Zuichem

25

Le secrétaire Scharemberghe 255 pour son nepveu//
Le fourier de l’escurie pour
son filz Jhérome Hanssart.
Il l’a mis sur Winandus
Crocart
Gerard Caseus, ayde de la
sausserie pour l’ung de ses
filz
Paul, varlet des filles pour
son filz
Egidius Veulleke cantor
Le fourier Bartholomé pour
son filz
Le fourier des archiers
pour son filz Jehan
Doutreman
Roland de Brule pour
Hubert Zanda
Olivier, ayde du tapissier
pour son filz
Le portier pour son filz
Loys le Roy
Le me queux pour son filz
Philippe de Oppeghem
La Royne réserve ces deux
collacions de ses terres à
soy

26

27

28
29
30
31

32
33
34
35
36

Ad collationem abbatissae S. Johannis Baptistae
de Borseto, Coloniensis d & decani Aquensis
tanquam collatorum beneficiorum in Ruttis, tam
coniunctim quam divisim
Ad collationem de Denayn, Atrebatensis d//
Ad collationem abbatis S. Dionysii in Francia,
OSB, Parisiensis d

Ad collationem personae de Hofstadt, decanatus
Allostensis, Cameracensis d
Ad collationem abbatissae monasterii monialium de Ouvergem, OSB, Leod. d
Ad collationem abbatis S. Dionysii in Broquerio
Ad collationem personae de Herent, Cameracensis d
Ad collationem commandatoris de Juncis
Traiectensis super Mosam, ordinis Theutonicorum, Leod. d.
Ad collationem priorissae de Houdoncke, ordinis regular., Leodiensis d
Ad collationem personae de Duffele
Ad collationem personae de Herentals
Ad collationem personae de Humelghem

Ad collationem decani & capituli, singulorumque canonicorum tam coniunctim quam
divisim ecclesiae collegiatae S. Ursmari Binchiensis, Cameracensis d
37
Eadem
Ad collationem decani & capituli ecclesiae collegiatae in Turnhout, Cameracensis d
Fait à Bruxelles le dernier de juillet XVc cinquante trois
Marie
R. Loets 256

255 J. Houssiau, Les secrétaires du Conseil Privé sous Charles Quint et Philippe II (c. 1531 – c.
1567), Bruxelles 1998, 327-332: Urbain Scharenberger.
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ARAB, AUD 1473/4: door Viglius van kanttekeningen (IN HOOFDLETTER: vooral
aanvullingen) voorziene conceptlijst voor vijfendertig indultarii, door Maria van Hongarije te verlenen: Collationes Reginae in novissimo indulto (=13-8-1552).
1

TORNAC

2

INSUL

3

Ad dig. can. prebendas B. Mariae de Antonio,
Cam. d
Ad dig. can. prebendas de Biest in Lovanio,
Leod. dioc. quae spectant ad coll. Abbatis S.
Laurentii extra Leod.

4

5
6
7
8
9

S. PAULI

ABB. DE AFFLIGEM

10
11
12

13
14
15
16
17

BONAE SPEI

Ad prebendas de Fauquemberghe, Mor. d.
Ad coll. abbatis S. Johannis de Monte Mor. d.
Ad coll. abbatis de Cisoin, Tor. d.
Ad coll. Ab. de Luxemburgo (onderstreept en
niet weerhouden in de definitieve lijst)
Ad coll. abbatissae de Foresto ord. Cist. prope
Bruxellam, Cam. d.
Ad coll. Ab. de Eynam prope Aud. OSB Cameracensis diocesis
Ad collationem Decani & capituli singulorumque canonicorum tam coniunctim quam divisim ecclesiae collegiatae S. Ursmari Binchiensis, Cam. d.
Ad personam personae de Ghele, Cam. d.
Ad dig. can. & pb. ecclesiae S. Petri in
Anderlecht Cam. d.
Ad dig. can. pb. Beatae Catharinae Endoviensis, Leod. d.
Ad perso. pers. S. Leonardi opp. Lewis in
Brab. Leod. d.//
Ad collationem abbatissae de Bardemburg alias
Sept fontaines, Trev. d.

256 D. Coenen, Loets ou Loots (Rombaud), in: Nouvelle biographie nationale, Bruxelles 1988,
I, 253-254.
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18

19
20

MICHAEL ANTverpia
TURNHOUT

21
22
23
24
25
26

27
28

29
30
31
32
33

ABB. LOBIENSIS

34
35
36
37

AB. DE GHISLENGIEN

Ad collationem praepositi decani capituli
singulorumque canonicorum et personarum
ecclesiae collegiatae de Sclain, comitatus Namurce, Leo. d.
Abb. Aureae vallis, Trev. d.
Ad coll. dec. et capituli B. Mariae Yvodiensis,
Trev. d.
Ad coll. praepositi prioris et conventus S.
Gerlaci, ord. Premonstr. Leod. d.
Ad coll. pp. dec. et capituli ecclesiae S. Martini
in Gorckhem, Tra. d.
Ad coll. decani & capituli in Hilvarenbeeck,
Leod. d.
Ad coll. pp. S. Servatii Tra.
Ad dig. can. & pb. Ecclesiae B. Mariae in
Traiecto super Mosam, Leod. d.
Ad coll. praepositi decani & capituli singulorumque canonicorum & perso. tam coniunctim
quam divisim ecclesiae cathedralis Beatae
Mariae Mor.
Ad coll. praepositi sive archipresbyteri d.
Mariae Aquensis, Leod. d.
Ad coll. abbatissae S. Johannis Batistae de
Borceto, Col. d. & dec. Aquensis tanquam
collatorum beneficiorum in Ruttis, tam coniunctim quam divisim
Ad coll. abbatissae de Denain, Atreb. d.
Ad coll. abbatis S. Dionysii in Francia, ord. S.
Benedicti, Paris. d.//
Ad coll. personae personatus de Hofstada,
decanatus Alostensis, Cam. d.
Ad colla. abbatissae de Ouverghem, ordinis S.
Benedicti, Cam. d.
Ad coll. prioratus de Val les moynes, ord. S.
Benedicti Trever. d.
Ad collationem personae perso. de Herent,
Cam. d.
Ad coll. commandatoris de Juncis Traiectensis
super Mosam, ord. Theuton. Leod. d.
Ad coll. priorisse de Houdoncke, ordinis S. l.,
Leod. d.
Ad coll. praepositissae S. Berghae Endoviensis,
Leo. d.
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38

Ad coll. pastoris eccl. parochialis S. Hilarii in
templo Leod.

ARAB, AUD 1473/4, ongefolieerd: 14 augustus 1553
Pro Regina Franciae
1

2
3
4
5

6
7
8

9
10

Ad collationem prepositi
Beate Marie Virginis in
Brugis
Ad canonicatus et prebendas Sancti Amati in Duaco
Ad collationem abbatis
Lessiensis, Cam. d.
Ad collationem abbatis de
Marchiennes
Ad collationem decani et
capituli Sancti Donati Brugis
a. s. b.
Ad collationem abbatis de
Asnon
Ad collationem Sancti Andree prope Brugas
Ad collationem episcopi
Tornacensis in ecclesia
Sancti Salvatoris Brugis ad
dignitates
Ad collationem abbatis de
Henin Lyetart
Ad collationem abbatis de
Aroasia, Attrebatensis d.

Ferdinandus Perez, Calagoritanensis d.
elemosinarius Regine
Jacobus Ordongnez Toletanensis d. cappellanus Regine
Magister Jacobus Silvius, Osiensis d. cappellanus Regine
Joannes de Moral, Attrebatensis d. capellanus
Joannes de Cauleri, Cameracensis d. custos

Antonius Ordongnez, Toletanensis d.
Joannes Verstrepen, Cameracensis d.
Anselmus de Horenbeke, Cameracensis d.

Jacobus Lagacie presbyter, Attrebatensis d.
Joannes Vrancx, Cameracensis d.

Les personaiges cy dessus nommez sont ceulx que la Royne de France désire estre
nommez aux bénéfices, déclairez en merge d’ung chascun pour en estre pourveuz cy
après en vertu de l’indult accordé à l’empereur. Fait à Bruxelles le XIIIIe d’aoust mil
cinq cens cinquante trois
Leonor
De Ramouthe
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XI:

VOORBEELD VAN EEN CONSULTA: 19 JUNI 1558

ARAB, AUD 1473/4, ongefolieerd: Filips II is zelf aanwezig bij een ‘consulta’ en neemt
met andere raadsheren beslissingen over officies en beneficies.
Consulte tenue et résolution prinse par le Roy sur la provision des prélatures, bénéfices et offices vacans à Bruxelles le 19 de Juing en l’an 1558.
L’abbaye de Maubeuges vacante par le trespas de la dernière abbesse N… 257 de Primecques à damoyselle Marguerite de Hincquart
La prévosté de Nostre Dame de Bruges vacante par le trespas de feu... à me Remigius 258 Drutius conseiller et maître des requestes du Grand Conseil de Sa Maiesté,
laissant la doyenné de Saint-Jaques à Louvain pour laquelle sera escript au doyen
de Saint Pierre à Louvain de nommer à Sadicte Maiesté quelque autre qui luy
samblera proprice pour icelle dignité.
La doyenné de Turnhout vacante par résignation de sire Nicolas Payen me de la
chappelle de Sa Maiesté à me Laurens Baert, chanoine dudict Turnhout.
La prébende de Béthune vacante par le trespas de feu me Michiel des Pars à … me
des ars de Louvain, recommandé par Anthoine Le Mor.
La prébende de Geervliet pour messire Guillaume Lindanus docteur en théologie,
conseillier de Sa Maiesté et commissaire ecclésiasticque en Frize, vacante par le
trespas de feu …
La prébende de Oistvoirne pour Jehan de Molin, vacante par le trespas de feu sire
Charles …
La prébende d’Arbois à Leonard le Clerc filz du conseillier Le Clerc, vacante par
le trespas de feu messire Charles du Vernois.
Les quatre prébendes de Saint-Quentin selon le billet du superintendant de SaintQuentin au me des enfans, lure, bascontre et haultcontre. 259
La prébende d’Andenne à la nyece du seigneur d’Aix vacant par le trespas de
damoiselle Jenne de Brus.
La prébende de Sainte Wauldru à Mons à damoyselle Jehanne de Weij vacant par
le déport que fait d’icelle prébende damoyselle … de Battembourg.//
Une lotherie générale pour réédiffier l’église de Gravelinghe démolie.
Une autre samblable pour l’église de Saint-Nicaise à Tournay.
Une lotherie par le pays de Frize seulement pour l’hospital de Leeuwarden.

