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Cornelius Gobbincx
1563-1578 pastoor te Standdaarbuiten,

1578-1609 pastoor te Breda.

door

P. PLACIDUS O.M. Cap.

Op de persoon van pastoor Gobbincx werd reeds vroeger enige
malen de aandacht gevestigd. Met recht, want in de kerkelijke ge
schiedenis van West Brabant is hij een bizonder karakteristieke
figuur. Pastoor Juten verzorgde zijn beknopte levensbeschrijving,
nadat hij tevoren reeds een artikel aan hem had gewijd. In deze
laatste bijdrage publiceerde hij ook een aantal notities uit het doop
boek van Gobbincx, o.a. een door de pastoor afgeschreven gedicht,
dat door een jongere Bredase vriend aan hem gericht was. Dit
gedicht vormde weer het onderwerp van een korte studie, die door
Anton van Duinkerken werd afgestaan voor het gedenkboek dat
bij het gouden priesterjubileum van pastoor Van Delft is ver
schenen 1).

De zeer bizondere plaats die pastoor Gobbincx temidden van
het kerkelijk en politieke leven van zijn tijd innam, kan echter door
een aantal nieuwe, gedeeltelijk nog niet gepubliceerde gegevens
scherper worden bepaald. Vandaar dat hier opnieuw getracht wordt
een beeld van zijn leven te schetsen.

'" '" '"
Cornelius Gobbincx te Oud Gastel geboren. Werd het in de

oudheid Gastel of Gestel, later werd het Oud Gastel genoemd; ter
onderscheiding van Nieuw Gastel, een kerkdorp, dat omstreeks 1545
zijn ontstaan te danken had aan inpolderingen, georganiseerd door
de markiezen van Bergen op Zoom, onder wier rechtsgebied toen
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ook Oud Gastel behoorde. In vroeger eeuwen waren deze inpolde~

ringen .ook te Oud Gastel geschied. Want de kern van dit dorp
werd van ouds omringd door een dijk, waarvan de overblijfselen
nog zijn te herkennen. Hier bevond zich ook de adellijke woning
"Het Hof van Oud Gaste!" genoemd; de tegenwoordige markt van
Oud Gastel vormde het voorplein van dit hof. van waaruit de heer
zijn horigen bestuurde 2).

Oud Gastel was ook een zeer oud godsdienstig centrum. Reeds
in de dertiende eeuw hadden Elisabeth vrouwe van Breda, en haar
echtgenoot Arnoud van Leuven, beiden grote weldoeners van ker~

ken en kloosters, hiervoor de grondslag gelegd. Want Oud Gastel
behoorde tóen nog tot de heerlijkheid Breda. In 1275 schonken
Elisabeth en Arnoud aan de cistercienserabdij van Sint Bernard
op de Schelde, waarvan de abdij van Bornem nu de voortzetting is,
in volle eigendom alle novaliëntienden in de parochie van Gaste!.
Op 5 april 1276 gaven ze aan deze abdij het patronaat en het colla~

tierecht van de parochiekerk van Gastel (Wanneer gesticht? Door
de Heren van Breda?). Bovendien schonken of verkochten ze aan
de monniken van Sint Bernard op de Schelde uitgestrekte gronden,
waarvan ze alleen de hoge rechtspraak behielden 3). De cister~

ciensers hebben deze gronden ontgonnen, en van Oud Gastel een
godsdienstig en maatschappelijk middelpunt gemaakt voor de ge~

hele streek. Want oudtijds strekte de parochie zich ook uit over
Nieuw Gastel, Hoeven, Oudenbosch, Fijnaart, Ruigenhil (later
Willemstad), Dinteloord (Prinsland) en Standdaarbuiten. Later
werden al deze plaatsen zelfstandige parochies 4).

De monumentale toren van Oud Gastel in gothische stijl, wordt
gedateerd van de tweede helft der 15e eeuw; verm.oedelijk heeft hij
e~n oudere toren vervangen 5). Evenzo is wellicht meer dan één
kerk aan de tegenwoordige parochiekerk voorafgegaan. Mogelijk is
ook dat de toren van de eerste parochiekerk van Oud Gaste! dat
waarschijnlijk vroeger aan de Striene (een zeeboezem in W est Bra~

bant), gelegen was, voor voorbijvarende schepen als zeebaak dien~

de; hieraan kwam echter ná 1300 een einde, toen de Striene begon
te verzanden 5).
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In dit dorp met oude tradities werd Cornelis Gobbincx tussen
1530 en 1540 geboren. Van zijn jeugd en familie zijn weinig bij~

zonderheden bekend. Hij was een zoon van Cornelis Gobbincx.
Terzelfder tijd was er ook een Steven Gobbincx kanunnik der kol~

legiale kerk te Breda. Deze was eerst rector of kapelaan van het
St. Katharina altaar eerste fundatie, in de parochiekerk van Roo~

sendaal. Hij verruilde dit beneficie tegen de kanunniks~prebende

van Johan Borchgreve te Breda. Op 11 februari 1574 benoemde
koning Philips 11 Steven Gobbincx tot kanunnik der kollegiale kerk
van O. L. Vrouw van Breda. Vanaf december 1605 komt te Breda
een Petrus Cornelis Gobbincx voor; hij is glazenier (vitrarius) en
gehuwd met Elisabeth, dochter van Gerardus (of Henricus) Aertss
of Aerss. Vermoedelijk was Petrus Gobbincx een familielid van de
pastoor, aangezien deze op 6 november 1610 peter is bij de doop
van diens zoon Cornelis; meter was Digna Tsgrauwen, de vrouw
van een zekere Lantschot. De weduwe van Peeter Cornelis Gob~

bincx woonde nog in 1629 te Breda in een huis, genaamd De
Gulden Wagen 6).

Zeer waarschijnlijk had Oud Gastel al vroeg een parochie~

school, waar Cornelis Gobbincx in zijn jeugd onderwijs kon ont~

vangen. Hij werd magister in de vrije kunsten; vermoedelijk maakte
hij daarvoor zijn studies aan de universiteit van Leuvtn. In ieder
geval heeft hij een goede humanistische opleiding ontvangen. Niet
alleen schrijft hij een verzorgd Latijn, maar de klassieke schrijvers
betekenen blijkbaar ook iets voor zijn geestelijk leven; in bewogen
ogenblikken van zijn bestaan voelt hij de behoefte zijn gevoelens
te uiten in een citaat uit Virgilius of Seneca; zijn doopboek levert
daarvoor de bewijzen 7). Waar en wanneer Gobbincx priester
werd gewijd, is niet bekend.

* * *

Cornelis Gobbincx pastoor te Standdaarbuiten. Na een jaren~

lange procedure tegen graaf Engelbrecht 11 van Nassau. heer van
Breda, werd op 27 juli 1510 Standdaarbuiten door de Grote Raad
van Mechelen aan de markies van Bergen op Zoom toegewezen.
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Hierbij waren inbegrepen: Fijnaart, Heyningen e.a.; al deze gebie
den waren door de markies van Bergen op Zoom ingepolderd 8).

Onmiddellijk ná de bedijking van Standdaarbuiten verzocht en
verkreeg de markies van Bergen van de bisschop van Luik het
recht dáár een parochiekerk op te richten. Het herenhuis aldaar
diende voorlopig als kerk. Comelis Colen, de eerste pastoor, vestig
de zich er in 1537. Met de bouw van een nieuwe kerk werd in 1542
begonnen; ze werd in 1549 door de wijbisschop van Luik gecon
sacreerd. De markies van Bergen bekostigde de bouw van kerk en
pastorie, en voorzag in hoofdzaak in het levensonderhoud van de
pastoor; de parochianen hadden hierin maar een bescheiden aan
deel bij te dragen. Volgens het Middeleeuwse kanoniek recht gold
als regel: Patronum faciunt dos aedificatio fundus, nI. het onder
houd van de pastoor, de bouw van de kerk en schenking van de
grond, geven recht op het patronaat. Hierdoor verkregen de mar
kiezen van Bergen het recht van collatie en patronaat der kerk van
Standdaarbuiten. Ze stelden hun kandidaat voor het pastoraat ter
benoeming voor aan de bisschop van Luik, later aan die van Ant
werpen. Was er geen kanoniek beletsel, dan bevestigde de bisschop
deze benoeming 9).

