
 

 

  

 

DE KOSTERS VAN 

ONZE PAROCHIE 

 Samenstelling: Harry Meulenberg 



De kosters van onze parochie……… 
 
25 juni1533 In het verslag van de kerkvisitatie is sprake van een koster. Er wordt 
geen naam genoemd. 
16?? – 1632 Peter Tacken getrouwd met Maria Widdershoven. 
Als custos ((koster) binnen Urmond duiden hem de doopakten aan in de 
parochieregister 1, nrs. 208, 244 en 249; ook een trouwakte van 21 october 1631, nr. 
249. Zijn naam komt het eerst voor in 1619. 
Peter Tacken was afkomstig van Strabeek bij Valkenburg, en Maria Widdershoven 
van Valkenburg. 
1632 – 1637 Reinerus Flocken getrouwd met Anna Geloo 
Custos loci, koster van deze plaats: Reg. I, nr. 382. Voor het laatst komt zijn naam 
voor in een doopakte van 6 december 1637, Reg I, nr. 396. En daarmee verdwijnt de 
naam Flocken uit de parochieregisters. 
Was Reinerus Flocken, koster, familie van Peter Flocken, pastoor? 
1638 – 1645 Theodorus Smets getrouwd met Helena Wijnen. 
Zijn naam komt voor als plaatsvervangend peter bij de doopsels Reg. I, nrs. 430, 
434, 435, 436, 440, 449. Geen enkele akte noemt hem koster. Toch was hij het. 
1645 – 1700 Anselmus Tacken getrouwd met Catharina Maes en vervolgens met 
Maria Wijnen (zie code brief TH 2 en TH 3). 
Zijn overlijdensakte van 10 maart 1700 noemt hem “clericus Ecclesiae parochiale, 
viduus, koster van deze parochie, sinds 55 jaar. Hij was een zoon van Peter Tacken 
en Maria Widdershoven, geboren 4 februari 1620. Reg. I, nr. 30 
TH 2. 
Levering van rogge aan de pastorie 
Wijl die Buskens Peter jaerlix aan die pastorie van Urmundt hadden drye malder 
rogge te betaelen, er zijn geen betalingen daer op gedaen en hebben ontfangen, soo 
hebbe ich, Anno 1672, 24 Januarij, op den drijden sondagh naer die Heilige drij 
Koningen tot eer van mijn geweten en ter ontlasting van het geweten van de 
aanwezigen, in die tegenwordigheit van de gehele gemeente, ende naer den dienst 
der heilige misse, aenmaeninge gedaen, op dat die partijen daer niet en souden 
konnen protesteren dat men die rogge nog eens moet betalen. 
Gedaan te Urmondt 1672 den 24 januarij 
Attestor: Joannes Pijls pastor te Urmondt 
Bekenne ich Anselmus Tacken 
custos in Urmunt van 1645 – 1700 
als boven vermelt. 
TH 3. 
Bezittingen van de parochie Urmond. 
De kerk van Urmondt behalve andere goederen heeft binnen Urmondt einen hooff 
ende ein weide achter den moestgarde reigeneten een sijde die van paet Palmen, 
die andere sijde die Buskens erven. Het sijn de erven van Peter Flockenius ertijds 
pastoor in Urmondt, want pastoor Petrus Flocken dese goederen heeft bekommen 
van Janske Buskens, met sijnen rechten naem Jan Buskens, den vader van Nelicken 
of, die huysvrouw van Gerardt op die trappen aan die Maes. Feidt, naer het gerecht 
van die gerichtsbanck Born van het jaar 1626 en 1625 en 1624, en hier met alle 
lasten en beperkingen en voorwaarden deze goederen verkocht aan Peter Flocken. 
1700 – 1716 Christianus Tacken getrouwd met Petronella Beckers. 
Clericus hujus ecclesiae, koster van deze kerk, overlijdensakte van 2 juni 1716. Hij 
was een zoon van Anselmus Tacken en Maria Wijnen, geboren 11 april 1659 . Reg. 
I, nr. 800. 



