
in zijn 63e levensjaar, in het 37e jaar van zijn priesterschap en professie,
een man vol verdiensten. En omdat hij daarmee gesierd was, wercl hij,
nadat hij achtereenvolgens een uiterst ijverige pÁtoor in Ordingen en
gedurende lange jaren een zeeÍ waalzame presidlnt van het Collele van
genoemde Orde aan de Verheven UniveÍsiteit van Leuven was geweest, in
1726 bevorderd tot Groot pastooÍ aan de heilige Andre*(kerk) en tot
pasjool lan de heilige Gangulphusfterk) in de Stad Luik, in welke waardig_
heden hij uitschitterde omdat hij allerminst zorg had om eigen glorie, eei,
huldiging en verering, maar alleen om die van ae amaóntigi God, dó
al_lerheiligste Maagd Maria, de speciale patrones van genoemde zeer
Illustere Orde, en van alle Heiligen te bevorderen, de ellendé van de armen
te lenigen, de broederlijke eenheid tot stand te brengen en de liefde tot de
naaste te verstevigen. Daarom vertrouwen wij er met recht op dat hij van
de allermildste Beloner nu reeds de deze deugden waardige beloning-heeft
o-ntvangen. En mocht hij daar nog van afgehouden woiden dooi enige
schuld uit menselijke zwakheid en broosheid, dan vragen wij met aandrang
om uw gebeden en offers uit wederkerige attentie van liefàe en genegen_
heid,. zodat trij, daardoor geholpen, des te spoediger moge rusten in de
eeuwige vrede.

NOTEN;
1 H. Bots e.a., Noordbrabantse studenten 1S5O-1750, Bijdr. tot de Geschiede-

nis van het Zuiden van NedeÍland, d1.44, Tilburg, 1979; p.431.2 M. van der Eycken, Saint AndÍé _ De Duitse Oràe in t_uit-{t Z!+-r ZS+),
Uitgave van LandcommandeÍij Alden Biesen 1991, p.4g_49,99.

3 F. Morlion, Het pÍiesterseminarie van de Duitse Orde te Leuven, n,et uitgege_
_ ven licentiaatsverhandeling KU Leuven, 1999, p.25.
4 M. van deÍ Eycken, a.w., p.49,10S.
5 idem, p.109.
6 PateÍ Koekkoek leverde ons vooÍ Gemerts Heem zowel een .zakelijke, als eenletterlijke vertaling. We hebben in het artikel gekozen voor de laatste. De

zinnen zijn weliswaar wat minder overzichtelijk maar hebben, zoals ons pater
Koekkoek liet weten, ook een zekere "chaÍme",

Met dank aan pateÍ Jan Koekkoek uit Weert en Godelieve Geerkens uit Genk vooÍde beÍeidwillige medewerking.



COMMANDEIJR VAN LIIIK

Biografie van Willem Cox (Gemert 1690 - Luik 1753)

Ad Otten

Willem Franciscus Cox werd geboren te Gemert op het huis "Keizers-

bosch". Hij was de jongste zoon van Johan Ambrosius Cox, de schout van

Gemert, en diens echtgenote Jonlanouw Anna Catharina van Weddingen' In

de R.K. parochiekerk van Gemert werd hij gedoopt op 4 oktober 1690' Hij
bezocht áè Latijnse School van Gemert en ging vervolgens studeÍen aan de

universiteit te Leuven, Tenminste twee broers (Adrianus Ambrosius in 1699

en HenÍicus in 1708) waren hem daar eerder al voorgegaan. Familieleden

van de Gemertse schout Cox treffen we op verschillende plaatsen aan in de

balije Alden Biesen als rentmeesters van Commanderijen of andere Duitse

Ordensgoederen. Zo was ook de grootvadeÍ van Willem Cox, naar wie hij

vermoàelijk genoemd werd, ÍentmeesteÍ van Alden Biesen' Dat ook de

Gemertse iamilie 'meetelt' en gezien is bij de adellijke leden van de Orde

bewijst het feit dat zowel Commandeur Virmundt (op 20-12-1680) als

Commandeur Henricus Baron van Wassenaar (op 15-8-1687) optÍeden als

peteÍ bij de doop van de kinderen van schout Cox. Willem, de jongste telg

;an het schoutsgezin liet zich in 1710 te Leuven inschrijven als lid van de

Meierijsche Artes-studentenclub.l Na zijn studie aan de Universiteit en

*aa.s"hiioliik reeds nadat hij de priesterwijding had onwangen werd hij in
januari 1715 novice-priester bij de Duitse Orde te Maastricht' Een jaar later

op 23 februari 1716 werd hij in de Commanderij De Nieuwe

Biesen aldaar in de orde geprofest. Bij zijn professie kende hij Latijn,

Nederlands, Frans en Duits. Hij bleef tot 1718 in het priesterconvent van



het ordeshuis te Maastricht waarna hij op
23 april l7l8 werd aangesteld tot pastoor
van Ordingen waaÍ een commanderij van
de balije Alden Biesen was gevestigd. In
deze functie weÍd hij vervangen in 1727.
Ondertussen was Willem Cox in 1719 be-
noemd tot administrator en vrijwel on-
middellijk daaraanvolgend tot president
van het Duisch Ordens College te Leu-
ven. In deze functie bleef hiJ tot 1726.
Op 6 mei 1726 werd, hij Groot-pastoor
van Sint Andreas en Sint Gangulfus in
Luik waarmee hij als hoofd van de pries-
terleden van de Duise Orde in de balije
Alden Biesen, naast ondeÍ meer de commandeur van Gerhert, ook zitting
kÍeeg in het kapittel van de Landcommanderij. In die firnctie, in oneigenlijk
gebruik wel aangeduid als commandeur van Luik, was hij de voornaamste
raadsheer en vertÍouweling van de landcommandeur. In Luik bezat hij
verschillende beneficiën en hij was ook kanunnik van het kathedraalkapittel.
Hij overleed op 63-jarige leeftijd op 23 februari 1753.2 Blijkens inventaris-
lijsten van het College deÍ Duitsche Orde te Leuven bestond er op het eind
van de achttiende eeuw nog een ge,schilderd portret van hem dat in één der
zalen van het College was opgehangen.3 Waar dit schilderij gebleven is, is
onbekend. In Archivqs de I'Etat à Liège is van Willem Cox wel een in het
LatUn gestelde overlldenspÍent bewaard gebleven. Deze 'prent' meet maaÍ
liefst 49 bij 38 centimeter.a De kerkfabriek van Sint Mauritius in het
Belgische Bilzen bezit verder nog een zilveren reliekhouder waar op de
rugzijde, naast het wapen van landcommandeur Wiric Leopold van Steinen,
het wapen van 'onze' gÍootpastor Willem Cox is afgebeeld.s Van Godelieve
GeeÍkens uit Genk kregen we zowel een beschrijving als een afbeelding van
het wapen dat bij dit artikel is afgedrukt. Het wapen bevat in keel (rood)
een gouden weerhaak (= Cox) geplaatst op het kÍuis van de Duitse Orde.

lvapen van Willem Cox
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Vertaling van het doodsbericht:'

"In het jaar 1753 na het herstel van ons Heil, op de 23e dag van februari, is
in de Heer overleden, na gesterkt te zijn dooÍ de Sacramenten van onze
heilige Moeder de Kerk, ile zeer eerwaardige en zeer verheven heer Wilhel-
mus Franciscus Cox, kapittelpriester van de zeer Illustere Teutoonse Orde,
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