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Archief van de Abdij van Tongerlo Kaft Nederokkerzeel 14 Januari 1808. 
 

Conditiën en Voorwaerden wegens den Organist. 
 
Op heden den 14 Januarij 1808 hebben wij ondergeteekende geconfereert gelijck wij 
Confereren bij dezen aen Rumoldus Wauters ingesetenen dezer prochie van 
Nederockerzeel het spelen der Orgel in de Suceursale Kerke der voornoemde gemeijnte op 
deze naervolgende Conditiën. 

1sten Art. 
Daer zal aen den voornoemden Rumoldus Jaerlijks door den Cassier der fabrijke onder 
behoorelijcke Quittantie en ordonantie betaelt worden twee en veertig guldens Courant gelt 
waer voor hij zal gehouden zijn te spelen de misse-vespers en lof & op Sondagen, hijligdagen 
en andere feest-dagen en Octaven zo in dese Kerck geplogen, en den voornoemde belet zijnde 
zal voor zijne Supleant moeten zorgen ten zijnen private costen. 

Art. 2. 
Den voornoemden zal ten zijnen laste moeten zorgen voor eenen blazer der orgel en daer voor 
zal aen hem betaelt worden van elcke  gebode misse buijten de voorstaende acht stuijvers 
voor t’Spelen.  

Art. 3. 
Daer zal aen Dito Organist betaelt worden voor t’Spelen der Responsoria, op de Missen van 
de Eerste Classe der Overledenen vier stuijvers per Responsorium, op een lijk van de tweede 
Classe, drij stuijvers per Responsorium op dit van de derde Classe alwaer maer twee  
responsoriums gesongen worden oock drij stuijvers per  responsorium, op een van vierde 
Classe alwaer maer een responsorium gezongen word twee stuijvers. 

Art. 4. 
Dat dito Organist zal gehouden zijn allen de  Choordienst met zijne stemme zoo veel hij kan 
helpen te vervoorderen zoo in  Cruijsdagen, prosessie dagen enz. 

Art.5. 
Om te voorkomen allen twist en tweedragt in t’huijs van God teenemael  schandalig zoo 
willen en gebieden wij dat den Organist zig in het ordonneren van den Choorzang ten vollen 
sal onderwerpen aen dienende coster, en wanneer eenig geschil zoude ontstaen dat wij door 
een naukeurig onderzoek bevinden voorts gekomen van zig niet te willen onderwerpen aen 
dito Coster, ofte enige andere oorzaek door hem gegeven, zoo zal deze onze Collatie geen 
plaets grijpen, en zijn wij gemagtigt hem den zelven oogenblik of binnen de Maend zijnen 
dienst te benemen. 
 
Op alzoo aen alle  dis.ordens te konnen voorzien hebben wij tot gekragting der voorstaende 
Artikels dit  Eijgenhandig Onderteeckent, datum als voren. 
 
G. Verhaegen Pastor in Nederockerzeel. 
G. Bosmans. 
L. Van Espen. 
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