1716 – 1731 Godefridus of Gerardus Tacken getrouwd met Maria Smets, vervolgens 
met Beatrix Ancque. 
Beide voornamen duiden afwisselend in de Registers dezelfde persoon aan. 
• de doopakte van 7 april 1687 noemt Gerardus, zoon van Christiaan Tacken en 
Petronella Beckers 
• de trouwakte van 23 october 1718 staat op naam van Godefridus Tacken, die 
trouwt met Maria Smets, welke overlijdt 7 december 1726 
• de trouwakte van 4 augustus 1729 noemt Gerardus Tacken die trouwt met Beatrix 
Ancque. 
• de overlijdensakte van 22 september 1731 noemt Godefridus Tacken. 
1731 – 1742 Leonardus Claeskens getrouwd met Gertrudis Swillien. 
Modernus matricularius, koster diet tijt, heet hij in de doopakte van zijn eerste kind, 
Reg. I, nr. 641 
Van beiden, Claeskens en zijn vrouw, zijn in de parochieregisters geen doopakten en 
geen overlijdensakten te vinden; zij kwamen dus van elders en zijn naar elders 
heengegaan. 
1742 – 1811 Joannes Hendrix getrouwd met Maria Smeets op 15 juni 1748 
Matricularius, koster, noemt hem zijn trouwakte, Reg. II, nr. 209? en zijn 
overlijdensakte van 21 ei 1812, Reg. II, nr. 120, roemt hem als ecclesiae aedituus 
solertissimus, als zeer zorgzame koster, gedurende 70 jaar. Hij werd 91 jaar oud. Hij 
was de zoon van Mathieu Hendrix en Agnes Driessen, geboren 30 maart 1721. Reg. 
II, nr. 433. 
Oud geworden kon hij zijn taak niet meer behoorlijk aan. In 1805, toen pastoor 
Sebastian Baron in Urmond arriveerde, probeerde hij hem over te halen zijn 
kostersambt neer te leggen. Dat wilde hij wel op voorwaarde dat een van zijn 
oomzeggers koster werd, voorwaarde welke de pastoor niet aanvaardde. Joannes 
Hendrix zal als koster aanblijven tot in 1811, Reg. VII, blz. 14, met de steun van 
Lambertus Perboms, eerder schipper, en vele jaren lang “zorgzame provisor van de 
kerk”. Deze was geboren 5 februari 1733 en overleed 11 januari 1811. 
Door Joannes Hendrix en Maria Smets is op 25 januari 1801 een testament gemaakt 
over het verdelen van hun goederen aan hun kinderen. Zie brief AN-AN1-AN2 en 
AN3 
1811 – 1812 Theodorus Jessen (dec. 1811- maart 1812) 
Jessen was afkomstig van Susteren, de enige die gehoor had gegeven aan een 
oproep van de pastoor voor het ambt van koster-onderwijzer te Urmond. Zijn 
aanstelling geschiedde de eerste zondag van de Advent 1811. Maar de nieuwe 
koster werd luidruchtig tot tweemaal toe in zijn zang gestoord door Joannes Hendrix 
en zijn neef Jacobus Passeu. De bevolking van Urmond was het ook niet eens over 
de aanstelling tot koster van een niet – Urmondenaar. Na drie maanden nam Jessen 
ontslag. Reg. IX blz. 62. 
De benoeming van Theodorus Jessen: 
Ingewikkelde keuze van een nieuwe koster. Het lijkt mij (pastoor Sebastian Baron) 
herinneringswaardig en zeer nuttig voor de tijden, wat mij overkwam in het jaar 1811, 
wegens het kiezen van een nieuwe koster. 
In het jaar 1805, toen ik van Berg (bij gebrek aan woonruimte) in Urmond kwam, 
vond ik een koster, ongeveer 90 jaar oud, die gedurig dreigen met ontslagname, op 
deze voorwaarde nochtans, dat een van zijn oomzeggers in zijn plaats zou gekozen 
worden, wat ik om aan mij bekende redenen, hem niet wilde toestaan, alhoewel hij 
dikwijls er op aandrong. 
Verleden jaar echter, 1810, stemde ik toe in zijn ontslagname, daar hij, wegens 
verzwakking van zijn gezondheid, zijn ambt niet meer behoorlijk kon waarnemen, en 