257 … verwijst naar een lacune in het origineel.
258 ‘Me Remigius’ is door Viglius toegevoegd.
259 De schuin aangeduide tekst is een aanvulling van Viglius. Voor de ‘lure ou lyre’ zie E.
vander Straeten, La musique aux Pays-Bas avant le XIXe siècle, Brussel 1885, TorontoLondon 19692, VII, 382 en 466.
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Aux Cordeliers de ceste ville pour la réfection de leur fontaine cent florins à une
fois à trouver et assigner par le président du Privé Conseil <Viglius> sur quelque
petit office.
Le bailliaige de Tournay et Tournesis vacant par la promotion du seigneur de
Tourcoing <Philippe de Lannoy> à la capitainerie de Gand au seigneur de Bernissart siavant qu’il y veulle continuellement résider en personne.
L’estat de lieutenant des fiefz en Brabant vacant par le trespas du seigneur de
Berssele au seigneur de Jausse.
L’estat de conseillier en Brabant vacant par le trespas de feu me Jaques van der
Vorst à me Nicolas Busleyden.
L’estat de conseillier en Flandres que tenoit feu me Loys Mesdach à messire Estienne
Stratius, docteur lisant à Dole, siavant qu’il n’estoit natif de Brabant et où à ceste cause
il ne le peust estre à …Courtewille, greffier dudict conseil.
L’estat de conseillier en Frize des nobles vacant par le trespas de messire Sieke van
Decama, à ung des trois gentilzhommes nommez par ceulx du conseil de Frize, lequel
le président scaura à ce induire. Et où nulluy d’iceulx le voulsist accepter à me Tzaling
Riemersma.
L’estat de président de la Chambre des Comptes à Lille vacant par le trespas de <Jean>
Carette pour Jehan Houvines et en son lieu <Jean de> Rebreuviettes.
Le seigneur de Tourcoing l’estat de conseillier et chambellan aux honneurs à iiic L de
pension.//
L’estat de conseillier de Frize vacant par le trespas de me Jehan Rommerts à me Idzardus Sickinga.
L’estat de procureur général du Grand Conseil vacant par le trespas de feu me Bauduin le Cocq à maître Jehan Oudergheeste avec ung advocat fiscal.
L’estat de conseillier du Grand Conseil vacant par le trespas de me Franck van den
Berghe à me Chrestien de Weerdt, procureur général de Hollande.
Sa Maiesté consent aussy à me Pierre du Mont Saint-Eloy qu’il puist résigner son estat
de conseillier d’Arthois au prouffit de son frère me Baptiste retenant le tiltre aux honneurs sans gaiges et qu’il pourra avoir entrée au conseil, mais sa voix et celle de son
frère s’accordans ne seront comptées que pour une.
L’estat de conseillier en Bourgogne aux honneurs pour damp Remy Doccort abbé de
Croissant, aiant entrée audict conseil seulement ausdictz honneurs et prérogatives
accoustumez.
L’estat de trésorier des chartres de Haynnault vacant par le trespas de feu Jaques,
seigneur de Peissant à Philippe de le Samme.
A Noel Caron, garderobbe que sa femme et ung des filz qu’il nommera pourront
retenir la conciergerie de Bruges en récompense de celle de la maison de Male après le
trespas en consentant sa fille aisnée.
A messire Jehan de Brecht escuyer, chevalier, escoutette de Boisleduc permission de
résigner sondict estat d’escoutette et mayre au prouffit de Jaques son filz.
La conciergerie de la feullie de la court pour Pierre Fiefvet et pro eodem lettres de
légitimation.
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Au docteur Godefrid Pankouke, conseillier en Gheldres, cent florins par an, oultre et
pardessus les traictemens qu’il a de Sa Maiesté en récompense des voiaiges par luy
faiz tant vers le Roy de Denemarke que autres princes d’Allemaigne accrue de pension
par chascun an de C florins.
A Symonet de Parenty ayde de garde joyaulx et de la tappisserie de Sa Maiesté 4 solz
par jour.//
A la vefve de feu messire Adrien van der Burch, en son vivant président de
Flandres et conseillier d’estat de Sa Maiesté le complissement des gaiges de sondict feu mary d’ung an entier, nonobstant que la mort luy soit parvenue avant
l’expiration dudict an que porte à deux mille livres de XL gr. une fois.
Aux archiers dénommez au billet du conte de Hornes, qui se treuvent maladieux,
vieux ou affolez et auront servy huit ans à chascun cinq solz et aux autres ayans
moins servy en dessoubz cinq solz à la discrétion des contes de Lalaing et dudict
Hornes.
Lettres de pain.
A la fille de Jehan van Strate au monastère de Rykegasthuys à Gand.
Pour Guillemin Berlin à l’abbaye de Oudenburg.
Pour Rincke Sibrenzoen Fox au monastère de l’hospital de l’ordre de Saint-Jan
près de la ville de Sneek.
Pour Arnould le Baulx varlet de litterie de feue madame Marguerite à l’abbaye de
Dronghen.
Pour Martine Fault à la Biloke à Gand.
Pour Besançon Meisne de Champaigne à quelque monastère de Bourgogne.
Pour Blaise de Lommont idem.
Pour George Blondeau, sommier de cuisine et la panetrie de l’empereur à quelque
abbay à la discrétion du président <Viglius>.

Bijlagen

694
―――

XII:

INDULT ‘PRAECLARA CELSITUDINIS TUE’ VAN 1-7-1560

ASV, Reg. Vat. 2005, fo 69 ro – 76 vo en ARAB, AUD 592, nr. 14
Uitgave: G. de Smet, Privilegia nominationum Lovaniensium, Gandavi 1665, 116-121; Fr.
Pinsson, Inventaire des indults, pieces, titres et memoires emploiez et servans de preuves au
Traité singulier des Regales ou des droits du roi sur les benefices ecclesiastiques, Paris 1688, II,
1109-1116; Coutumes et ordonnances du pays et comté de Namur, Namur 1733, 201-207; G.
Brom en A. Hensen, Romeinsche bronnen voor den kerkelijk-staatkundigen toestand der
Nederlanden in de 16de eeuw, ’s-Gravenhage 1922 (RGP, Gr. Reeks 52) nr. 129, 158-159.
Korte inhoudsopgave in de linker bovenhoek van pagina 69 recto:
Pro Hispaniarum rege facultas nominandi personas ecclesiasticas ad unum canonicatum et unam prebendam ac unam dignitatem seu personatum, administrationem
vel officium et unum canonicatum ecclesiasticum in singulis cathedralibus et aliis
ecclesiis in Brabantie et aliis ducatibus ac Flandrie et aliis comitatibus et locis eisdem
comitatibus et ducatibus vicinis de patrimonio suo existentibus cum dispensatione pro
eisdem nominandis personis. Antonius Florebellus Lavellinus [secretarius]. 260
Deze secretaris Antonius maakte vele correcties, toevoegingen en doorhalingen in de
Vaticaanse minuut. Telkens liet hij zijn tussenkomst vergezeld gaan van ‘Ant.’. Hier
zal º betekenen dat Antonius aan het werk was. Dankzij het document uit het Vaticaan
kunnen de onleesbare passages uit het Brusselse document nu aangevuld worden.
Pius etc.
Charissimo in Christo filio Philippo Hispaniarum regi catholico salutem etc.
Praeclaraº celsitudinis tue erga nos et Sedem Apostolicam merita necnon assidua in
rem christianam studia tua nos inducunt illa maiestati tue favorabiliter concedere per
que gratis et acceptis tibi personis valeat salubriter provideriº. Hinc est quod nos
largitionibus felicis recordationis Julii papae iii et diversorum aliorum Romanorum
pontificum predictorum nostrorum ergaº clare memorie Carolum V, Romanum imperatorem genitorem tuum, inherendo MOTU PROPRIO non ad tuam vel alterius pro te
nobis super hoc oblate petitionis instantiam, sed de nostra mera liberalitateº auctoritate apostolica tenore presentium, utº quilibet ex archiepiscopis seu episcopis vel
personis in dignitate ecclesiastica constitutis quos duxeris pro tempore eligendosº pro
personis ecclesiasticis parte illis ad hoc infra tres menses a die tibi facte presentationis
presentium computandos nominandis etiam quecumque quotcumque et qualiacumque beneficia ecclesiastica cum cura et sine cura etiam ex quibusvis dispensationibus
apostolicis obtinentibus et expectantibus quorum beneficiorum valores et qualitates ac
dispensationum huiusmodi tenores presentibus pro expressis haberi volumus/
69 vo ac personas ipsas et earum singulas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et penis a jure vel ab ho260 F. Pignatti, Fiordibello (Florebellus), Antonio, in: DBI 48 (1997) 119-121. Later bisschop
van Lavello (Potenza): ‘Numerosi i brevi redatti fino all’inizio del 1562’, 121.