In mei 1563 werd Cornelis Gobbincx door de markies van
Bergen tot pastoor van Standdaarbuiten benoemd; op 29 juli d.a.v.
werd hij door Servaas Schilders, pastoor van Rijsbergen en land
deken van Hilvarenbeek, geïnstalleerd. Schilders werd ná de op
richting van het bisdom Antwerpen in 1570, landdeken van Breda.
Standdaarbuiten behoorde sindsdien echter tot het dekanaat Bergen
op Zoom 10) . Was Gobbincx vóór 1563 al elders in de zielzorg
werkzaam geweest? Tot dusver is daar niets over bekend. In tegen
stelling met Oud Gastel was de parochie van Standdaarbuiten nog
van jonge datum. Toch zou ze spoedig grote tegenslagen onder
vinden.

In 1534 en in 1570 werd Standdaarbuiten door overstromingen
getroffen. Maar de ergste rampen overkwamen deze plaats sinds
het jaar 1568, toen de vrijheidsstrijd van de Nederlanden tegen
Spanje met grote hevigheid ontbrandde, die met de strijd van het
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calvinisme tegen de katholieke godsdienst samenviel. Al vóórdat
Lumey op 1 april 1572 Den Brie! bezette, werd West Brabant door
de Watergeuzen onveilig gemaakt. Niet alleen traden ze tóen reeds
te Zevenbergen plunderend en verwoestend op, waarschijnlijk ook
te Standdaarbuiten. Omstreeks 1570 werd hier de pastorie verwoest,
en zeer waarschijnlijk heeft ook de kerk het moeten ontgelden.
Maar ná de val van Den Brie! kwam West Brabant onder voort~

durende bedreiging van de Watergeuzen te liggen. Op 28 april
werd de stad Steenbergen door een Geuzenvloot overrompeld. De
stad en de kerk werden geplunderd: de geestelijkheid had zich nog
bijtijds in veiligheid kunnen stellen. Een aantal notabelen van
Steenbergen werd meegevoerd naar Den Brie!, en eerst tegen een
hoge losprijs vrijgelaten. Nadat Dordrecht op 25 juni 1572 door
de Watergeuzen was bezet, werd de bedreiging van West Brabant
nog groter; daarbij bezette Lumey op het laatst van juli Rotterdam.
Vandaar kwamen de Watergeuzen vóór Geertruidenberg, maar dit
weigerde hen binnen te laten. Daarop plunderde Lumey het Land
van Zevenbergen en verbrandde Roosendaal. In het bijzonder had
het eiland van Nieuwervaart, waarop Klundert en Fijnaart waren
gelegen, van de invallen der Watergeuzen vanuit Dordrecht te
lijden. Jac. van Zeverdonck die te Standdaarbuiten rentmeester was
van de markies van Bergen op Zoom, gaf een somber beeld van de
toestand waarin deze streek geraakt was. "A:engemerct 't voirs.
landt gelegen wesende op d'uyterste palen of frontieren van Bra~

bant, tegens Hollandt ende Zeeland, geduyrende dese inlantsche
oirloghen ende troublen continuelijck soo overbeset ende besoght
sijn van den crijgsvolcke van beide den sijden" dat de pachters door
beide strijdende partijen van hunne goederen werden beroofd; ge~

volg daarvan was dat er weinig werd verbouwd. Hier was geen
justitie mogelijk; hier konden noch de politie, noch de leden van de
rekenkamer te Breda, waaronder de heerlijkheid Niervaart behoor~

de, optreden. "De vianden die men noemt geusen" roeiden met hun~
ne sloepen de talrijke kreken en watergangen binnen, en plunderden
en brandschatten de boerenbevolking; vooral kerken en geestelijken
hadden het zwaar te verduren. Daarom gaf jhr. Adolf van BorsseIe.
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die het markiezaat tijdelijk bestuurde het bevel, dat men "alle die
ornamenten, ciborien, cassuifflen, schilderijen, vanen enz." terstond
binnen Bergen op Zoom of binnen het kasteel van Wouw zou
brengen. In deze grote gevaren kon pastoor Gobbincx niet langer
blijven. Het is te begrijpen dat hij het in deze omstandigheden beter
vond zijn toevlucht te zoeken binnen de versterkte plaats Zeven~

bergen, van waaruit hij toch nog de mogelijkheid zou hebben zijn
parochianen te bereiken. Men moet er ook aan denken dat een
collega van pastoor Gobbincx nl. Cornelis Luickx, pastoor in het
naburige Fijnaart, door de Watergeuzen in 1572 was gevangen
genomen en naar Den Briel gebracht, waar hij op last van Lumey
werd opgehangen. Van Duinkerken zal dus wel gelijk hebben met
de veronderstelling, dat "de vlucht van Gobbincx hem wellicht be~

hoedde voor het gevaar tot de Martelaren van Gorcum te moeten
behoren" 11).

* * *

Pastoor Cornelis Gobbincx te Zevenbergen. Stad en Land van
Zevenbergen behoorden tóen niet tot het hertogdom Brabant, maar
tot het graafschap Holland. Jean de Ligne, graaf van Arenberg,
erfde in 1560 de heerlijkheid Zevenbergen van Cornelis van Bergen.
Koning Philips II benoemde deze graaf Arenberg tot stadhouder
van Groningen, Friesland en Drente. Bij de verdediging van dit
gebied is hij in het begin van de Tachtigjarige oorlog, in 1568 bij
Heiligerlee gesneuveld. De gravin weduwe Van Arenberg verbleef
sindsdien veelal te Brussel, en liet het bestuur der heerlijkheid
Zevenbergen hoofdzakelijk over aan haar rentmeester Gerard Pels.

Kerkelijk behoorde Zevenbergen vóór 1559 tot het bisdom
Luik, en tot het dekanaat Hilvarenbeek. Ná de oprichting der nieu~

we bisdommen in de Nederlanden, behoorde Zevenbergen sinds
1559 tot het bisdom Den Bosch, en ná 1571 tot het dekanaat Geer~

truidenberg. De heer van Zevenbergen had de collatie en het pa~

tronaatsrecht; hij stelde de nieuwe pastoor van Zevenbergen aan
de diocesane bisschop ter benoeming voor.

In deze onrustige jaren was jhr. Arent van Dorp drossaard van
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Stad en Land van Zevenbergen, als zodanig benoemd in 1561. De
plakkaten waren hem een dode letter. Hij ging gemoedelijk met
ketters om; geleidelijk kwamen zich calvinisten in het gebied van
Zevenbergen vestigen. Wel keerde Van Dorp zich in 1566 tegen
de Beeldenstorm; hij spoorde de pastoor van Zevenbergen aan om
de kostbaarheden der parochiekerk in veiligheid te brengen. De
graaf van Arenberg was over de tolerante houding van zijn dros~

saard echter niet tevrede,n; hij droeg hem op de plakkaten tegen de
ketters streng toe te passen. Het stond Van Dorp tegen; dit en de
toenemende druk van het bewind van Alva noopten hem omstreeks
1570 ontslag te vragen, dat hem door de gravin weduwe van Zeven~

bergen werd verleend. Van Dorp sloot zich aan bij de Prins van
Oranje, en werd één van zijn meest vertrouwde medewerkers. Zijn
opvolger Adriaan van Ranst: hield zich streng aan de plakkaten. en
trachtte aan de tolerante sfeer tegenover de nieuwe leer te Zeven~

bergen een einde te maken 12).
De toestand der katholieke kerk was tóen te Zevenbergen

verre van gunstig. Want het rapport dat Laurentius Metsius,
bisschop van Den Bosch, bij zijn kerkelijke visitatie aldaar op 3 sep~

tember 1571 over Zevenbergen gaf, spreekt hierin duidelijke taal.
Joannes Kerckman was dáár al achttien jaren pastoor, en Bernard
Otto uit Hilvarenbeek was er vier jaren zijn kapelaan. Beiden wer~

den door de drossaard Van Ranst en door de burgemeester van
Zevenbergen beschuldigd van concubinaat, waaruit ze ook kinderen
hadden. De drossaard en de burgemeester beschuldigden de pastoor
dat hij zijn geestelijke bediening verwaarloosde: sinds de invallen
der Watergeuzen deed hij niets meer. Zijn kapelaan Otto was ijverig
in de parochiële zielzorg; maar men beschuldigde hem van dronken~

schap. en dat hij nog al eens de herbergen bezocht. Beiden beloof~

den bisschop Metsius beterschap, en legden de geloofsbelijdenis
van Trente af.