de gemeenschap klachten had over het schoolonderwijs. 
En zo rees de kwestie wie nu als koster te benoemen, te meer daar er in Urmond 
niemand capabel was voor het schoolonderwijs. De burgemeester de heer Chr. 
Heyen en ikzelf ook, we waren van mening iemand van buiten aan te zoeken. 
Eindelijk bood zich Theodorus Jessen, uit de parochie Susteren aan, dien ik het 
kerkbestuur voorstelde, wiens aanstelling van mij alleen afhing. Ik handelde aldus 
opdat deze buitenman door allen aanvaard zou worden. Het behaagde inderdaad het 
kerkbestuur dat Jessen benoemd zou worden. 
De eerste zondag van de Advent zou de nieuwe koster geïnstalleerd worden, maar 
de oude koster, die vaak zijn ontslag had aangeboden, wilde niet heengaan, en zei 
dat hij zelf zijn opvolger wilde geven. Dat ligt niet in zijn recht, dat bezit ik alleen. 
Maar wat onder woorden uitgebracht, probeerde hij nu manu forte, met geweld te 
bereiken. 
Terwijl ik Theodorus Jessen als zijn plaatsvervanger of als zijn hulp installeerde, hem 
zijn plaats deed innemen en zingen, handelde op dezelfde wijze de oude koster met 
zijn neef Jacobus Passue. Deze Jacobus stoorde de zang van de Introïtus tot 
tweemaal toe, door met de hand op het zangboek te slaan alsof hij wilde beduiden 
dat Theodorus Jessen de regels van de zang niet kende. Na afloop van de mis, 
wachtte mij en de nieuwe koster een menigte volks op, bij het verlaten van de kerk, 
voor de ingang van het kerkhof. Zij zeiden echter niets. 
Waarnemend pastoor te Urmond, 
Sebastiaan Baron. 
1812 - 1825 Jacobus Passeu getrouwd met Anna Catharina Bergers. 
Pastoor S. Baron: Terstond na het ontslag van Theodorus Jessen bood Jacobus 
Passue zich aan om zijn plaats in te nemen, hetgeen zijn oorzaak had dat niemand 
van buiten zich presenteerde, voornamelijk wegens de tegenstand van de 
gemeenschap. Het kwam mij toe voor een andere koster te zorgen, doch ik wilde 
Jacobus Passue niet benoemen, daar hij niet in staat was schoolonderwijs te geven. 
Een andere nemen echter kon ik niet; niemand stelde zich voor. Als antwoord van 
het kerkbestuur op mijn voorstel nog een tijd uit te kijken, luidde het antwoord: Het is 
noodzakelijk dat we een koster hebben. Opnieuw verdaagde ik de zaak, zoals eerder 
al, nu voor vijf weken. Al zijn rechten, zei ik het kerkbestuur, draag ik u over, kiest 
wien jullie willen, ik doe niet mee, opdat ik in de komende jaren geen verwijten van 
de gemeenschap wil horen een ongeschikte te hebben aangesteld. Zij tekenden alle 
de benoeming van Jacobus Passue, ik uitgezonderd. 
Gedurende 13 jaar heeft Jacobus Passeu zijn kosterstaak met lof vervuld, tekent de 
pastoor aan in zijn overlijdensakte van 4 augustus 1825. Hij was geboren op 26 april 
1780 als zoon van Mathias Passeu en Agnes Hendrix, zuster van koster Joannes 
Hendrix 
1825 – 1864 Mathias Passeu getrouwd met Judith Kusters. 
4 augustus 1825 stierf Jacobus Passeu, die 13 jaar op loffelijke wijze het 
kostersambt bekleedde. 
In de parochie was geen bekwame opvolger te vinden. 
Pastoor S.Baron: Uit medelijden met de weduwe van de genoemde Jacobus heb ik 
op me genomen haar zoon Mathias Passeu, 12 jaar oud, muziekles te geven, 
hetgeen alleen maar door een bijzondere hulp van God naar wens gelukte: binnen 
14 dagen kende hij uitstekend de muziekregels en begon in de kerk voor het volk te 
zingen. Een half jaar ongeveer heb ik hem geholpen bij het oefenen van het zingen 
der afzonderlijke missen. Tenslotte bereikte bij een perfecte kennis van de muziek. 
Dit alles heb ik gedaan zonder instemming van het kerkbestuur omdat bij allen het 
zingen van deze jongen, uit sympathie voor en tot troost van zijn moeder, in de 