Bijlagen

695
―――

mine quavis ratione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodate existant ad effectum validitatis, nominationis de eis faciende et aliorum infradictorum, dumtaxat
consequendum harum serie examine prout extunc eis econtra absolvimus et absolutos
fore nuntiamus in singulis cathedralibus, etiam metropolitanis vel collegiatis ecclesiis
in Brabantie, Limburgie et Lucemburgie ducatibus ac Burgundie, Flandrie, Arthesii,
Hannonie, Hollandie, Zelandie et Namurci comitatibus ac aliis oppidis, terris, villis et
locis, eisdem ducatibus et comitatibus vicinis patrimonii tui seu de patrimonio tuo
huiusmodi existentibus unum canonicatum et unam prebendam et unam dignitatem
seu personatum, administrationem vel officium etiam curatum et electivum necnon
unum beneficium ecclesiasticum cum cura vel sine cura seculare etiam si parrochialis
ecclesia vel eius perpetua vicaria et cuiuscumque taxae seu annui valoris singulorum
illorum fructus, redditus et proventus existant, dummodo aliqua dignitatum in cathedralibus etiam metropolitanis post pontificalem maior aut collegiatis/
70 ro ecclesiis huiusmodi principalis et illa ac canonicatus et prebendae, personatus,
administrationes et officia ac beneficia huiusmodi dispositioni apostolicae generaliter
reservata aut ex generali apostolica reservatione affecta non fuerint, ita quodº Maiestas
tua unam et eamdem personam ad canonicatum ac prebendam et dignitatem nominare valeat ac tunc canonicatus et prebenda ac dignitas pro uno beneficio tantum
reputentur, etiamº si ex persona diversorum etiam simul vel successive vacuerint vel
diversas personas ad canonicatum et prebendam ac dignitatem, personatum, administrationem vel officium singularum ecclesiarum huiusmodi, sic quodº infra dictos
tres mensesº eedem persone per Maiestatem tuam nominentur, alioquin presentes
literae post dictos tres menses nullius sint roboris vel momenti et habeantur prorsus
pro infectis, ita tamen quod si contingat aliquam seu aliquas ex personis per te nominandis, antequam nominatio huiusmodi sortiatur effectum, ab hac luce decidere,
eadem Maiestas tua, loco sic defuncte seu defunctarum persone seu personarum,
aliam vel alias personam vel personas ad canonicatum et prebendam et dignitatem
seu aliud beneficium ecclesiasticum (ut prefertur) qualifi-/
70 vo catum ad quos, quam vel quod persona seu persone ipse defuncte nominate
erant, de novo nominare possit ad collationem, provisionem, presentationem, electionem seu quamvis aliam dispositionem quorumcumque archiepiscoporum, episcoporum, capitulorum singulorumque canonicorum et personarum cathedralium etiam
metropolitanarum et collegiatarum ac aliarum ecclesiarum etiam ratione dignitatum,
personatuum, administrationum vel officiorum, que in illis obtinent communiter vel
divisim pertinentia, necnon aliorum collatorum vel collatricum secularium vel regularium in ducatibus, comitatibusº, oppidis, villis, terris et locis predictis consistentium,
si que nominationis faciende huiusmodi vacabunt aut cum etiam in aliquo vel aliquibus ex mensibus per nos ordinariis collatoribus vel collatricibus per constitutionem
nostram aut per alternativasº seu alias literas apostolicas archiepiscopis, episcopis,
canonicis et personis, necnon collatoribus et collatricibus sub quacumque verborum
forma et cum quibusvis clausulis etiam derogatoriarum derogatoriis ac aliis talibus
que eis nisi sub certa forma specifice ac etiam individualiter cum nominum et dignitatum etiam archiepiscopi expressione derogari non possit, quomodolibet concessis et
con-/
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71 ro cedendis simul vel successive vacaverint que ipse nominande persone per se vel
procuratores suos ad hoc ab eis et qualiter earum specialiter constitutis infra unius
mensis spatium postquam cuilibet earum vel ipsarum procuratoribus vacatio illorum
innotuerit, duxerint acceptanda conferendaº eisdem nominandis personis post acceptationem huiusmodi cum omnibus juribus et pertinentiis suis donationi sue semel
dumtaxat auctoritate nostra resignare et etiam illis ex dictis nominandis personis quas
in canonicos dictarum ecclesiarum creaverit et pro quibus inibiº prebende seu dignitates reserventur et quasº per te ad hoc nominari contigerit ipsarum ecclesiarum canonicatus cum plenitudine juris canonici auctoritate prefata conferre et de illis etiam
providere ac facere personas ipsas in canonicos dictarum ecclesiarum recipi et in fratres stallo cuilibet earum in choro et loco in capitulo omnium ipsarum ecclesiarum
cum dicti juris plenitudine assignatis, necnon archiepiscopis, episcopis, capitulis,º
canonicis, et personis, collatoribus et collatricibus ac illi vel illis ad quem vel ad quos
canonicatuum et prebendarum, dignitatum, personatuum, administrationum vel officiorum necnon beneficiorum huiusmodi collatio, provisio, presentatio, electio seu
quevis alia dispositio communiter vel divisim pertinet, ne de illis interim etiam ante
acceptationem eamdem, nisi postquam eis constiterit que persone per Maiestatem
tuam ad/
71 vo illa nominande vel earum procuratores huiusmodi illa noluerint acceptare, disponere quoquo modo presumant districtius cum irritanti decreto inhibere, necnon
canonicatus et prebendas ac dignitates, personatus, administrationes vel officia ac
beneficia huiusmodi que sibi resignabit si vacabunt vel cum vacaverint, ut prefertur,
cum omnibus juribus et pertinentiis predictis eisdem per te nominandis personis post
acceptationes ipsos auctoritate prefata conferre et de illis etiam presentare, necnon per
se vel alium seu alios easdem per te nominandas personas vel suis nominibus earum
procuratores in corporalem possessionem canonicatuum et prebendarum ac dignitatum, personatuum, administrationum vel officiorum ac beneficiorum juriumque et
pertinentiarum predictorum inducere et inductos defendere et ad dignitates, personatus, administrationes vel officia ac beneficia huiusmodi, ut est moris, admitti sibique de canonicatuum et prebendarum ac dignitatum, personatuum, administrationum vel officiorum ac beneficiorum huiusmodi fructibus redditibus, proventibus,
juribus et obventionibus universis integre responderi facere ac contradictores auctoritate nostra, appellatione postposita, compescere, necnon cum duodecim 261 nominandis personis et qualiter earum, que unum obtineant, utº cum illo aliud vel/
72 ro absque eis ille et alie ex dictis personis nullum obtinentibus quecumque duo
curata seu alias invicem incompatibilia beneficia ecclesiastica, etiam si parrochiales
ecclesiae vel earum perpetue vicarie aut dignitates, personatus, administrationes vel
officia in cathedralibus, etiam metropolitanis vel collegiatis et dignitates ipse, quas
alias obtinent in cathedralibus, etiam metropolitanis, post pontificales maiores seu
261 Deze twaalf personen komen voor in drie niet-hernieuwbare indulten. Zie nog bijlage
VIII en IX.
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collegiatis ecclesiis huiusmodi principales seu talia mixtim fuerint et ad dignitates,
personatus, administrationes vel officia huiusmodi consueverint quae per electiones
assumi eisque cura immineat animarum, etiam si unum ex ipsis cuilibet eorum vigore
presentium conferatur, [aut eligatur ARAB, maar geschrapt in het Vaticaans document], presentetur vel alias assumatur ad illa et instituatur in illis recipere et insimul,
quoad vixerit, retinere illaque simul vel successive simpliciter vel ex causa permutationis quoties cuilibet earundem duodecim personarum placuerit dimittere et loco
dimissi vel dimissorum aliud vel alia, simile vel dissimile aut similia vel dissimilia
beneficium seu beneficia ecclesiasticum vel ecclesiastica duo dumtaxat invicem incompatibilia similiter recipere et insimul, quoad vixerit, ut prefertur, retinere, necnon/
72 vo etiam cum duodecim nominandis personis que etatis ut quam primum vigesimum annum attigerint quancumque dignitatem, personatum aut cum cura administrationem vel officium et beneficium, qui vero defectum natalium patientur ex damnato coitu geniti, si alias ad hoc capaces fuerint, ut huiusmodi dignitates (non tamen
maiores et principales) et quaecumque alia beneficia si eis vigore presentium conferantur, similiter recipere et retinere valeant et cum eis super huiusmodi defectibus, si
sufficienter dispensatum non sit, defectibus prefatis ac generalis Lateranensis 262 necnon Pictaviensis 263 conciliorum ac aliis constitutionibus et ordinationibus apostolicis
statutisqueº et consuetudinibus quibuscunqueº nequaquam obstantibus eadem auctoritate dispensare et cuilibet ex nominandis personis super premissis executores ubi et
quando necessarium et expediens fuerit qui premissa omnia et singula qui premissis
et circa ea necessaria et opportunaº facere, disponere, ordinare et exequi possint
deputareº libere et licite valeatº plenam et liberam concedimus facultatem, CETERUM
(clausula*) cupientes tui contemplatione ut eedem per te nominande persone quanto
citius presentium consequantur effectum, MOTU/
73 ro SIMILI prefatis personis et earum singulis concedimus quod in canonicatuum et
prebendarum ac dignitatum, personatuum, administrationum et officiorum ac beneficiorum huiusmodi assecutione omnibus et singulis expectantibusº sane tamen prejuditio eorum qui ad preces maiestatis tue jam in canonicos recepti sunt qui ad beneficia
huiusmodi fuerint in canonicos recepti aut recipiendi etiam sub quibusvis datis et
processibus diligentioribus et quibusvis antelationum prerogativis, privilegiis, indultis,
favoribus et gratiis etiam nomine universitatum, capitulorum, collegiorum et singularum personarum etiam MOTU SIMILI et sub quibusvis verborum formis et cum
quibuscumque etiam reductionibus* ad jus commune et aliis derogatoriis et favorabilibus clausulis etiam ad instar familiarium nostrorum descriptorum aut maioribus
et fortioribus etiam quibusvis aliis per quoscumque cuiuscumque dignitatis, status,
gradus vel condicionis et quavis dignitate fulgentibusº nominatis et forsan nominandis et pro quibus speciales reservationes, uniones, annexiones et incorporationes de
primo vacaturis canonicatibus et prebendis, dignitatibus, personatibus, administra262 X.1.17.2 Ad praesentiam nostram.
263 X.1.17.1 Ut filii presbyterorum.
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tionibus vel officiis seu beneficiis huiusmodi cum inhibitione ac decreto irritanti sub
quacumqueº/
73 vo verborum forma per nos vel Sedem predictam forsan facte fueruntº vel imposterum fient concessis munitisº etiam si expectantes vel alii nominati vel nominandi
vel illi pro quibus speciales reservationes aut uniones, incorporationes huiusmodi pro
tempore emanarint nobiles etº illustres et qualitercumque graduati ac nostris ac eiusdem Sedis notarii etiam participantes ac subdiaconi, causarum palatii apostolici auditores, clerici Cancellarie Apostolice literarum, de maiori presidentia abbreviatores,
scriptores aut quicunque nostri continui commensales fuerint et de ipsorum propriis
nominibus et cognominibus ac totis earundem gratiarum antelationum, prerogativarum, privilegiorum et indultorum tenoribus quos etiam presentibus haberi volumus
pro expressis specifica et expressa mentio habenda foret quovis respectu et quacumque causa etiam quantumcumque grandi et excogitabili contemplatione huiusmodi
gratie expectative speciales vel generales reservationes, collationes, mutationes, revalidationes, uniones, annexiones et incorporationes uniendi, annectendi et incorporandi
mandata, privilegia et indulta per nos concessa et concedenda fuerint personis Sancte
Romane Ecclesie cardinalium et nonnullis familiaribus nostris in quibusdam nostris
literis prerogativarum eis concessarum descriptis dumtaxat exceptis possint et debeant
omnino et penitus/
74 ro anteferri et quod clausula MOTUS PROPRII presentibus inserta etiam alias quam
ad tollendum et excludendum surreptionem omnes et singulos habeat et operetur
effectus quos tam de jure* communi quamº per constitutiones nostras et alias quomodolibet operari possit, non obstantibus supradictis necnon aliis nostris per quas
volumus quod nullus gratiam expectativam extra suam nationem impetrare possit nisi
idioma 264 quod communiter ibidem homines loquuntur intelligat et intelligibiliter
loquatur et quod clausula et verba MOTUS PROPRII huiusmodi nihil aliud operetur
nisi ad tollendum surreptionem dumtaxat ac in favorem ordinariorum quomodolibet
editis necnon felicis recordationis Bonifacii papae viii, 265 predecessoris nostri, etiam de
una et duabus dietis in concilio generali edita et aliis apostolicis ac in provincialibus et
sinodalibus constitutionibus et ordinationibus ac de certo canonicorum numero et aliis
dictarum ecclesiarum etiam juramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate
alia roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque indultis et literis apostolicis per quoscumque Romanos pontifices predecessores nostros et nos ac dictam
Sedem etiam per viam generalis legis etº statuti perpetui etiamº MOTU SIMILI ET EX
CERTA SCIENTIA AC DE APOSTOLICE POTESTATIS PLENITUDINE et cum quibusvis irritativisº, annullativis, cassativis, revocativis, reservativis, acceptativis, restitutivis/