Uit het verslag van bisschop Metsius van september 1571 blijkt
dus, dat de Watergeuzen al vóór de bezetting van Den Briel West
Brabant en Zevenbergen onveilig maakten. Maar vooral sinds 1572
lag deze streek aan voortdurende aanvallen bloot. Het sterke kasteel
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en het welvarende Land van Zevenbergen trok beide strijdende
partijen aan, die zich dáár aan plunderingen en afpersing der be~

volking overgaven. In deze gevaarlijke tijd waren de drossaard van
Ranst en de burgemeester van Zevenbergen uit hunne stad naar
Breda gevlucht. Mr. Jan Sweerts. secretaris van Zevenbergen, bleef
alleen over om Zevenbergen te besturen en de bewoners van Stad
en Land tegen de aanvallen der strijdende partijen te beschermen;
want als stadhouder van de drossaard kon hij hier handelend op~

treden. Op last van de gemeente Zevenbergen had Sweerts vijf
Watergeuzen die zich aan plunderingen hadden schuldig gemaakt.
op het kasteel van Zevenbergen gevangen laten zetten. In juni 1572
werden deze gevangenen door de soldaten van Lumey bevrijd;
Sweerts werd gevangen genomen en naar Den Briel overgebracht,
om daar verantwoording af te leggen. Na acht of negen dagen liet
Lumey hem vrij. Later verklaarde Sweerts Voor de commissie van de
Raad van Beroerten te Breda, dat hij zich tóen tegenover Lumey
tot niets had verbonden. Wel verkreeg hij als plaatsvervangend
bestuurder van Zevenbergen van Lumey een sauvegarde. voor de
veiligheid van personen en goederen in Stad en Land van Zeven~

bergen. Hierdoor heeft Sweerts veel onheil voorkomen; o.a. het
platbranden van Zevenbergen; de vrijlating bewerkstelligd van
o.a. de kapelaan van Rijsbergen. de teruggave van vee. door de
Watergeuzen gestolen. Deze sauvegarde werd later door de Water~

geuzen meermalen geschonden; maar vergeleken met andere nabu~

rige plaatsen. genoot Zevenbergen een betrekkelijke veiligheid. Het
belang van zijn gebied ging Sweerts op de eerste plaats ter harte;
de Spaanse politiek van Alva kon dit echter niet waarderen 13).

Op 22 juni 1572 temidden van deze hevige aanvallen. stierf
pastoor Kerckman; omstreeks Kerstmis 1572 volgde hem Jan Ze~

brecht Zavels als pastoor van Zevenbergen op. Volgens de stads~

rekeningen vestigde hij zich eerst in 1574 te Zevenbergen; en uit
de domeinrekeningen blijkt dat hij in 1576 in tegenwoordigheid
van de magistraat van Zevenbergen, door de landdeken van Geer~

truidenberg werd geïnstalleerd. Of kapelaan Bernard Otto in deze
moeilijke omstandigheden in Zevenbergen is gebleven, is niet be~
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kendo Wel was pastoor Gobbincx, uit Standdaarbuiten gevlucht,
dáár aanwezig. Was hij reeds vóór 1572 gevlucht? Zeker in dit
jaar, vol gevaren voor West Brabant. Waarschijnlijk vond Gob~

bincx te Zevenbergen huisvesting bij de familie Cornelis Jansse
Verhuel en bij Cornelis Cornelis Dyrcx, die het huis van hun oud~

oom Cornelis Gobbincx, pastoor te Breda. dat gelegen was in de
Nieuwstraat te Breda, in 1616 erfden. Na de dood van pastoor
Kerckman en tijdens de afwezigheid van de nieuwe pastoor, gaf
Gobbincx zich van 1572 en daarna met grote toewijding aan de
zielzorg te Zevenbergen. Zijn parochie Standdaarbuiten lag naar
alle zijden voor aanvallen open, was ook gedeeltelijk ontvolkt; daar~

bij lag ze nog al ver van Zevenbergen. Toch bleef hij zo goed
mogelijk voor de parochianen van Standdaarbuiten zorgen. Want
vanaf 1563 en zeker tot 1575, bleef de rentmeester van de markies
van Bergen op Zoom aan pastoor Gobbincx voor zijn diensten te
Standdaarbuiten jaarlijks 100 gld, en later 150 gld uitbetalen.
Gobbincx werd ook pastoor van Zevenbergen genoemd; maar uit
het voorgaande blijkt echter dat niet hij, maar Zavels pastoor van
Zevenbergen was. Zo werden de vicecureyten (plaatsvervangende
pastoors) te Breda. in de stadsrekeningen ook pastoor genoemd.
Toch heeft Gobbincx in deze moeilijke jaren te Zevenbergen de
volle pastorele zorg gedragen 14).

Mr. Jan Sweerts werd wegens zijn houding tegenover de rebel~

len in 1572, door de Spaanse overheid in 1573 gevangen genomen.
Hij werd door Willem van Gendt, commissaris van de Raad van
Beroerten, in 't bijzijn van Adrien d'Estournel heer van St. Remy
en militaire gouverneur van Breda, op het kasteel van Breda over
zijn bestuur van Zevenbergen in 1572 ondervraagd. Behalve de
drossaard Van Ranst die de aanklacht tegen Sweerts had ingediend,
gaven allen die uit Zevenbergen voor deze rechtszaak naar Breda
waren ingedaagd, een gunstige getuigenis over Sweerts. Het is niet
bekend, dat aan Sweerts straffen werden opgelegd. Zeker werden
zijn goederen niet geconfiskeerd. Dit was de gewone straf voor
tegenstanders der Spaanse politiek. Wel blijkt in 1575 dat Sweerts
uit Zevenbergen is gevlucht. In dat jaar gaf Requesens aan An~
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dreas Posa als koninklijk commissaris opdracht, om de achtergelaten
goederen van rebellen en vluchtelingen die nog niet gekonfiskeerd
waren, alsnog in beslag te nemen. En zo legde Posa in 1575 te
Zevenbergen beslag op de goederen van Sweerts, nI. twee huizen;
een daarvan lag in de Noordstraat, het ander aan de Havenkant.
Verdere lotgevallen van Sweerts zijn niet bekend 15).

Toen de overheid van Zevenbergen in zeer moeilijke omstan~

digheden gekomen, zich door de vlucht aan de verantwoordelijkheid
onttrok, nam Sweerts de zware verantwoordelijkheid van het bestuur
van Zevenbergen op zich. Met moed, bekwaamheid en takt heeft
hij die taak volbracht, vele onheilen voorkomen, en aan de inwoners
van Stad en Land van Zevenbergen een betrekkelijke veiligheid
in gevaarlijke tijden bezorgd; een veiligheid die ook Gobbincx voor
zijn geestelijke arbeid goed kon benutten. Het is wel aan te nemen
dat de politieke houding van Sweerts wien vóór alles het belang
van zijn volk ter harte ging, op pastoor Gobbincx grote invloed
heeft gehad. Zo heeft Gobbincx zowel in het belang van het volk,
als om het katholieke ge100f in de strijd tegen het calvinisme veilig
te stellen, later te Breda zijn steun verleend aan de nationale en to~

lerante politiek van de Prins van Oranje.

* * *

Pastoor Gobbincx in 1575 te Breda. Op het einde van het jaar
1574 stierf Anthonis d'Hoon pastoor van Breda. Hij was in 1559
door Oranje tot pastoor van Breda benoemd en had in tegenstelling
met zijn voorgangers, steeds te Breda geresideerd. Hij steunde de
Spaanse politiek en werkte met ijver om het katholiek geloof zijner
parochianen tegen de ketterij te beschermen, al ging hij op zedelijk
gebied niet geheel vrij uit. Koning Philips die ná de confiscatie der
goederen en rechten van Oranje, deze als patroon der kollegiale
kerk van Breda was opgevolgd, benoemde op 27 november 1574
Dionysius Lantmeter tot pastoor en kanunnik der kollegiale kerk
van O. L. Vrouw te Breda. Hij moest krachtens de kerkelijke wet
en zijn benoemingsbrief zijn pastoraat persoonlijk waarnemen, en
gelijk zijn voorganger, te Breda resideren. Lantmeter was magister
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in de vrije kunsten, licentiaat in de theologie en pastoor te Leuven;
hij bleef hier echter wonen en bleef aan het eeuwenlang bestaande
misbruik nl. cumulatie van ambten, vasthouden. En zo trad Cornelis
Gobbincx door Lantmeter als zodanig aangewezen, in 1575 te Breda
als vicecureyt op. Heeft Steven Gobbincx die in 1574 kanunnik
werd der kollegiale kerk te Breda, hierop invloed uitgeoefend?
Gobbincx werd gelijk de vorige vicecureyten te Breda, pastoor ge~