smaak leek te vallen. 
Ik heb Mathias Passeu niet als koster willen kiezen of aan het kerkbestuur ter keuze 
willen voorstellen omdat hij nog jong was en eerst beproefd moest worden of hij niet 
door zijn gedrag deze taak minder waardig zou worden. 
De ervaring heeft dit later duidelijk gemaakt. Ik wil daar echter niets over oprakelen, 
noch voor het nageslacht schriftelijk vastleggen. Voor de lezer is dit voldoende. 
In een vergadering van het kerkbestuur heb ik verklaard dat ik deze jongen wel 
muziekonderricht gegeven heb en hem de kosterstaak heb laten waarnemen zonder 
hem tot koster te benoemen. In aanwezigheid van het kerkbestuur heb ik hem 
gevraagd of ik hem gezegd heb “Jij zult onze koster zijn”, waarop zijn antwoord was: 
“Geenszins”. Toen heb ik hem met nadruk gezegd: “Jij zult noch door mij, noch door 
her kerkbestuur tot koster worden benoemd, zolang je niet gedurende vele jaren in je 
gedrag zo betoond hebt als wij je willen hebben. 
Ik heb dit voor mijn opvolgers opgeschreven, opdat ze na mijn dood weten hoe ze 
met Mathias Passeu moeten handelen. 
Heden geschreven 23 augustus 1829 
Hij trouwde te Berg met Anna Judith Kusters, Reg. III no 645. 
Hij stierf 25 februari 1864. 
Zijn jongere broer Peter Passeu, geboren 11 december 1817, stond hem bij als 
zanger, zegt de overlijdensakte van deze van 19 februari 1848. 
1864 – 1879 Peter Josephus Passeu getrouwd met Anna Maria Pass. 
“Onze koster” staat in zijn overlijdensakte Reg. IV no. 694. 
Hij was de zoon van de vorige koster; werd bij zijn geboorte aan huis gedoopt door 
de chirurg. 
Hij is niet in Urmond getrouwd. 
Hij werd maar 39 jaar oud. 

Overleden 25 juni 1879. Reg. IV no. 370. 
N.B. 
De Passeu’s stammen af van Jean Le Passeu te Gemeppe, Provincie Luik. 
Getrouwd met Anna Thijssen op 12 juni 1695. 
Trouwakte Reg. II no. 40 
1879 – 1890 Martinus Cosemans getrouwd met Maria Hubertina Salden. 
“Onze koster” staat in zijn overlijdensakte van 20 juni 1890 (40 jaar). Reg. IV no. 491. 
1890 – 1934 Mathias Joannes Cosemans geboren 8 december 1859. Getrouwd met 
Elisabeth Salden op 15 october 1887, reg. IV no. 120. 
1892: de koster-organist kreeg een perceel bouwland van de kerk in pacht. Aan het 
vruchtgebruik van dit perceel was verbonden de wasch en het schoonhouden der 
kerk. 
Toen pastoor Crousen in 1907, in Urmond benoemd was en kennis maakt met de 
koster, had hij opmerkingen over de snor van de koster. Die snor moest de koster 
laten afscheren. Het paste niet dat een koster een snor droeg. 

Overleden 13 juni 1934, 74 jaar oud. Hij was een broer van de vorige koster. 
1934 – 1957 Louis Cosemans. Hij volgde zijn vader Mathias op. 
22 jaar was hij koster in de oude kerk en 1 jaar in de nieuwe kerk. Geboren 30 mei 
1894. Reg. IV no. 747. 



Gehuwd met Mathilda Wagemans 18 mei 1937. 
Hij was niet alleen koster maar tevens organist. Zelfs is hij nog dirigent geweest van 
de fanfare St. Martinus. 