264 Het taalprobleem was het onderwerp van een Kanselarijregel. Zie ook bijlage VIII
(1529) en IX (1552).
265 VI.1.3.11 Statutum en X.1.3.28 Nonnulli.
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74 vo declarativis mentis attestativis ac derogatoriarum derogatoriis aliisque efficatioribus efficassimis et insolitis clausulis quomodolibet etiam pluries concessis confirmatis et innovatis quibus omnibus etiam si pro illorum sufficienti derogatione de
illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica et individua ac de verbo ad verbum
non autem per clausulas generales idem importantes mentio seu quevis alia expressio
habenda aut alia exquisita forma servanda foret et in eis caveatur expresse quod illis
nullatenus derogari possit illorum omnium necnon quarumcumque scripturarum
occasione premissorum et infrascriptorum quomodolibet confectarum tenores presentibus pro sufficienter expressis ac de verbo ad verbum insertis necnon modos et formas ad id servandos pro individuo servatis habentes hac vice dumtaxat illis alias in
suo robore permansuris harum serie specialiter et expresse derogamus contrariis
quibuscumque aut si aliqui apostolica potestate vel quavis alia auctoritate in dictis
ecclesiis in canonicos sint recepti vel ut recipiantur insistant seu si super provisionibus
sibi faciendis de canonicatibus et prebendis et dignitatibus, personatibus, administrationibus vel officiis ac beneficiis huiusmodi speciales vel aliis beneficiis ecclesiasticis in
illis partibus generales dicte Sedis vel legatorum eius literas impetrarunt etiam si per
eas ad inhibitionem, reservationem et de-/
75 ro cretum vel alias quomodolibet sit processum aut si archiepiscopis, episcopis,
capitulis, collatoribus, collatricibus, canonicis et personis predictis vel quibusvis aliis
communiter vel divisim ab eadem sit Sede indultum quoad receptionem vel provisionem alicuius minime teneantur et ad id compelli aut quod interdici, suspendi vel
excommunicari non possint quodque de canonicatibus et prebendis necnon dignitatibus, personatibus administrationibus vel officiis huiusmodiº ad eorum collationem,
provisionem, presentationem, electionem seu quamvis aliam dispositionem coniunctim vel separatim spectantibus nulli valeat provideri per literas apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem
et qualibet alia dicte Sedis indulgentia generali vel speciali cuiuscumque tenoris existat
per quam presentibus non expressam vel totaliter non insertam effectus huiusmodi
gratie impediri valeat quomodolibet vel differri et de qua cuiusque toto tenore habenda sit in nostris literis mentio specialis seu si dicte persone nominande presentes non
fuerint ad prestandum de observandis statutis et consuetudinibus ipsarum ecclesiarum respective solita juramenta dummodo/
75 vo in absentia sua per procuratores idoneos et cum ad ecclesias ipsas accesserint
corporaliter illa prestent. Nos enim quibuscumque archiepiscopis, episcopis, capitulis,
canonicis, personis, collatoribus, collatricibus et aliis predictis ne contra presentium
tenorem de canonicatibus et prebendis, dignitatibus, personatibus, administrationibus
vel officiis ac beneficiis predictis disponere ac expectantibusº predictis ne etiam pretextu gratiarum expectativarum et quarumvis literarum apostolicarum ac reservetionum et unionum eis et quibusvis locis concessarum canonicatus et prebende ac
dignitates, personatus, administrationes vel officia ac beneficia huiusmodi vel eorum
aliquod per se vel alium seu alios acceptare seu de illis sibi provideri aut aliis ecclesiis
monasteriis, prioratibus, canonicatibus et prebendis, dignitatibus et personatibus,
administrationibus vel officiis seu mensis ac beneficiis uniri, annecti et incorporari
petere facere vel procurare necnon judicibus delegatis ne ad executionem literarum eis
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desuper directarum in aliquo procedere aut collationes, provisiones, uniones, annexiones, incorporationes vel alias dispositiones de canonicatibus et prebendis et dignitatibus, personatibus, administrationibus, officiis et beneficiis predictis per se vel
alium seu alios facere/
76 ro quoquo modo presumant districtius inhibemus quodque maiestas tua unam et
eandem personamº ad canonicatum et prebendam ac dignitatem et tunc canonicatus et
prebende et dignitates pro uno beneficio tantumº reputentur vel diversas personas ad
canonicatum et prebendam ac dignitatem, personatum, administrationem vel officium
in singulis ecclesiis predictis nominare valeat ita tamen quod, ut prefertur, infra trium
mensium spatium a die facte presentationis presentium computandum eadem maiestas tua easdem personas nominare debeat. Alioquin presentes litere nullius sint roboris vel momenti et habeantur prorsus pro infectis, verum quia admodum difficile foret
huiusmodi presentes nostras literas ad singula de quibus forsan fides facienda fuerit
loca deferre eadem auctoritate decernimus quod ipsarum transunptis manu publici
notarii et sigillo alicuius episcopi vel persone in dignitate ecclesiastica constitute munitus tanquam presentibus originalibus literis huiusmodi plena fides adhibeatur et
proinde stetur ac si presentes originales litere forent exhibite vel ostense quodque
presentibus literis per quascunque nostras literas etiam MOTU ET SCIENTIA SIMILIBUS emanatas et emanandas etiam facientes plenam et expressam de toto tenore presentium mentionem non sit necesse censeatur derogatum, nisi derogatio/
76 vo huiusmodi de expresso consensu tue maiestatis et de plenitudine potestatis facta
fuerit ac exnunc omnes alias collationes, provisiones, presentationes, electiones, uniones, annexiones, incorporationes de ipsis canonicatibus et prebendis, dignitatibus, personatibus, administrationibus et officiis ac beneficiisº huiusmodi per nos vel Sedem
prefatam aut legatos eiusdem aut episcopos, prelatos, capitula, collatores et collatricesº
huiusmodi etiam in mensibus seu ut premittitur concessis et concedendis forsan faciendas necnon totum id et quicquid secus super hiis a quoquam quavis auctoritate
scienter vel ignoranter contigerit attemptari irrita et inania declaramus. Nulli etc nostre absolutionis, concessionis, derogationis, inhibitionis, decreti ac declarationis infringere etc. Si quis autem etc. Datum Rome apud Sanctum Petrum anno incarnationis
dominice millesimo quingentesimo sexagesimo Kalendas Julii pontificatus nostri anno
primo
Fed. Cardinalis Cesius 266
F. Guttierrez