noemd en ontving in 1575 van de Bredase magistraat het tabbaart~

laken, dat jaarlijks aan de dienstdoende pastoor werd uitgereikt.
Gobbincx zette het werk der zielzorg van pastoor d'Hoon voort
tijdens het bestuur van Requesens, dat tengevolge van de mislukking
van de politiek van Alva en wegens de finantiële nood van Spanje,
milder was geworden; zó zelfs dat Spanje tot een vergelijk wilde
komen met de rebellen. De onderhandelingen over de vrede begon~

nen te Breda in maart 1575; ze werden reeds in juli d.a.v. afgebro~

ken. Want het toestaan van godsdienstvrijheid aan de calvinisten,
werd door koning Philips hardnekkig geweigerd. Dit was niet alleen
een grote teleurstelling voor de grote meerderheid van de Bredase
burgers en geestelijken die Oranjegezind waren, maar ook voor de
Spaanse onderhandelaars Sasbout en Leoninus; ook pastoor Gob~

bincx had deze spannende dagen volop meegeleefd. Hij keerde
echter in 1575 weer naar Zevenbergen terug. Hield deze terugkeer
verband met de mislukking der Bredase vredesconferentie? Het is
wel waarschijnlijk. In verband hiermede is ook opvallend, dat
Oranje op 25 juli 1575 aan de bewoners van Stad en Land van
Zevenbergen een sauvegarde verleende om ze tegen alle overvallen
en plunderingen van zijn soldaten te beschermen. Zo kon Gobbincx
onder bescherming van Oranje zijn werk in de zielzorg te Zeven~

bergen veilig voortzetten 16). In de jaren 1576 en 1577 werd aan
de vicecureyt Jan van Eyndt door de magistraat het tabbaartlaken
als dienstdoende pastoor van Breda geschonken; in 1578 was mr.
Jan van Merhout vicecureyt van Breda. In deze jaren valt te Breda
niets van werkzaamheden van pastoor Lantmeter te bespeuren 17).

* * *
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De Prins van Oranje benoemt Cornelis Gobbincx tot pastoor
van Breda. Ook Breda, dat sinds begin oktober 1577 in handen van
Oranje was, stond in 1578 midden in de strijd tegen don Juan, de
opvolger van Requesens als gouverneur en kapitein generaal der
Nederlanden. Er ontstond een partij ten gunste van don Juan, waar~
bij zich te Breda ook geestelijken aansloten; waarschijnlijk ook de
vicecureyt Merhout, die pastoor Lantmeter te Breda verving. De
calvinisten hadden echter in de raad en rekenkamer van Oranje te
Breda en in de Bredase magistraat de meerderheid gekregen; en
dezen verzetten zich krachtig tegen dat streven. Temidden van
deze strijd onthief Oranje op 20 juni 1578 Dionysius Lantmeter van
zijn pastoraat en kanunniksprebende en gaf deze beide over aan
Cornelis Gobbincx. Vanuit Antwerpen benoemde Oranje Gobbincx
"tegenwoirdich pastoir tot Sevenbergen"; uit het voorgaande blijkt
evenwel dat dáár Jan Sebrecht Zavels pastoor was, en dat Gobbincx
in de parochie Zevenbergen slechts hulp verleende. Oranje gaf
tevens aan zijn raad en rekenkamer te Breda opdracht om Gobbincx
in zijn beide functies terstond te laten installeren en niet te wachten,
totdat de brieven van collatie en presentatie aan het bisdom van
Antwerpen waren verzonden. Blijkbaar verwachtte Oranje geen
medewerking van de hoge kerkelijke overheid, die in deze strijd zijn
steun gaf aan don Juan. Opdat pastoor Gobbincx een behoorlijk
bestaan zou hebben, wilde Oranje dat men hem tevens de kanun~

niksprebende van Lantmeter zou geven. Hij bood Gobbincx het
pastoraat van Breda aan; dit tekende deze in zijn doopboek aan.
Het was in het jaar 1578 dat hij van de kerk van Zevenbergen
naar Breda werd geroepen; in die tijd werd volgens zijn mededeling
in deze stad door de Geuzen gepredikt; echter voegde hij er aan toe:
het katholieke geloof werd bewaard 18).

Door Gobbincx tot pastoor van Breda te benoemen, heeft
Oranje zijn positie in zijn residentie willen versterken; en dat hij zich
niet in de politieke houding van de nieuwe pastoor vergist heeft,
hebben de gebeurtenissen der volgende jaren wel uitgewezen.
Mogelijk is dat Oranje Gobbincx tevoren niet heeft ontmoet; zeker
is echter dat de leden van zijn raad en rekenkamer, van wie de
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raadsheer Basius, de griffier der rekenkamer Vogelsanck en de
rentmeester generaal Marcq van Steelant, te Breda de politieke
leiding hadden, Gobbincx in de spannende jaren van 1575 hebben
leren kennen. Hun advies was voor Oranje die tóen buiten Breda
vertoefde, gewoonlijk doorslaggevend. Door zijn benoeming was de
meerderheid der geestelijkheid, die de nationale en de tolerantie~

politiek van Oranje voorstond, zeer versterkt 19).

* * *

Pastoor Gobbincx onder de religievrede van prins Willem van
Oranje. Het ontwerp van de religievrede dat op 14 juli 1578 door
aartshertog Matthias om advies werd gezonden naar de Nederland~

se gewesten, kon in de meeste gevallen noch katholieken, noch cal~

vinisten voldoen. Door de voorgestelde religievrede wilde echter
Oranje de strijdende partijen tot verdraagzaamheid brengen. Te
Antwerpen zette hij door, dat op 24 augustus 1578 de religievrede
provisorisch verplichtend werd gesteld. Dit had ook zijn gevolgen
voor Breda. Sinds begin oktober 1577, toen Oranje Breda weer
bezet had, nam het aantal calvinisten te Breda snel toe. Daarom
adviseerden de schout, de magistraat, de raad en de kapiteins der
burgerwacht, in welke colleges de calvinisten het overwicht hadden
gekregen, wegens de kritieke toestand der stad, wegens het groot
aantal gereformeerden, en om de vrede en eendracht onder de bur~

gers te bewaren, op 10 september 1578 tot de religievrede; op 14
september d.a.v. werd te Breda de religievrede afgekondigd 20).

De religievrede had voor de parochie van pastoor Gobbincx
zeer ingrijpende gevolgen en veroorzaakte een grote crisis in het
katholiek godsdienstig: leven te Breda. De calvinistische gemeente
werd hersteld en hun predikant Capito werd voor het eerst door
de Bredase magistraat erkend. Oranje liet deze predikant eerst door
zijn rekenkamer, vervolgens uit de kerkelijke goederen jaarlijks 300
rijnsg. uitkeren. Krachtens de bepalingen van de religievrede werd
de kerk van Markendaal aan de calvinisten overgegeven. Om bij
de katholieken niet in opspraak te komen, wilden de calvinisten
deze kerk door de magistraat doen ontruimen; maar deze liet het
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aan henzelf over. Aan de luthersen werd de Spilschuur in de Nieuw~

straat voor hun godsdienstoefeningen aangewezen 21).
Ten gevolge van de religievrede ontstond er een nauwere band

tussen de magistraat en de calvinistische gemeente; de band van de
katholieke kerk met de magistraat werd aldoor losser. Aan pastoor
Gobbincx werd in de jaren 1579.-1581 geen tabbaartlaken gegeven,
ofschoon dat van oudsher jaarlijks gebruikelijk was. De gages voor
de zangmeester en voor de organist van het dagelijkse Marialof
en voor de dagelijkse vroegmis der beide kapelaans werden door
de magistraat niet meer gegeven. Wel hield de magistraat de twee
jaarlijkse maaltijden aan, die ter gelegenheid van de ommegangen
ter ere van het H. Kruis en van het H. Sacrament van Mirakel
werden gegeven; de ommegangen zelf liet men achterwege, even~

eens de uitdelingen die aan de geestelijkheid bij deze gelegenheid
gedaan werden. Het Marktkruis werd van de Grote Markt ver~

wijderd; en de Beiert werd aan zijn godsdienstige bestemming ont~

trokken en bij het Gasthuis gevoegd 22).
Met grote ijver was pastoor Gobbincx de Bredase katholieken

ter wille en trachtte hij hen bij de calvinistische geloofspropaganda
in het katholieke geloof te bevestigen. Allerlei moeilijkheden had hij
daarbij te overwinnen, ook van katholieke zijde. Zo vergrootten de
augustinessen, ook zwarte zusters genoemd, voor de katholieken van
Breda nog de moeilijkheden. Zeker al vanaf het begin der 15e eeuw
hadden ze zich te Breda verdienstelijk gemaakt in de verpleging
van zieken en pestlijders aan huis en in de ziekenhuizen. In septem~