 
In zijn jonge jaren leerde hij het timmermans- en meubelmakersvak. Met veel zorg 
versierde hij steeds de kerk en onderhield het kerkhof. De parochie en ook Urmond is 
hem veel dank verschuldigd. 
Als iemand iets kapot had aan een meubelstuk, kastje of iets dergelijks werd al gauw 
gezegd: breng het maar naar Louis van de koster die knapt het wel op. 
Louis was erg doof. Jaren geleden was hij van de hooizolder gevallen en op zijn 
hoofd terechtgekomen. Het doof-zijn heeft hij daarvan overgehouden. 
Meestal bad hij al lopend om de tafel hardop de rozenkrans. De kruiswegstations bad 
hij ook elke dag. 

Op 90 jarige leeftijd, op 20 januari 1984, overleed hij na een godsdienstig en 
vroom leven. 
1957 Nadat Louis Cosemans met pensioen was gegaan vond pastoor Boost het niet 
nodig een nieuwe koster te benoemen. Hij deed e.e.a. zelf met behulp van enige 
oudere misdienaars. 
1968 – 1998 Johanna Maria Catharina Vaessen geboren Snijders, getrouwd met 
Johannes Vaessen. 
Jeanne werd geboren op 8 november 1929. 
Bij haar afscheid als kosteres in augustus 1998 ontving zijn de pauselijke 
onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice. 
1998 - 2003 Johannes Vaassen getrouwd met Hilda Hubertina Hendrix 
Maan werd geboren op 12 mei 1930. Naast het kosterschap was hij gedurende 12 
jaar kerkmeester. Maan overleed 17 januari 2003 op 72-jarige leeftijd. 
2003 - Het kosterschap wordt vervuld door mevr. Riet Meex, Jo Cosemans en Hub 
Meulenberg. 
Riet Meex overleed op 5 november 2006. 



Nadere informatie over de koster van Urmond. 
ϖ Overeenkomst. 
tussen pastoor J.J. Goessens en koster Mathias Cosemans , Urmond 
Mathias Cosemans was voorlopig als koster en organist aangesteld door pastoor Th. 
Smeijers en werd in deze beide functies bevestigd door pastoor J.J. Goessens, na 
een schriftelijke verklaring die hij hem ter aanvaarding en ondertekening had 
voorgelegd. 
Deze luidde aldus: 
1. dat hij als koster en organist nimmer meer zal aanspraak maken op grotere 
beloning vanwege de kerk, integendeel dat hij in beide hoedanigheden tevreden is 
met de jaarlijkse beloning der kerk, hierin bestaande: 
1e. in het vruchtgenot van drie perceelen bouwland, te zamen groot 1,25 hectare 10 
centiaren. Enkel is en blijft aan een dier perceelen de verplichting verbonden het 
linnengoed van de kerk te wassen. 
2e. in fl. 46,28 van fundatiën in 1895; nieuwe nog te stichten jaargetijden worden 
daaronder niet inbegrepen. 
3e in fl. 16,00 voor het orgelspelen op zon- en feestdagen, alsook bij zekere 
gelegenheden. 
4e in fl. 18,00 voor het opwinden der kerkklokken. 
5e in fl. 10,70 voor het zaterdags lof en het jaargetijde Caenen. 
2. dat hij zich verplicht het Reglement aangaande de kostersplichten hem door de 
pastoor na de kerkvisitatie in juli dezes jaars overhandigd stiptelijk na te leven. 
J. Goessens, Urmond 
de 25 october 1894 
get. M. Cosemans 
Reglement Aangaande het ambt van den koster. 
betrekkelijk het gedrag en de ambsplichten des kosters in en buiten de kerk. 
1. De koster is meer dan de overige parochianen tot een stichtend leven geroepen 
en gehouden, wegens zijne bediening in de heilige plaats. Zoo dijkwijls hij het 
Tabernakel, waar het Allerheiligste zich bevindt, voorbij komt, bijge hij, het 
aangezicht daarheen gekeerd, de rechterknie tot op den grond uit eerbied voor het 
Allerheiligste, alsook tot stichting der aanwezige geloovigen in de heilige plaats; in 
het voorbijgaan van ’t altaar, alwaar het Allerheiligste is uitgesteld ter aanbidding, 
buige hij beide knieën tot op de grond en aldus geknield buijge hij diep het hoofd. 
2. Zijn uiterlijk moet zedig zijn en gevoeglijk; zijn huishouden voorbeeldig, zijn 
uitspanning gepast, zijn gezelschap betamelijk. 
3. De koster is aan zijn pastoor eerbied en onderdanigheid verschuldigd in de 
bediening, gepaard met aangekleefdheid en getrouwheid, wijl hij als des pastoors 
huisgenoot beschouwd wordt; zonder voorkennis van den pastoor mag hij de 
parochie niet verlaten, vooral des nachts niet; de koster staat den pastoor bij in de H. 
Bediening en mag zich niet doen vervangen zonder toestemming des pastoors. 
4. De kerkzang volgens den Gregoriaanschen maatstaf is verplichtend en zonder 
voorkennis en toestemming van den pastoor mag, volgens art. 21 en 22 van het 
Algemeen Reglement op de parochiale Kerkbesturen, op het hoogzaal niets en 
niemand worden toegelaten. 
5. Hij rake de H. Vaten niet aan, hij zorge dat de Godslamp dag en nacht brande, dat 
driemaal daags op gestelden tijd de Angelus worde geklept; orde en regel diene 
vooral in acht genomen te worden voor het luiden der H. Missen, enz. 
6. Het is des kosters plicht de kerk te bewaken, te sluiten, alsmede het kerkhof vrij te 
houden, de misdienaars te regelen en hunne overtredingen bekend te maken. 
7. De koster zal de kerk, de sacristie, de meubelen, de versiersels en kerkgewaden 