266 A. Borromeo, Cesi, Federico, 1500-1565, in: DBI 24 (1980) 253-256.
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Toelichting bij Praeclara celsitudinis tue: 1-7-1560 267
Pius IV vergunde aan koning Filips II dat elke binnen drie maanden door hem te
benoemen geestelijke een kerkelijk beneficie verkreeg in de Nederlanden. Aan twaalf
van deze te benoemen personen zou dispensatie gegeven worden met het oog op de
regel dat men niet méér dan één beneficie mocht bezitten of voor het geval ze te jong
waren en zo ze uit een onwettig huwelijk geboren waren.
In twee brieven van Filips II wordt dit indult omschreven als een apostolische brief,
voorzien van een loden zegel, die met zijden draden van rode en gele kleur aan het
document vasthangt. Giovanni Campeggio, apostolisch nuntius in Spanje en bisschop
van Bologna, overhandigde dit document op 23 april 1561 aan Filips II. 268 Het betreft
een bul. Dit indult is te vergelijken met een soortgelijk indult uit het jaar 1529 vanwege
Clemens VII: Intra arcana pectoris. Dit indult hield verband met de felicitaties van Margareta van Parma aan Pius IV, die op 25 december 1559 tot paus was verkozen. De
paus had de landvoogdes met een breve 269 op de hoogte gesteld van deze verkiezing.
Onwillekeurig werd de landvoogdes daarbij herinnerd aan het moment, waarop de
nieuw verkozen paus door haar bemiddeling, die van de hertog van Parma, Octavius
Farnese, haar echtgenoot, en van haar zwagers, de kardinalen Alexander en Ranucius
Farnese, op 8 april 1549 bij de laatste creatie van Paulus III de waardigheid van kardinaal had verkregen. 270
Filips II had trouwens op het onverwachte indult voor Margareta van Parma aangestuurd, zonder te weten wat erop zou volgen. Hij schreef de landvoogdes dat hij in
Rome een hele reeks zaken voor Spanje aanvroeg, die voor hem veel belangrijker
waren en die hij niet kon combineren met die uit de Nederlanden. Hij hoopte dat de
landvoogdes zou aandringen op wat Filips II al vóór zijn vertrek uit de Nederlanden
had aangevraagd en dat ze iets extra voor de Nederlanden zou vragen. Hij vertrouwde erop dat Zijne Heiligheid graag haar wens zou inwilligen. 271 In de correspondentie
werd dit indult omschreven als het indult ‘pour faire nominations sur collateurs ordinaires de mes pays de par delà’ 272 en op een andere plaats sprak men over het indult
‘sur les collateurs et collatrices de mes Pays-Bas’. 273
In een brief vanuit het paleis El Pardo schreef Filips II op 5 oktober 1560, dat hij een
exemplaar van het indult van 1 juli 1560 had ontvangen. Een kopie ervan berustte in

267 A. Castan, Catalogue général, II, 662: Indult du pape Pie IV accordant au roi d’Espagne,
Philippe II, un tour de nomination aux places venant à vaquer dans les corps ecclésiastiques des Pays-Bas et de la Franche-Comté (1560). Op basis van deze beschrijving betreft dit indult een nog niet bestudeerde tekst, die volkomen past in dit project.
268 G. de Smet, Privilegia nominationum Lovaniensium, Gandavi 1665, 122 en 124.
269 Een breve is een pauselijke brief, gesloten met een wassen zegel, waarin ‘de ring van
de visser’ staat afgebeeld.
270 CDP, I, 145-146.
271 CDP, I, 107.
272 CDP, I, 292.
273 CDP, I, 416.
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Toledo. Zijn ambassadeur, Francisco de Vargas, had hem geschreven dat hij een apostolische bul, verkregen om de koning te begunstigen, naar de Nederlanden had opgestuurd. Dit exemplaar wordt nog als grosse met zegel te Brussel bewaard (ARAB,
AUD 592, nr. 14). Filips wou nog weten of alles goed zou aankomen en welke orde
men zou hanteren om het indult in werking te stellen. 274
Om de uitvoeringsbesluiten van het indult van 1 juli 1560 in goede banen te leiden
had Margareta van Parma toen een brief geschreven aan Filips II, maar deze ging
verloren. Gelukkig beschikken we over het antwoord van de vorst. In een brief van 12
februari 1561 schreef Filips II uit Toledo dat hij voor de uitvoering van dit indult de
bisschop van Atrecht had aangesteld, omdat Karel V hem destijds voor een soortgelijk
indult had aangesteld. In dit werk zou hij bijgestaan worden door protonotarius La
Tour, keldermeester van het Oratorium. 275 Hij vroeg dat de benoemingen en uitvoeringsbesluiten zouden gedrukt worden in de Nederlanden en dat men er voldoende
moest opsturen naar Spanje voor de brieven van personen, die zich in het Hof bevonden en die dus door de vorstelijke administratie zouden afgewerkt worden. Hij dacht
dat de leges moesten betaald worden aan twee schilden per stuk, zoals in de tijd van
Karel V. De geldelijke voordelen voor de administratie, verbonden aan deze transacties, emolumenten genoemd, mochten volgens Filips II naar het voorstel van de landvoogdes gedeeld worden tussen de zegelbewaarders en de secretarissen van de Raad
van State. 276
Johannes Wamesius resumeerde het indult van Pius IV als volgt: het had betrekking
op de mogelijkheid om binnen drie maanden na de presentatie van het indult hem
welgevallige personen te benoemen tot collatie, provisie, verkiezing of om het even
welke andere beschikking van welke collatoren en collatrices dan ook, die in de tijdelijke heerlijkheden van de Nederlanden verbleven. Uit kracht van dat indult kon een
zo benoemde in de kathedrale en metropolitane of kapittelkerken, in genoemde heerlijkheden gelegen, één kanunnikdij en één prebende en één waardigheid of personaatschap, bestuursfunctie of dienst met zielzorg of op basis van verkiezing en ook één
beneficium etc. aanvaarden. Eén en dezelfde persoon kon benoemd worden tot een
kanunnikdij en prebende en waardigheid. Kanunnikdij en prebende en waardigheid
zouden slechts voor één beneficium gerekend worden. Deze regeling gold, zelfs in274 CDP, I, 292.
275 Dit wordt bevestigd door de commissiebrief, die nog in Besançon bewaard wordt: A.
Castan, Catalogue général, I, 870, fol. 95. Daar wordt de kanunnik Hubert de la TourSaint-Quentin uit Besançon genoemd. In die zin zou men van een verdeling kunnen
spreken: de kardinaal voor de Nederlanden en de protonotarius voor het Vrijgraafschap. Beide uitvoerders worden ook genoemd in twee brieven van Filips II: G. de
Smet, Privilegia nominationum Lovaniensium, Gandavi 1665, 122 en 124. In de tweede
brief was Hubert ook al deken van het kapittel van Sint-Oedenrode en prefect van het
Oratorium.
276 CDP, I, 416 en 425. Ter vergelijking: M. Baelde, De kwestie van de “Gemeenschappelijke Beurs” in de Geheime Raad onder de landvoogdes Maria van Hongarije (1531-1555),
in: Bijdragen voor de Geschiedenis der Nederlanden 18 (1963) 27-39.
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dien zij samen of in opeenvolging uit de persoon van verschillende beneficianten vrij
zouden komen of indien hij verschillende personen zou kunnen benoemen tot de
kanunnikdij en prebende en waardigheid, personaatschap, bestuursfunctie of dienst
van elk van soortgelijke kerk afzonderlijk.
Wamesius heeft op basis van dit indult een eerste casus uitgewerkt, waarin hij in vijf
punten illustreerde dat een waardigheid met een kanunnikdij en prebende kon aanvaard worden; verder dat de clausule ‘decretum irritans’ ook vóór de presentatie van
de brief van kracht was; dat men zich afvroeg of diegene, die zielzorg aanvaardde
zonder voorafgaand tentamen, het beneficium verloor; dat een algemene herroeping
van de expectatieven niets van doen had met de benoemingindulten, aan vorsten
gegeven en ten slotte over placetbrieven van de vorst met betrekking tot pauselijke
indulten. 277
Zeer uitzonderlijk beschikken we over twee brieven, die verwijzen naar één bepaling
uit het indult. Indien iemand zou overlijden, dan mocht Filips II een ander in zijn
plaats aanstellen. Op 4 oktober 1568 liet Filips II uit Madrid weten dat Pierre de Manchicourt, ‘prefect van onze kapel’, overleden was en dat Jean de Bonmarché zijn plaats
zou innemen. Met deze topmusici belanden we weer bij de koninklijke Hofkapel. Op
26 november 1569 volgde Johannes Moslinius Jean de Bonmarché op. 278