ber 1580 brachten ze zich te Breda ernstig in opspraak. In haar
kapel aan de Molenstraat hadden ze twee kruisbeelden en een Ecce~

homo~voorstelling ter verering uitgesteld, die, zoals ze voorgaven,
bloedig zweet vertoonden. Er ontstond daar een grote toeloop van
volk; en de offers die bij die gelegenheid werden geschonken, waren
voor de zusters, die arm waren, een steun in haar dagelijks onder~

houd. De drossaard en de magistraat van Breda gelastten over deze
aangelegenheid een streng onderzoek. Hiervoor werden ook op het
stadhuis ontboden de kanunniken Gheryt Vlemincx, Lenaerd Jan
Wouters, Steven (Gobbincx) van Gastel en pastoor en kanunnik
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Cornelis Gobbincx. Na de zaak onderzocht te hebben, kwam de
magistraat evenals de geestelijkheid tot het besluit, dat er van een
mirakel geen sprake was en dat heel deze gebeurtenis bedrog moest
genoemd worden; men had de voorwerpen met bloed bestreken.
Pastoor Gobbincx verklaarde nog "dat de duyvel oick doer Godts
gehenckenisse (toelating) schelmerije (bedrog) oft quaet doen
conde" . De magistraat liet de zusters, vier in getal, gevangen zetten;
op last van Oranje werden ze weer vrijgelaten. Alleen de zuster~

kosteres, die voor het bedrog aansprakelijk werd gesteld, moest de
stad verlaten. De drie andere zusters liet de magistraat in een huis
op de Veemarkt wonen, en de oudste zusters op zijn kosten onder~

houden. Klooster en kapel der zwarte zusters werden als zieken~

en pesthuis ingericht 23).
De Staten van Brabant hadden voor hun gebied verordend,

dat annotatie van geestelijke en kerkelijke goederen zou geschieden.
Daarom liet Oranje op 22 januari 1581 door zijn raad en reken~

kamer te Breda, een staat van goederen opmaken van kerken, kloos~

ters, vicariën, beneficies enz., die onder deze rekenkamer ressor~

teerden. Kerkmeesters en kosters moesten onder ede hun verk1a~

ringen geven. Alle authentieke stukken de geestelijke goederen
betreffende, o.a. van de kollegiale kerk van O. L. Vrouw te Breda,
werden naar de rekenkamer van Oranje te Breda overgebracht 24).
Zo kwam de uitbetaling aan de geestelijken te Breda en elders
onder toezicht van deze rekenkamer.

Zowel in de zuidelijke als noordelijke Nederlanden, spitste de
partijenstrijd zich hoe langer hoe meer toe: Oranje trachtte, waar
hij kon, en voor alles te Breda, waar het calvinistisch .overwicht
bleef toenemen, de religievrede te handhaven. Het kollegiaal kapittel
en pastoor Gobbincx kwamen voor de grote moeilijkheid te staan,
hoe in de praktijk van de religievrede de katholieke godsdienst
veilig te stellen. Omdat het aantal calvinisten te Breda in 1581 zeer
was toegenomen, meenden deze, steunende op de Unie van Utrecht,
waarbij zich Breda in september 1579 had aangesloten, en volgens
de religievrede die te Breda bestond, recht te hebbenoOp meer ruimte
voor hun godsdienstoefeningen. Daarom vroegen de calvinisten aan
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Oranje de beschikking over de kollegiale kerk van O. L. Vrouw te
Breda 25). Op 19 februari 1581 stond hij hen dit toe. Echter ver~

langde Oranje dat de drossaard, de magistraat, de raad, en de
kapiteins der burgerwacht van Breda, de nodige maatregelen zouden
treffen; alles moest "sonder rumoere ende scandale" gebeuren. Het
k,ollegiaal kapittel van de O. L. Vrouwekerk dat de verantwoorde~

lijkheid droeg voor de parochie Breda, werd naar het stadhuis geno~

digd, om hierover mede te beraadslagen. En zo verscheen daar een
deputatie van het kapittel, n1. de kanunniken Christoffel van Y ssel~

stein, Steven Gobbincx, Lenaerd Jan Wouters en pastoor en kanun~

nik Comelis Gobbincx. Ook de leden van de raad en rekenkamer
van Oranje waren aanwezig. Het besluit van Oranje werd uitvoerig
besproken; daarna trok de geestelijkheid zich terug om daarover
afzonderlijk te beraadslagen. Dan keerden ze in de vergadering
terug en verklaarden dat ze de politiek van de Prins van Oranje
niet wilden tegenwerken, en dat de katholieken de kerk van Mar~

kendaal zouden nemen. Noodgedwongen legde zich het kollegiaal
kapittel bij de beslissing van Oranje neer. Aan de geestelijkheid
werd beloofd, dat ze hun kanunniksprebenden zouden behouden;
vrije uitoefening van de katholieke godsdienst werd gewaarborgd,
eveneens veiligheid van personen en goederen. Voor herstel van de
kerken van O. L. Vrouwen van Markendaal schonk de magistraat
van Breda 200 rijnsg. Personen daartoe aangewezen, zouden de
kerkmeubelen van de O. L. Vrouwekerk naar de kerk van Marken~

daal transporteren; alle anderen, ook de soldaten, werden met straf~

fen bedreigd, zich afzijdig te houden, en alles ordelijk te laten
geschieden 26). De kerk van Markendaal kon slechts dienen als
parochiekerk voor de Bredase katholieken; voor de dagelijkse koor~

dienst der kanunniken was ze te klein en ongeschikt. Nu dit te
Breda niet kon gebeuren, waren de kanunniken in deze moeilijke
tijdsomstandigheden verplicht, elders in een andere kerk de koor~

dienst voort te zetten. Dit gebeurde waarschijnlijk in een kerk te
Lier, waar bisschop Lindanus in de zomer van 1581 met Bredase
kanunniken in onderhandeling trad 27).

Onder leiding van mr. Jan Basius, lid van de raad en reken~

RO

Jaarboek De Oranjeboom 10 (1957)



Laevinus Torrentius (Van der Beke), tweede bisschop van Antwerpen.
Portret: toegeschreven aan Otto Venius

Eigendom: Fundatie Terninck, Antwerpen
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kamer van Oranje te Breda, van zijn griffier Baptista Vogelsanck
en van zijn rentmeester generaal Marcq van Steelant, was met
behulp van de magistraat, van de raad en de kapiteins der burger~

wacht, de religievrede, het ideaal van Oranje, te Breda verwezen~

lijkt; het katholieke leven was echter daardoor te Breda zeer op de
achtergrond geraakt. Maar door ingrijpen van Spaanse zijde kwam
hierin een verrassende wending; aan de overheersende positie der
calvinisten en aan de religievrede te Breda werd plotseling een
einde gemaakt.

* '" *

Pastoor Gobbincx onder het Spaanse bewind. In de nacht van
28 op 29 juni maakte Claude de Barlaymont, heer van Haultepenne,
zich bij verrassing meester van het kasteel van Breda. Van hieruit
trachtten de Spaanse troepen de stad Breda binnen te dringen, maar
stieten op hardnekkige tegenstand van de Bredase burgerwacht,
die, zoals men van Spaanse zijde meldde, onder leiding stond van
mr. Jacob Vlas, lid van de raad en rekenkamer van Oranje te Breda.
Men was hier bang voor een nieuwe Spaanse bezetting, waarvan
men sinds Alva in de jaren van 1568 tot 1577 zoveel ellende had
beleefd. Daarom namen allen, ook de geestelijkheid, deel aan de
verdediging der stad. Na urenlange stratengevechten gaf de Bredase
burgerwacht zich ,over, op voorwaarde dat de stad een zeer zwaar
rantsoen zou betalen, maar dat Breda niet zou geplunderd worden.
De Spaanse soldaten echter, verbitterd over zoveel tegenstand,
stoorden zich niet aan deze overeenkomst, en hebben de stad Breda
twee dagen en twee nachten geplunderd; ze mishandelden en dood~

den allen die hen in de weg kwamen, vrouwen en kinderen niet
uitgezonderd. In zijn geschiedenis heeft Breda nooit zo'n zware
slag getroffen. Behalve zeer vele gewonden, was er te Breda een
groot aantal doden. Adriaan Plaet, kapelaan der O. L. Vrouwekerk,
heeft, geholpen door zes arbeiders, 584 slachtoffers der straatge~