in groote zuiverheid houden; daarom zal hij wekelijksch afstoffen de altaren, de 
predikstoel, biechtstoel, banken, stoelen, enz. in de kerk, alsook alles in de sacristie, 
het priesterkoor alsmede de steenen vloer der kerk, zal hij minstens alle veertien 
dagen, den houten vloer der kerk minstens zes maal in het jaar, goed met water 
reinigen, alsook de kandelaren enz., schuren, terwijl hij ook zorg drage 
spinnewebben enz. van vensters, muren enz. te verwijderen. 
8. Tot des kostersbediening behoort voor het altaarbrood te zorgen alsook voor 
versch water, den wijn weg te sluiten, zelf de ampullen klaar te zetten en deze alle 
weken te reinigen; alle dagen de roketten, alben, enz. te plooien en de kazuifels in te 
leggen; op den tijd de altaarmappen, alben en amicten te vernieuwen. 
9. Dikwijls de vensters der kerk en sacristie te openen; de kerk volgens order van 
den pastoor te sluiten en te openen, vooral de sacristie; de kerksleutels moet hij in 
bewaring houden of brengen en ze nooit in vreemde handen geven. 
10. Het kerkhof rein houden, de kinderen afweren, de graven op tijd gelijk maken, en 
de beschikking van den pastoor voor de grasmaaiing trouw opvolgen, daartoe is hij 
gehouden. 
De pastoor behoudt zich voor aan te vullen of te wijzigen hetgeen bij ondervinding 
mocht blijken in dit reglement te ontbreken of verandering behoeven. 
J. Goessens, Pastoor 
Urmond den 30 juni 1894 
ϖ benoeming Mathijs Ccsemans. 
Brief aan de bisschop van Roermond d.d. 24 juli1890 
Aan zijne Doorluchtige Hoogwaardigheid Monseigneur FR. A.H. Boermans Bisschop 
van Roermond. 
Monseigneur, 
Den 25 juni is Martinus Cosemans, koster en organist van Urmond overleden. Twee 
inwoners, Mathijs Cosemans, broeder van de vorigen, 30 jaar oud, gehuwd, in de 
parochie geboren, goed geoefend zanger, maar zonder kennis van orgel, en Gerard 
Bergevoet, 24 jaar oud, gehuwd, geboren in Gelderland, in Urmond opgevoed, goed 
organist, bieden zich voor de kosterij van Urmond aan. Ons inziens, en na 
ingenomen inlichtingen, zou het raadzaam wezen, mits goedvinden van uwe 
Doorluchtige Hoogwaardigheid, van Mathijs Cosemans voorlopig als koster aan te 
stellen, mits verplichting van orgelstudie, en Gerard Bergevoet voor den tijd van 
anderhalf jaar tot organist te benoemen, en inmiddels zal voor dezen in eene voor 
zijn talent geschiktere plaats een aanstelling worden afgewacht. 