277 J. Wamesius, Responsorum sive consiliorum de jure pontificio, Lovanii 1643, I, 504-8. De
praebendis. Consilium CCLXI.
278 G. de Smet, Privilegia nominationum Lovaniensium, Gandavi 1665, 121-126. Zie ook: J.
Wicks en L. Wagner, Manchicourt, Pierre de, in: The New Grove Dictionary of Music and
Musicians, London 2001, XV, 727-728 en H. Schmidt, Bonmarché, Jean de, in: Ibidem, III,
865. Noteer dat deze brieven de nu bekende sterfdatum voor beide musici wijzigen.
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XIII:

INDULT ‘DUM MENTE RECOLIMUS’ 1-1-1562

ASV, Arm. XLII, 18, 28 ro -29 vo. Zie ook: ARAB, AUD 1412/14 met foutieve datum 1
januari 1563.
Uitgave: Coutumes et ordonnances du pays et comté de Namur, La Haye 1736, I, 237-244;
G. Brom en A. Hensen, Romeinsche bronnen voor den kerkelijk-staatkundigen toestand der
Nederlanden, ’s -Gravenhage 1922, RGP, Gr. Reeks 52, 166-170; J.I. Tellechea Idigoras,
El Papado y Felipe II. Colección de Breves Pontificios, Madrid 2002, III, 108-113, nr. CCCCLXXXIII.
PIUS IV
Charissimo in Christo filio nostro Philippo Hispaniarum regi catholico
Dum mente recolimus 279 indefesse sollicitudinis studium laboriosamque operam per
clarae memoriae Carolum Quintum, Romanorum Imperatorem, genitorem tuum, pro
fidei catholice defensione contra illius hostes, nullis laboribus et expensis parcentem,
animo indefesso, dum in humanis ageret, diligenter suscepta tueque maiestatis per
illius vestigia gradientis in nos et Sedem Apostolicam sinceram devotionem, dignum
quin potius 280 debitum reputamus, ut eandem maiestatem tuam non minori favore
quam nostri predecessores ipsum genitorem tuum prosequuti sunt, pio affectu prosequamur.
Dudum siquidem pro parte eiusdem Caroli Imperatoris, tunc in humanis agentis,
felicis recordationis Leoni pape decimo predecessori nostro exposito, quod si sibi,
donec in sinceritate fidei ac unitate Sancte Romane ecclesie necnon obedientia et devotione sua ac successorum suorum Romanorum pontificum canonice intrantium persisteret, concederetur, quod nullus ad dignitates abbatiales aut quorumcunque monasteriorum, etiam per priores aut prepositos regi et gubernari solitorum, regimina infra
districtus archiducatus Austrie, cuius etiam tunc archidux erat ac ducatuum, 281 marchionatuum et commitatuum 282 dominiorumque suorum temporalium et aliorum,
preterquam in Neapolitano et Hispaniarum regnis consistentium, per eundem predecessorem aut Sedem Apostolicam seu eius legatos vel nuncios prefici nec illis de quorumcunque personis quovismodo provideri posse, nisi habitis prius per eundem
predecessorem aut Sedem eandem intentione et consensu suis de personis idoneis ad
huiusmodi dignitates et regimina promovendis, de aliis vero dignitatibus, videlicet
secularibus principalibus et regularibus conventualibus infra dictos districtus, non nisi
de locis sue ditioni subiectis, existerent, aut sibi gratis et acceptis de aliis locis oriundis
provideri, necnon gratie expectative et speciales reservationes cum quibusvis ex illis
descendentibus provisionibus et providendi mandatis infra eosdem districtus personis

279 In de marge van de begintekst staat nog eens: “Charissime in Christo fili noster salutem’.
280 In de minuut in één woord.
281 In plaats van ‘ducatu’ met afkortingsstreep had er ‘ducatuu’ moeten staan.
282 In het origineel staat dit woord telkens met dubbele m.
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dumtaxat, que locorum eorundem districtuum alienigene vel extranei non forent, nisi
forsan suus consensus aliis personis super huiusmodi gratiis obtinendis suffragaretur
concedi ac monasteria et dignitates huiusmodi ceteraque beneficia ecclesiastica secularia et regularia dictorum districtuum, cum vacavissent, nullatenus cuique commendari ac mandata apostolica iuxta formam capituli ‘Mandatum’ et duarum decretalium
immediate sequentium 283 pro tempore in partibus Flandrie et Arthesie concessa, cum
ibidem gratie expectative locum haberent, de cetero etiam nullatenus recipi, concedi et
admitti deberent nec possent ex hoc ad magis reverendam eandem Romanam ecclesiam ac sua et dicte Sedis mandata exequenda innitaretur ipsorumque monasteriorum
statui et indemnitati plurimum consuleretur ac pro eius parte eidem predecessori
humiliter supplicato, ut premissa sibi concedere aliasque in premissis opportune
providere de benignitate apostolica dignaretur prefatus predecessor huiusmodi supplicationibus inclinatus, eidem Carolo imperatori quod de cetero, quamdiu ageret in
humanis et in sinceritate fidei ac unitate Romane ecclesie necnon obedientia et devotione sua et successorum suorum Romanorum pontificum canonice intrantium huiusmodi persisteret, nullus ad dignitates abbatiales aut quorumcunque monasteriorum,
etiam per priores aut prepositos regi et gubernari solitorum, regimina infra districtus
archiducatus Austrie ac ducatuum, marchianatuum et commitatuum aliorumque
dominiorum suorum prefatorum, preterquam in Neapolitano et Hispaniarum regnis
huiusmodi consistentium, per eum aut Sedem prefatam seu eius legatos vel nuncios
prefici, nec illis de quorumcunque personis quovismodo provideri posset, nisi habitis
prius per eum aut Sedem eandem intentione et consensu suis de personis idoneis ad
huiusmodi dignitates et regimina promovendis, de aliis vero dignitatibus, videlicet
secularibus principalibus et regularibus conventualibus infra predictos districtus, non
nisi de locis sue ditioni subiectis existerent aut sibi gratis et acceptis de aliis locis
oriundis provideri, necnon gratie expectative et speciales reservationes cum quibusvis
ex illis descendentibus provisionibus et providendi mandatis infra eosdem districtus
personis dumtaxat que locorum eorundem districtuum alienigene vel extranei non
forent, nisi forsan suus consensus aliis personis super huiusmodi gratiis obtinendis
suffragaretur concedi ac monasteria et dignitates huiusmodi ceteraque beneficia ecclesiastica secularia et regularia dictorumque districtuum, cum vacavissent, nullatenus
cuique commendari ac mandata apostolica juxta formam capituli ‘Mandatum’ et duarum decretalium immediate sequentium pro tempore in partibus Flandrie et Arthesii
concessa, cum ibidem gratie expectative locum haberent, extunc de cetero etiam nullatenus recipi, concedi et admitti deberent nec possent per suas literas concessit et indulsit. Et insuper provisiones, prefectiones, collationes, commendas et quasvis alias dispositiones contra premissa etiam per predecessorem et Sedem huiusmodi etiam consistorialiter quibusvis personis etiam Sancte Romane Ecclesie cardinalibus pro tempore factas et inde secuta quecunque necnon processus pro tempore habitos etiam
quascunque censuras et penas in se continentes nullius roboris vel momenti fore ipsis283 X.1.3.38-39-40.
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que processibus minime intendendum sive parendum esse necnon censuras et penas
huiusmodi quempiam arctare, sed illas et processus pro infectis penitus haberi debere
ac eisdem literis per eum aut Sedem prefatam etiam MOTU PROPRIO ET EX CERTA
SCIENTIA AC DE APOSTOLICE POTESTATIS PLENITUDINE etiam de fratrum
suorum consilio nullo modo derogari posse nec illis derogatum censeri, nisi id per
nuncium seu per literas apostolicas sub plumbo trinis vicibus, ita ut super qualibet
vice trimestre intercederet, sibi significatum foret et non alias, aliter nec alio modo.
Sicque per quoscunque causarum Palatii Apostolici auditores et judices in Romana
Curia et extra eam judicari, sententiari et diffiniri debere, sublata eis quavis aliter
judicandi, sententiandi et diffiniendi facultate, irritum quoque et innane 284, si secus
super his a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attemptari,
decrevit et declaravit, prout in eisdem literis plenius continetur.
Cum autem, sicut nobis nuper exponi fecisti, tu eidem Carolo imperatori in archiducatu, ducatibus, marchionatibus, commitatibus et dominiis prefatis successeris et
premissa ex eisdem causis, propter quas illa prefato Carolo imperatori per dictum
predecessorem concessa fuerint tibi, quamdiu vitam egeris 285 in humanis et in unitate
Sancte Romane Ecclesie necnon sinceritate fidei ac devotione et obedientia nostra ac
successorum nostrorum Romanorum pontificum/
29 ro canonice intrantium perstiteris, etiam per nos concedi et indulgeri cupias, nos ad
preclara tua et dicti Caroli imperatoris necnon progenitorum vestrorum gesta ac in
nos et Sedem prefatam devotionis sinceritatem et eximiam fidei constantiam debitum
respectum habentes necnon prefatarum literarum veriores tenores presentibus pro
sufficienter expressis habentes supra dictis rationibus moti ac huiusmodi supplicationibus inclinati tibi quod de cetero, quandiu in humanis egeris et in sinceritate fidei
ac unitate dicte Romane ecclesie necnon obedientia et devotione nostris et successorum nostrorum Romanorum pontificum canonice intrantium huiusmodi perstiteris,
quod nullus ad dignitates abbatiales aut quorumcunque monasteriorum regularium,
etiam per priores aut prepositos regi et gubernari solitorum, regimina infra districtus
archiducatus Austrie necnon ducatuum, marchionatuum et commitatuum, aliorumque dominiorum tuorum in partibus Inferioris Germanie seu Belgice ditionis comprehensorum ac se cum suis limitibus et appendentijs extendentium per eundem Carolum imperatorem pro tempore concessionis sibi facte huiusmodi obtentorum et per
maiestatem tuam in dicta Inferiore Germania hactenus acquisitorum et que de presenti possides in dictis partibus duntaxat, non tamen in Neapolitano et Hispaniarum
regnis predictis ac ducatu Mediolanensi consistentium, per nos aut Sedem prefatam
seu eius legatos vel nuncios prefici nec illis de quoruncunque personis quovismodo