vechten begraven. En Gobbinck tekende in zijn doopregister aan,
dat de pastoor en de geestelijken niet werden gespaard; er werden
zelfs enige geestelijken gedood. Pastoor Gobbincx deelde echter
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zelf niet mede, hoe hij door de Spaanse soldaten werd mishandeld
en, aan de staart van het paard van een Spaanse ruiter gebonden,
door de straten van Breda werd gesleurd; dit verhaalde Van der
Malen, proost van het norbertinessenklooster St. Katharinadal te
Breda 28). Ná deze overrompeling, Furie van Haultepenne ge~

noemd, was Breda er vreselijk aan toe.
Haultepenne werd militaire gouverneur van Breda en trof de

eerste ordemaatregelen. Tengevolge van de verwoesting, plundering
en de honderden slachtoffers onder de burgerij, dreigde de stad
tot een chaos te vervallen. Daarom zond Parma, die gouverneur en
kapitein generaal was in de Nederlanden, een koninklijke commissie
naar Breda om het koninklijk gezag te herstellen. Leden van deze
commissie waren Philips Veusels en Gooswijn Batson, raadsheren
in de Raad van Brabant te Brussel; voor het herstel van de kerke~

lijke toestand benoemde Parma Willem Lindanus (Van der Lindt).
die bisschop was van Roermond. Behalve als koninklijk commissaris
trad hij te Breda op als pauselijk legaat. Als zodanig had paus
Gregorius XIII aan bisschop Lindanus en aan andere bisschoppen
der kerkprovincie Mechelen grote volmachten verleend; ze zouden
niet alleen optreden tegen ketterij en corruptie, maar ook tegen
geestelijken, die zich tegen Spanje bij de rebellen hadden aange
sloten 29).

In de avond van 23 juli 1581 kwam bisschop Lindanus uit
Roermond te Breda aan; tot zijn gevolg behoorden o.a. de geeste~

lijken: Adama en Gr. Gherincx, zijn secretaris. Lindanus was één
der voornaamste en bekwaamste bisschoppen der katholieke restau~

ratie, tijdens de hervorming in de Nederlanden. Hij was met grote
zielenijver en met oprechte bedoelingen bezield, was streng voor
anderen maar nog meer voor zich zelven. Echter stiet hij door zijn
hoekig en onbarmhartig optreden velen af, die hij met takt en goed~

heid had kunnen winnen. Op de strenge maatregelen die te Rome,
te Madrid en te Brussel tegen de ketterij in de Nederlanden werden
genomen, heeft Lindanus niet geringe invloed uitgeoefend 30).

Omdat de zetel van het bisdom Antwerpen, waartoe Breda
behoorde, sinds het jaar 1576 ledig stond, lieten paus en koning
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Lindanus, bisschop van Roermond, te Breda met buitengewone
volmachten optreden. In de instructie, die Parma Lindanus liet
toekomen, gelastte hij nadrukkelijk "de purger d'hérésie ladict ville
(nI. Breda) et la remectre en bonne discipline". Tevens vestigde
hij de aandacht op de heersende simonie en de slechte mentaliteit
der jeugd. De autoriteiten moesten Lindanus alle medewerking v,er~

lenen. Uit de opbrengst van de geconfiskeerde goederen van de
personen, èlie uit Breda in januari 1582 werden verbannen, zou hij
voor zijn onderhoud 400 rijnsg. ontvangen 31).

Tijdens zijn verblijf te Breda (23 juli~21 november 1581)
verzette Lindanus enorm veel werk. Dit blijkt o.a. uit het dagboek
dat zijn secretaris Gherincx bijhield, en uit de brieven en rapporten,
aan Parma, gericht. In deze geschriften traden gelijk in soortgelijke
omstandigheden pleegt te geschieden, de schaduwzijden van de
toestand te Breda sterk naar voren, terwijl het goede slechts spaar~

zaam werd vermeld; daarbij was Lindanus niet vrij van overdrijving.
Met grote kracht begon Lindanus te Breda de besluiten van

het concilie van Trente door te voeren; en dat betekende strijd
tegen ketterij, simonie en corruptie. In een predikatie die hij zondag~

voormiddag 24 juli hield, verklaarde hij dat de personen die deel
hadden genomen aan de plechtigheden van doopsel, avondmaal en
huwelijk der calvinisten, daardoor de kerkelijke ban hadden ingelo~

pen. De volgende dag consacreerde Lindanus opnieuw de kollegiale
kerk van O. L. Vrouw, en wijdde het kerkhof daarbij gelegen; onder
straf van excommunicatie verbood hij pastoor Gobbincx zonder zijn
toestemming dáár of in de kollegiale kerk iemand te laten begraven.
Dezelfde dag nam hij in een vergadering van geestelijken strenge
maatregelen: geen geestelijke mocht biechthoren tenzij hij daartoe
de macht (jurisdictie) had verleend; geestelijken, die concubinen
hadden, moesten dezen terstond wegzenden; geestelijken en kloos~

terlingen moesten hun geestelijke kleding dragen. Het ging hier
vooral om geestelijke personen, die uit Holland en Zeeland gevlucht
waren, en die op grond van de onzekere toestand te Breda hun
burgerkleding waren blijven dragen. Lindanus richtte te Breda ook
een kerkelijke rechtbank op, waar geestelijken en leken zich
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over hun gedrag en dat van anderen hadden te verantwoorden 32).
Van de drukke werkzaamheden van Lindanus vermelden we

verder hier datgene, wat op Gobbincx als pastoor van de parochie
Breda betrekking heeft. In Gobbincx stond Lindanus niet alleen
tegen, dat hij door de rebel Oranje tot pastoor van Breda was be~

noemd en dat hij deze benoeming had aangenomen, maar hij ver~

dacht Gobbincx ook van ketterij. Herhaaldelijk had hij met hem
een onderhoud; en hij liet hem verscheidene opdrachten uitvoeren
en stelde hem op de proef. Op 25 juli liet hij pastoor Gobbincx
verscheidene maatregelen afkondigen; o.a. dat slechts degenen
kerkelijk mochten begraven worden, die de laatste H. Sacramenten
hadden ontvangen; de begrafenis mocht niet ná de middag gebeu~

ren, maar vóór de middag, ná de uitvaartmis; tevens, dat degenen
die de godsdienstoefeningen der calvinisten hadden bijgewoond,
daardoor de kerkelijke ban hadden ingelopen, waarvan alleen de
bisschop of een priester door hem gemachtigd, kon ontslaan. TerWijl
pastoor Gobbincx zelf door bisschop Lindanus onder zware druk
werd gezet, nam hij op 31 juli 1581 de verdediging op zich van
Anthonis Adriaens, een schoenmaker, verdacht van ketterij; hij
verklaarde (Bijl. 11) dat Adriaens altijd zeer ijverig, oprecht en
standvastig was in de katholieke leer, en verzocht allen hem be~

scherming te verlenen. Op 5 augustus moest de pastoor een aantal
geloofsartikelen van het concilie van Trente aan het volk bekend
maken, en de volgende dag moest hij weer voorschriften en andere
artikelen volgens de leer van dat concilie het volk voorhouden.
Dezelfde dag liet Lindanus hem mededelen dat alle onderwijzers en
onderwijzeressen die particuliere scholen hielden, hun onderwijs
moesten staken; ná onderzoek van hun geloofsleven, konden ze in~

dien ze voldeden, hun onderwijs weer voortzetten. Eveneens drong
Lindanus op 5 augustus bij de magistraat er op aan, dat men te
Breda op zon~ en feestdagen de winkels zou sluiten. Want zelfs
tijdens de hoogmis in de O. 1. Vrouwekerk, werd dan te Breda
volop markt gehouden. De magistraat verordende echter dat "naer
ouder gewoonte" op zon~ en feestdagen slechts tot negen uur in de
morgen markt mocht worden gehouden.
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Op 8 augustus kreeg de pastoor weer opdracht om drie geloofs~

artikelen aan het volk uiteen te zetten. Op 17 augustus werd hem
evenals de kapitteldeken, door de bisschop aangemaand beter in
schrifte te antwoorden. Kort na zijn aankomst had Lindanus al een
onderhoud met Gobbincx gehad over de kwestie, hoe de rechten
en inkomsten van de pastoor van Breda voor een deel waren ver~

loren gegaan; deze legde op 31 augustus voor de: kerkelijke recht~

bank hierover een verklaring af. Op 17 september gaf de bisschop
aan de pastoor richtlijnen om de vasten op quatertemperdagen en de
uitvaarten volgens oud gebruik te herstellen. Voor de tweede keer
kreeg hij op 20 september opdracht op de verplichting van vasten
op de quatertemperdagen te wijzen. Op 26 september had de
pastoor een lang onderhoud met de bisschop over het herstel van
de rechten van de: pastoor, en over het feit dat de uitvaarten niet
ná de middag, en alleen met een H. Mis mochten worden gehouden.
Tevens bemiddelde Lindanus nog in een geschil tussen pastoor
Gobbincx en kapelaan Plaet 33).