 
Met de meeste hoogachting van uw Doorluchtige Hoogwaardigheid, 
de nederige dienaar en zoon 
Th.J.H. Smeijers, pastoor van Urmond 
De bisschop besluit conform het voorstel van pastoo r Smeijers. 



ϖ uit de visitaie van 1400 blijkt dat Urmond een macularia = kosterij bezat. 
ϖ in het verslag van de kerkvisitatie van 25 juni 1533 staat opgetekend: de koster 
heeft tienden, hij is geen duivelbezweerder. Is een christelijke man. 
ϖ in het verslag van de kerkvisitatie van 9 october 1647 lezen we: de koster wordt 
aangesteld door de pastoor en de gemeenschap, en heeft jaarlijks 10 vaten rogge en 
een handvol graanbundels uit ieder huisgezin. 
ϖ aantekening van pastoor G.W. Snijders 
Anno 1687 op den dag van alle Heijligen is onze cleyne cloecke gebarsten en den 20 
julij afgenomen om ze te doen ergieten en de naervolgende woorden opgeset: 
“Sancta Anna” heitten ich 
In die eere Gods luden ich 
Johan van Allfer goor mich MVC VIX (1559) 
Anno 1688 den 18 september is dae hier cleyne cloecke hergooten worden door 
Jacob van Trier, ende den 23 september gebenediceert worden door mij heer 
Godefridus Wernerus Snijders, pastoor de Vrijhijt Urmondt, als dan in bijwesen des 
eerw. heeren pastoors Carolus Cleyans tot Bergh ende den custer Anselmus 
Tacken……… 
Tot petters sijn geroepen en gebeden worden den eerbaeren deugsaemen jonckman 
Hermannus Jansen en Godefridus Claessen; tot paatten de eerbaere godtdienstige 
jongedoegter Anna Lucia Rouenhoof en Maria Cleyans oock jongedoegter. 
En dat meeris, de cleyne cloecke waegt tegenwoordigh noch vijftien ponden 
swaerder als voren. 
Alles alsoo te sijn getuige ich als boven gesagt war. 
Godefridus Wernerus Snijders Pastor Urmondt 
N.B. bovenvermelde klok is in de Tweede wereldoorlog op 23 december 19?? door 
de Duitsers weggehaald en niet meer terug gekomen. 
ϖ Opmerking van pastoor Loosen. 
11 januari van dit jaar (1758) was om 7 uur ’s morgens de begrafenis van een kind 
van Lambert Bergmans. Iemand van hun personeel kwam vragen of ik wist dat ik een 
plechtige mis moest zingen. 
Op deze wat dubbelzinnige vraag antwoordde ik: als ze een plechtige gezongen mis 
willen, best! 
Dan komt een tweede dienstmeid met 2 solidi voor de betaling van de begrafenis. 
Ik zeg: weten je baas en bazin niet dat ze mij een plechtige mis besteld hebben? 
Maar hier breng je slechts voor een mis en eenvoudige begrafenis. Dus: deze weiger 
ik, breng het dubbele, n.l. 2 voor de begrafenis, 2 voor de plechtige mis, samen 4. 
En zij weer: neem alvast deze. Neen, zeg ik, 4 of niets. 
Even later brengt ze 6 halve kopstukken, ter waarde van 4 solidi met het excuus dat 
haar bazin dergelijke rechten niet kende. Net echt! 
Op dit moment laat ik de “matricularius” (koster) komen om te horen of ze bij hem 
geweest waren en of hij onnadenkend ooit gezegd had, dat hij nooit meer dan een 
solidus gekregen had. 
Ze waren niet bij hem geweest. Toen zei ik tegen de koster: weet, zolang je hier onze 
koster bent, jouw recht voor een begrafenis 1 solidus is. De zang staat daar los van. 
Onthoud nu: als een plechtige mis gehouden wordt bij een begrafenis, vraag ik voor 
jou 2 solidi: 1 vanwege de begrafenis en 1 voor de zang. 
Dat moet voortaan aan iedereen duidelijk zijn. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samenstelling: Harry Meulenberg 
 