284 Innane: hypercorrectie voor ‘inane’.
285 Op 9 april 1668 gaf Clemens IX aan de Franse koning zijn indult ‘Praeclara Majestatis
tuae’, waarin hij twee delen verwerkte. In het tweede deel blijkt dat de paus een model
van een indult voor de Spaanse koning voor zich had om het indult nu aan Lodewijk
XIV te geven.
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provideri possit, nisi habitis prius per nos aut Sedem eandem intentione et consensu
tuis de personis jdoneis ad huiusmodi dignitates et regimina promovendis, de aliis
vero dignitatibus, videlicet secularibus principalibus et regularibus conventualibus
infra prefatos districtus, non nisi de locis tue ditioni subiectis, existant aut tibi gratis et
acceptis de aliis locis oriundis provideri necnon gratie expectative et speciales reservationes cum quibusvis ex illis descendentibus provisionibus et providendi mandatis
infra eosdem districtus personis dumtaxat que locorum eorundem districtuum alienigene vel extranei non fuerint, nisi forsan tuus consensus aliis personis super huiusmodi gratiis obtinendis suffragaretur concedi ac monasteria et dignitates huiusmodi
ceteraque beneficia ecclesiastica secularia et regularia dictorum districtuum, cum
vacaverint, nullatenus cuicumque commendari ac mandata apostolica juxta formam
capituli Mandatum et duarum decretalium immediate sequentium pro tempore in
partibus Flandrie concessa, cum ibidem gratie expectative locum habeant, exnunc de
cetero etiam nullatenus recipi, concedi et admitti debeant et possint auctoritate apostolica tenore presentium concedimus et indulgemus. Et insuper provisiones, prefectiones, collationes, commendas et quasvis alias dispositiones contra premissa etiam
per nos et Sedem eandem etiam consistorialiter quibusvis personis etiam Sancte Romane Ecclesie cardinalibus pro tempore factas et inde sequuta quecunque necnon
processus inde pro tempore habitos etiam quascunque censuras et penas in se continentes nullius roboris vel momenti fore ipsisque processibus minime intendendum
nec parendum esse necnon censuras et penas huiusmodi quempiam arctare sed illas et
processus pro infectis haberi debere ac presentibus per nos aut Sedem prefatam etiam
MOTU PROPRIO ET EX CERTA SCIENTIA AC DE APOSTOLICE POTESTATIS
PLENITUDINE etiam de fratrum nostrorum consilio nullo modo derogari posse nec
eis derogatum censeri, nisi id per nuncium seu per literas apostolicas sub plumbo
trinis vicibus, ita ut pro qualibet vice trimestre intercedat, tibi significatum fuerit et
non alias, aliter neque alio modo sicque per quoscunque causarum Palatii Apostolici
auditores ac judices in Romana Curia et extra eam judicari, sententiari et diffiniri
debere, sublata eis quavis aliter judicandi, sententiandi et diffiniendi facultate irritum
quoque et innane, si secus super his a quocumque quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attemptari eisdem auctoritate et tenore decernimus et declaramus.
Quocirca venerabilibus fratribus archiepiscopo Mecliniensi et Feltrensi ac Brugensi
episcopis etc mandamus, quatenus ipsi vel duo aut unus eorum per se vel alium seu
alios tibi in premissis efficacis defensionis presidio assistentes ac presentes literas solemniter publicantes faciant auctoritate nostra te concessione, indulto, decreto et declaratione prefatis pacifice frui et gaudere, non permittentes te desuper per quoscumque
quomodolibet indebite molestari, contradictores per censuram ecclesiasticam, appellatione postposita, compescendo non obstantibus constitutionibus et ordinationibus
apostolicis ceterisque contrariis quibuscumque aut si aliquibus communiter vel divisim sit a dicta Sede indultum, quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint
per literas apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de
indulto huiusmodi mentionem. Datum Rome Kalendas Januarii Anno secundo = 1-11562.
Sanctitas Sua fuit contenta quod expediretur.
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Cardinalis Sancti Clementis [Giambattista Cicada of Cicala 286]
Expediatur de mandato Serenissimi F<rancisci Alciati> Datarii
Caesar Glorierius 287
29 vo 15 Januarii 1563 anno quarto 288
Pro rege catholico
Alias Leo decimus concessit clare memorie Carolo eius patri ad eius vitam provisionem ad dignitates abbatiales et seculares principales et regulares conventuales in
archiducatu Austriae et aliis eius dominiis, praeterquam in regno Neapolitano et
Hispaniis consistentibus. Nunc Sanctitas vestra concedit similiter dicto regi eandem
nominationem in dictis locis et aliis in Inferiori Germania per eum acquisitis et de
presenti possessis, non in dictis regnis et ducatu Mediolani consistentibus, ad illius
vitam. Cardinalis Sancti Clementis [Giovanni Battista Cicada] dicit Sanctitatem Vestram contentam, quod expedietur et dominus Datarius apponit datam Kalendas
Januarii anno secundo
Toelichting bij Dum mente recolimus: 1-1-1562
In zijn brief van 10 maart 1563 meldde kardinaal Granvelle vanuit Brussel aan Filips II
dat de expeditie van het indult, aangevraagd door Filips II, was aangekomen. Jammer
was het dat het indult zo lacuneus (tan falto) was, dat een nieuw exemplaar moest
aangevraagd worden. 289 Deze brief geeft goed aan dat we van doen hebben met een
antidatering. Het document was inderdaad in januari 1563 afgewerkt in de Apostolische Kanselarij. Uit de correspondentie van Filips II met de landvoogdes bleek dat
men al zolang wachtte en dat personen nadeel konden hebben bij een geestelijke aanstelling op een latere datum of bij een verlening van een beneficie. Bovendien liepen
de laatste sessies van het Concilie van Trente en in de decreten zou het indult deels
verdwijnen. 290 Op 15 juni 1563 beantwoordde Filips II de brieven van Granvelle van
10 maart, 14 april en 9 mei: ‘Wat er in het indult ontbreekt, geef me uw advies, opdat
daarover naar Rome kan geschreven worden.’ Op 14 juli antwoordde Granvelle dat de
president het advies over de lacunes in het indult ter harte zou nemen. Ondertussen
gebruikte men het nieuwe zoals men altijd het andere met dezelfde inhoud had gebruikt. Met het ‘andere’ was het indult ‘Fervor pure devotionis’ van 1515 bedoeld. 291
Toch was er twijfel mogelijk. Werkte de centrale regering niet met het Brusselse do286 G. Fragnito, Cicala, Giambattista, in: DBI 25 (1981) 304-309.
287 V. Gallo, Glorieri (Gloriero, Glorierio) Alessandro, in: DBI 57 (2001) 419-421, waar ook
de vader behandeld wordt: 1505-1595. Vanaf 1556 begon hij zich Glorierius te noemen.
288 De paus werd op 6 januari 1560 geïnstalleerd, zodat 1 januari 1563 in het derde jaar
valt, maar 15 januari in het vierde.
289 Ch. Weiss, Papiers d’état, VII (1849) 36 Sp. en 37-38 Fr. In de Franse vertaling wordt
‘falto’ défectueux et tronqué, wat door de volgende paragrafen wordt tegengesproken.
290 De derde periode van het Concilie van Trente begon op 18 januari 1562.
291 Hieruit mag men besluiten dat de ampliatie, die al vroeg werd aangevraagd, niet is opgemaakt in de pauselijke Kanselarij.
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cument van 25 oktober 1555? In elk geval zullen alle hernieuwingen van ‘Dum mente
recolimus’ in 1600, 1640 en 1667 naar het document van 1 januari 1562 verwijzen.
De uitvoerders van dit indult kregen hetzij als drietal of met twee personen of als enkeling de opdracht om het indult te publiceren en om de kandidaten van het indult te
laten genieten. Verder zouden ze ervoor zorgen dat niemand onrecht ondervond van
het indult. Als eerste kwam Antoine Perrenot, kardinaal van Granvelle, die weldra het
land moest verlaten, vervolgens de bisschop van Feltre, Filippo Maria Campeggi, die
nooit naar de Nederlanden kwam, 292 en als derde de bisschop van Brugge, Petrus
Curtius (1562-1567). 293 Ondertussen liep het Concilie van Trente ten einde. In dat Concilie werd een lans gebroken om de indulten terug te dringen. Pius IV was de eerste,
die de daad bij het woord heeft gevoegd. Hij vaardigde een bul uit, die privileges,
exempties, immuniteiten, faculteiten, conservatoriën, indulten, confessionalia, 294 het
privilegium maris magni 295 en andere soortgelijke graties herriep, omdat ze in tegenspraak waren met het Concilie. De bul werd in 1565 gedrukt bij de erven van Antonius
Bladus. 296