Op 2 oktober werd L. Moors (Krüger noemt hem Simon) door
bisschop Lindanus gehoord over de preek van de pastoor. Moors
was mr. in de vrije kunsten en licentiaat in de theologie; sinds 1576
was hij vikarisgeneraal van het bisdom Antwerpen. Voor de over~

heersing van het calvinisme moest hij uit Antwerpen wijken en
resideerde gewoonlijk te Leuven; in deze bijzondere omstandighed.en
verbleef hij nu te Breda. Op 10 oktober sprak Lindanus met Gob~

bincx over de katholieke vroedvrouwen, in verband met de aangifte
van geboorten voor de doopregisters; tevens onderhield hij hem
over de zonen van Bredase burgers die te Leiden, te Genève of
elders studeerden. Hierover had de bisschop! ook met de magistraat
van Breda gesproken. De volgend.e dag kreeg de pastoor opdracht
de geestelijken, die te Leiden sttideerden en terugkeerden, naar de
bisschop te verwijzen, alsook de ouders van de studenten die aan
de studie te Leiden bleven vasthouden. Weer liet de bisschop de
pastoor op 15 oktober een aantal geloofsartikelen afkondigen. Op
deze dag vroeg kapelaan Plaet de: bisschop vergiffenis .om de laster
die hij tegen hem had verspreid; Lindanus legde hem als boete op
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om aan de kinderen der zondagsschool katechismus te geven. Op
19 oktober moest Gobbincx de gelovigen wijzen op betere onder~

houding der zon~ en feestdagen, en dat ze op doodzonde verplicht
waren de vasten op de vigiliedagen en in de veertigdaagse vasten te
onderhouden. Terzelfder tijd besprak de bisschop met kapelaan
Plaet verscheidene zaken. Op 26 oktober droeg Lindanus de pastoor
op om te preken over de verering der heiligen; en later een tweede
preek te houden over het vagevuur, en de hulp aan de afgestorve~

nen te bewijzen uit de schriftuur en uit de kerkvaders. Daarna werd
kapelaan Plaet over verschillende punten ondervraagd. Michael
Piggen, lid van de raad en rekenkamer te Breda, werd op 6 novem~

ber door de bisschop over de pastoor gehoord en op 16 november
ook de heer Verreycken 34).

Op dringend verzoek kreeg Lindanus van Parma verlof om
Breda te verlaten; de 21e november keerde hij naar Roermond
terug. Op zijn aanbeveling benoemde Parma Joannes van Strijen,
bisschop van Middelburg, tot zijn opvolger te Breda; deze kreeg
dezelfde volmachten, gelijk Lindanus, als koninklijk commissaris en
pauselijk legaat. Zeer zeker beïnvloedde de moeilijke toestand van
het bisdom Roermond de terugkeer van Lindanus; maar ook de her~

vormingsarbeid te Breda was hem niet meegevallen. Door zijn fors
en streng ingrijpen in de kerkelijke toestand te Breda had hij bij
geestelijken en leken weerstanden opgeroepen die hij niet kon over~

winnen. Zijn opvolger kwam voor grote moeilijkheden te staan.
Nadat Oranje in 1573 Middelburg had bezet, was Jan van

Strijen met andere geestelijken uit Middelburg geweken; hij vertoef~

de enige tijd te Breda, maar verbleef daarna te Leuven. Hij werd in
1581 tot bisschop van Middelburg gewijd; hij kon echter 'zijn bis~

schopszetel niet bezetten. Het feit dat Lindanus Van Strijen bij
Parma ten zeerste aanbeval om het begonnen werk te Breda in zijn
geest voort te zetten, duidt genoegzaam op de strenge geesteshou~

ding van Van Strijen; deze heeft hij door zijn optreden te Breda ten
overvloede bewezen 35).

De grote moeilijkheden waarvoor Van Strijen te Breda kwam
te staan, hebben het werk der katholieke restauratie in de geest van
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Trente zeer belemmerd. Er was te Breda een verbitterde, wanhopige
stemming; het grote verlies aan mensenlevens en het groot aantal
gewonden, de plunderingen en de verwoestingen, de vlucht van
vele personen, waarvan er honderden dienst hadden genomen in
het leger van Oranje, de zware oorlogsschatting, de zware Spaanse
bezetting van soldaten en de stilstand van de handel drukten lood~

zwaar op de Bredase bevolking. Daarbij talmde Spanje de toestand
te verzachten door een algemeen pardon, waarop Lindanus van het
begin af aan had aangedrongen; de Bredase burgers waren volgens
hem toch al genoeg gestraft. Eindelijk werd het algemeen pardon
voor Breda eind november 1581 door Parma getekend, maar eerst
25 januari 1582 te Breda plechtig afgekondigd; Breda was op 29
juni door Haultepenne bezet. Van het algemeen pardon werden 33
Bredase burgers uitgesloten; tevens werden hunne goederen gecon
Hskeerd. Dit veroorzaakte weer opnieuw verbittering in deze over
wegend Oranjegezinde stad 36).

Ingevolge het voorschrift van het concilie van Trente was
pastoor Gobbincx met de aanleg van doopregisters begonnen. Elke
zaterdag overhandigde hij aan Lindanus een register van doopsels,
die de bisschop dan vergeleek met het geboorteregister, dat de
vr.oedvrouwen hem wekelijks overhandigden. Aldus zag de bisschop
toe, of men zich aan de katholieke doop onttrok. Het nog bestaande
doopregister van Gobbincx vangt aan begin januari 1582 en werd
tijdens geheel zijn pastoraat voortgezet; al is het in de moeilijke
jaren, die volgden, niet volledig bijgehouden. Het is ook belangrijk
om de aantekeningen waarin de licht~ en schaduwzijden van zijn
pastoraat, zijn moeilijkheden en zijn groot verlangen naar gods~

dienstvrede naar voren komen 37). Naast het doopregister: liet pas~

toor Gobbincx nog een ander merkwaardig document na, nI. een
manuale van de pastoor van Breda, dat de inkomsten van de pastoor
zowel in geld als in natura bevat, in de parochie en in de Baronie
van Breda. Dit manuale omvat de jaren 1578.-1616 van het begin
van het pastoraat tot de dood van pastoor Gobbincx. De regeling
en de vaststelling van deze inkomsten hadden zoals reeds is ver~

meld, in overleg met bisschop Lindanus plaats gehad 38).
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Eén der grootste moeilijkheden van bisschop Van Strijen was
om Gobbincx van zijn Bredase pastoraat te ontheffen. Hij schreef
daarover op 13 februari 1582 aan de Geheime Raad te Brussel. Dit
was een college van hoge ambtenaren, dat met Parma, de gouver~

neur en kapitein generaal, namens de Spaanse koning de Neder~

landen bestuurde. De Raad van State, die vroeger deze plaats
innam, had deze macht sinds de opstand tegen Spanje verloren.
Op 1 mei 1582 antwoordde Willem van Pamele, voorzitter van de
Geheime Raad, aan bisschop Van Strijen, dat nu wel vaststaat, dat
Lindanus en Van Strijen zelf Cornelis Gobbincx niet geschikt
achten voor pastoor te Breda; en hiermede zijn Parma en de Ge~

heime Raad het ook eens. Van Pamele verwachtte wel dat Gobbincx
zich tegen de ontheffing van zijn pastoraat zou verzetten. Maar
dan houdt hij Van Strijen voor, hoe hij volgens een raad, door
Lindanus gegeven, met Gobbincx moet onderhandelen; nl. door hem
vrees aan te jagen en voor te houden dat de kanunniksprebende
aan Lantmeter onrechtmatig ontnomen, aan deze moet worden te~

ruggegeven; dat door de oprichting van nieuwe parochies de paro
chie van Breda zal verzwakt worden; en dat de geldigheid van zijn
benoeming tot pastoor en kanunnik door de rebel en ketter Oranje
geenszins vaststaat. In plaats van het pastoraat van Breda kon hij
Gobbincx een beneficie te Craendonk (bisdom Roermond) aanbie~

den. Parma zou Matthias Hovius, kanunnik van het metropolitaan
kapittel van Mechelen, tot pastoor van Breda willen benoemen;
hij was licentiaat in de theologie en een goed pastoor van de St.
Pieterskerk te Mechelen; later werd hij aartsbisschop van Meche~

len. De president van Pamele beval hem bijzonder aan; hij zou te
Breda met zijn grote talenten zeer vruchtbaar werk kunnen doen39 ).