292 G.P. Brizzi, Campeggi, Filippo Maria, in: DBI 17 (1974) 441-442. In 1562 was hij ontzettend druk in de derde periode van het Concilie van Trente.
293 E. Van Mingroot, Pieter de Corte (1562-1567), in: M. Cloet, Het bisdom Brugge, (15591984): bisschoppen, priesters, gelovigen, Brugge 19852, 33-39.
294 De biechtbrief was een privilege om een eigen biechtvader te kiezen, die na het berouw
en de biecht vergiffenis gaf van zonden en van gereserveerde tekorten.
295 Het ‘privilegium maris magni’ gaf leden van een reguliere orde toestemming om in de
biecht dispensatie te verlenen bij bepaalde zonden.
296 E. Vaccaro-Sofia, Catalogo delle edizioni romane di Antonio Blado Asolano ed eredi (15161593), possedute dalla Biblioteca Nazionale Centrale Vittorio Emanuele II di Roma, Roma
1942, vol. 1, fasc. III, 292, nr. 1318.
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XIV:

VOOR DE NEDERLANDEN EN HET VRIJGRAAFSCHAP BELANGRIJKE
PAUSELIJKE EN VORSTELIJKE DIENAREN

Apostolische nuntii aan het Hof van Karel V
Lorenzo Campeggi, 1513-1517
Marino Caracciolo, 1517-1523
Giovanni Corsi, 1523-1525
Baldassare Castiglione, 1525-1529
Girolamo Sclede, 1529-1531
Lorenzo Campeggi, 1531-1532
Giovanni Poggio, 1533-1535
Giovanni Guidiccione, 1535-1537
Giovanni Poggio, 1536-1541
Giovanni Morone, 1541
Giovanni Poggio, 1541-1544
Girolamo Verallo, 1545-1547
Francesco Sfondrato, 1547-1548
Pietro Bertano, 1548-1550
Sebastiano Pighino, 1550-1551
Pietro Bertano, 1551-1552
Pietro Camaiano, 1552-1553
Vacature
Girolamo Muzzarelli, 1554-1556
Spaanse ambassadeurs bij de H. Stoel
Don Jerónimo de Vich y Valterra, 1507-1521
Don Pedro de Urrea, 1516-1519
Don Juan Manuel, señor de Belmonte de Campos, 1520-1522
Don Luis Fernández de Cordoba, duque de Sessa, 1522-1526
Micer Miguel May, 1528-1533
Don Fernando de Silva, conde de Cifuentes, 1534-1538
Don Juan Fernández Manrique, marqués de Aguilar, 1537-1543
Don Juan de Vega, 1543-1547
Don Diego Hurtado de Mendoza, 1546-1552
Don Juan Manrique de Lara, 1552-1555
Don Fernando Ruiz de Castro, graaf IV van Lemos, markies I van Sarriá, 1555-1556
Don Juan de Figueroa, 1558-1559
Don Francisco de Vargas, 1559-1563
Don Luis de Requeséns, 1563-1568
Diplomaten uit de Nederlanden met opdrachten in Rome
Abstractie is hier gemaakt van ‘familiares papae et cardinalium’, zoals bij B. Munier,
Nederlandse curialen en hofbeambten onder het pontificaat van Adriaan VI, in: Mededelingen van het Nederlands Historisch Instituut te Rome, III, 10 (1959) 199-226.
Philibert Proudhomme, genaamd Naturelli, 1492-1529†.
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Johannes de Castiliano, aartsdiaken van Kempenland, ‘conseiller et maître des requêtes ordinaire de l’hôtel’, ‘conseiller et ambassadeur de l’Empereur en Cour de
Rome’, 1509.
Ferry Carondelet, ‘agent diplomatique de Charles-Quint et de Marguerite d’Autriche
en Cour romaine’, 1511-1528.
Johann Ingenwinkel, procurator van Karel V, 1517 (1533-1534 datarius). 297
Adrianus van Utrecht, kardinaal (1 juli 1517), paus Adrianus VI, 1522-1523.
Charles de Lannoy, vice-koning van Napels, 1522-1527.
Willem van Enckevoirt, procurator van Karel V, datarius van Adrianus VI, kardinaal
(10 september 1523), later ook bisschop van Utrecht (1529): tot zijn dood (1534) in
Rome.
Theodoricus Hezius, secretaris van Adrianus VI.
Jacob Banisiis, deken van Onze-Lieve-Vrouw te Antwerpen, 1532†.
Joris van Themseke, proost van Cassel en Harelbeke.
Johannes Colardi, ‘agent des Pays-Bas près du Saint-Siège’.
Johannes Slacheck, 1529-1530. 298
Philibert van Chalon, prins van Orange, vice-koning van Napels, 1530-1532.
Jean-Baptiste Naturelli, deken van Onze-Lieve-Vrouw te Antwerpen, ‘solliciteur et
procureur en Cour de Romme’, Barcelona, 31-1-1538-1543.
Margareta van Oostenrijk, hertogin van Penne (Abruzzen), 1539-1540.
Margareta van Oostenrijk, hertogin van Camerino, 1540-1550.
Margareta van Oostenrijk, hertogin van Parma, 1550-1586.
Protonotarius Nicolas d’Yve, 1543-zelfmoord.
Andreas de Castillo, scriptor apostolicus.
Jean d’Andelot.
Laurens du Blioul (2), †1554 : ARAB, AUD 1642/1, fo 55 vo : Binche, 9 januari 1547 n.s.
‘Combien que durant que on n’a eu aucun solliciteur en Court de Rome, on s’est trouvé moins empesché des officiers de ladicte Court que auparavant, que s’il plaist à
Vostre Majesté y avoir ung solliciteur, que on en pourroit donner la charge à me Laurens Du Blioul, secrétaire de Madame la ducesse de Camerino ou autre tel, qu’il plaira
à Vostre Majesté à ce ordonner et commettre.’
Jean Richebé, 1551-1556.
Gonzalo Chacon.
Graaf Tedesco, mayordomo van Margareta van Parma.
Thomas Armenteros, secretaris van Margareta van Parma, 1568†.
Kanunnik Gregorius de Ayala, ‘protonotarius ac scriptor apostolicus’, -1572.
Petrus Castilius, frater doctoris Del Rio, 16 oktober 1573.
Antoine Perrenot, vice-koning van Napels, 1571-1575.
Hernando Delgadillo, -1569.
297 J. Kuys, Repertorium, 83 en 317.
298 J. Kuys, Repertorium, 85 en 333.
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Lauro du Blioul (3), 1573-1600.
Juan del Rio, ‘regiae Majestatis in rebus Curiae Romanae procurator’, 1591.
Guillaume Millet, helper van Lauro du Blioul (3).
Dr. Lorenzo du Blioul (4), 1579 helpt vader Lauro, promotie Salamanca, 1593, ‘référendaire de Sa Signature de justice’, nl. van de paus, -1600.
Vice-kanseliers van de Cancellaria Apostolica
De kardinalen met de titelkerk van ‘San Lorenzo in Damaso’.
Raffaele Sansoni Riario della Rovere, 1503-1517, vanaf 1503 in commendam
Guilio de’ Medici, 1517-1523 (1523-1534 Clemens VII)
Pompeo Colonna, 1524-1526; afgezet 1526-1527; 1527-1532
Ippolito de’ Medici, 1532-1535
Alessandro Farnese, 1535-1589, vanaf 1564 in commendam 299
Datarii werkend onder de vice-kanselier
(werden daarna meestal pro-datarius en kardinaal)
Silvio Passerini uit Cortona, 1513-1517 (Leo X)
Latino Benassi uit Toscane, 1517-1518 (Leo X)
Baldassare Turini uit Pescia, 1518-1521 (Leo X)
Willem van Enckevoirt, 1522-1523 (Adrianus VI)
Gian Matteo Giberti, 1523-1526 (Clemens VII)
Giovanni Battista Boncianni, 1527-1528 (Clemens VII)
Bertrando Clerici, 1527 (Clemens VII)
Tommaso Cortesi uit Prato, 1528-1533† (Clemens VII)
Johann Ingenwinkel, 1533-1534† (Clemens VII-Paulus III)
Cristoforo Jacovacci uit Rome, 1534-1536 (Paulus III)
Pietro Durante, 1537-1538 (Paulus III)
Bartolomeo Guidiccioni uit Lucca, 1536-1539 (Paulus III)
Nicolò Ardinghelli, 1540-1542 (Paulus III)
Girolamo Capodiferro Recenati uit Rome, 1541-1544 (Paulus III)
Vincenzo Durante, (Paulus III)
Nicolas Venceyus, aartsdiaken van Metz, 1544-1550 (Paulus III-Julius III)
Sebastiano Pighini uit Reggio Emilia, 1550-1552 (Julius III)
Guilio Canani uit Ferrara, 1552-1555 (Julius III)
Giovanni Battista Osio, 1555-1556 (Paulus IV)
Francesco Bacodi, 1556-1560 (Paulus IV)
Ludovico Simoneta uit Milaan, (Pius IV)
Francesco Alciati uit Milaan, 1561-1565 (Pius IV)

299 Aan de voorzijde van de San Gesù-kerk in Rome staat ‘Alexander Farnesius, vice-cancellarius MDLXXV’.
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