Aan deze oplossing gaf Van Strijen nu zijn bijzondere aandacht.
Maar met de pogingen om Gobbincx van zijn pastoraat te ont~

heffen, stuitte Van Strijen niet alleen bij Gobbincx, maar ook bij de
geestelijkheid, bij het volk en de magistraat van Breda op krachtig
verzet. Terwijl van hoge kerkelijke en regeringszijde op zijn ontslag
als pastoor werd aangedrongen, deed Gobbincx vol betrouwen een
beroep op de katholieke magistraat (door Parma benoemd), om
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hem niet alleen finantiee!, maar ook moreel openlijk te steunen. En
zo vermeldt de stadsrekening in 1582 ,,Item alsoe heer Cornelis
Gobbincx priester ende pastoer deser kercken, bij requeste aen
boirgemeester ende scepenen deser stadt. te kennen gegeven heeft",
dat hij over de jaren 1579--1581 geen tabbaartlaken ontvangen
heeft, zo geven deze last. dat aan de pastoor "in respecte van groo~

ten dienst, die hij de catholicken voorgaende jaeren gedaen hadde
met zijne predicatie, ende noch jegenwoirdichlyck was doende",
voor elk van die vier jaren 18 carolusguldens, te samen 72 kg!, zal
uitbetaald worden. In de volgende jaren ontving de pastoor evenals
de leden van de magistraat en de hoge ambtenaren zijn tabbaart~

laken. Terzelfder tijd deed Gobbincx nog een beroep op de magi~

straat. voor een jaarrente van 28 rijnsg. en 5 stuivers, ter vergoeding
van het gemis van een ambtswoning. van een pastorie te Breda.
Graaf Hendrik van Nassau had indertijd in verband met de bouw
van een nieuw kasteel de pastorie laten verkopen; de stad Breda
had daarvoor jaarlijks aan de dienstdoende pastoor van Breda de
vermelde jaarrente te betalen. En zo verordende de magistraat van
Breda, dat aan pastoor Gobbincx over die vier jaren die rente zou
worden uitbetaald, te samen 113 rijnsg. en 4 st., "in respecte van
den grooten dienst. die den voers. pastoor den catolycken gedaen
hadde" 40).

Voor zijn pastoraat vond Gobbincx in de stad Breda een sterke
steun; zijn kanunniksprebende heeft hij niet kunnen behouden. Heeft
hij daarvan afstand gedaan of is hij daarvan ontheven? Dit is nog
niet duidelijk.

Ná de Furie van Haultepenne was de calvinistische godsdienst
binnen Breda verboden; al hielden de calvinisten te Breda geen
godsdienstoefeningen. toch maakten ze er propaganda voor hun
leer. Parma drong er in 1582 bij Van Strijen op aan deze te be~

strijden. De calvinisten binnen Breda moesten zich met de kerk en
de koning verzoenen of de stad verlaten. Van Strijen moest daarbij
echter voorzichtig en gematigd te werk gaan. Hij had blijkbaar
daarmede niet veel succes. Had hij hierin voldoende medewerking
van de magistraat? Want op 15 juni 1583 berichtte Parma aan de
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magistraat van Breda, dat hij had vernomen dat verscheidene
calvinisten die in juni 1581 bij de verovering der stad door Haulte~

penne waren gevangen genomen en tegen Spaanse gevangenen
waren uitgewisseld en vrijgelaten, nog vrij binnen Breda vertoefden
en tot de felle aanhangers van het calvinisme behoorden. Ze waren
niet begrepen in het algemeen pardon van januari 1582; en ze waren
niet met de katholieke godsdienst en met de koning van Spanje
verzoend (gereconcilieerd). Hij drukte de magistraat van Breda op
het hart deze personen en andere verdachten binnen Breda niet
langer te dulden 41). Blijkbaar zette de katholieke magistraat de
tolerantiepolitiek, door Oranje te Breda ingezet, verder voort. Daar~
bij verkeerde Breda in grote economische nood; vanuit Geertrui~

denberg, Bergen op Zoom en Antwerpen maakten de Staatse troe~

pen de Baronie van Breda onveilig en sneden het verkeer met Breda
af. In 1583 liet de magistraat aan Parma weten, dat het grootste
gedeelte der burgers de stad had verlaten en dat nog dagelijks
burgers Breda verlieten 42). En zo bleek de magistraat van Breda
weinig genegen op de burgers druk uit te oefenen om de stad te
verlaten. Ondanks Parma's bevel bleef er te Breda een kern van
calvinisten wonen.

Toch bleef bisschop Van Strijen in deze ongunstige omstan~

digheden zijn pogingen voortzetten om Gobbincx uit zijn pastoraat
te ontzetten. Het plan van Van Pamele om Hovius tot pastoor van
Breda te benoemen had geen voortgang. Want in een verslag dat
Van Strijen op 15 juni 1583 aan Parma en de Geheime Raad uit~

bracht, deelde hij zijn pogingen mede om de katholieke restauratie
van Lindanus te Breda op velerlei gebied voort te zetten. Zo deed
hij o.a. aan Parma het voorstel om pastoor Gobbincx te vervangen
en bracht drie kandidaten naar voren, nl.: mr. Jehan Willemssen
uit Woudrichem (Worcomius) licentiaat in de theologie; hij was
pastoor in Den Bosch en een uitstekend predikant; Stephanus Lang~

ritius pastoor van Bergen op Zoom, die vandaar had moeten vluch~

ten, en Hermannus Tombe, pastoor van het Gasthuis te Leuven.
Parma kan zich met deze voordracht verenigen en zal de eerstge~

noemde aanwijzen; in het geval, dat deze weigert, zal hij de vol~
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gende als pastoor van Breda benoemen 43). Zo trachtte Van Strijen
ná de vergeefse pogingen van de Geheime Raad in het pastoraat
van Breda te voorzien. Maar ook hij zou de oppositie van de gees~

telijkheid, van de magistraat en van het katholieke volk van Breda
niet kunnen breken.

Zeer merkwaardig was de verklaring, die pastoor Gobbincx
op 29 december 1583 aflegde aangaande Cornelis Montens de jonge.
Deze was in 1580 door burgemeester Godevaert Montens tot kapi~

tein benoemd van een compagnie der Bredase burgerwacht, nI. van
het vendel der "jonggesellen". Tijdens de Furie van Haultepenne
in 1581 werd hij, bij de verdediging der brug van het kasteel naar
het Valkenberg, in de strijd tegen de Spaanse troepen gedood.
Tegelijk met de goederen der andere rebellen, werden zijn goederen
door Parma verbeurd verklaard en door de Spaanse regering in
beslag genomen. Zijn moeder Maria Damaes, weduwe van Cornelis
Montens de oude, vroeg, hierbij gesteund door haar zoon, de advo~

caat mL Jan Montens, licentiaat in de beide rechten, redres en
cassatie der annotatie van lenen, onder Prinsenhage en Etten ge~

legen. die zij indertijd aan haar oudste zoon Cornelis, in 1581
gedood, in eigendom had afgestaan; echter onder voorwaarde dat
ze tijdens haar leven daarvan het vruchtgebruik zou behouden. Op
haar verzoek werd deze zaak in de Raad van Brabant te Brussel
onderzocht. Zij deed tijdens dit onderzoek wel de suggestie, dat
haar zoon Cornelis tijdens de gevechten niet door Spaanse troepen,
maar door kwaadwillige burgers zou zijn vermoord. In hoeverre dit
waar is, valt moeilijk uit te maken. Zeker is dat Cornelis Montens
in juni 1581 de Bredase burgerwacht tegen de Spaanse troepen
aanvoerde en door de Spaanse regering als rebel werd beschouwd.
En in een verklaring in 1785 omtrent de adel van het geslacht
Montens gegeven, wordt gezegd dat Cornelis Montens in 1581 aan
het hoofd der Bredase burgerwacht die hij kommandeerde, voor
het vaderland is gevallen. Intussen had Maria Damaes succes met
hare actie; ze bracht bij de koninklijke commissaris Gooswijn Batson
naar voren, dat haar zoon Cornelis goed katholiek was, en niet
uitgesloten was van het algemeen pardon van januari 1582, waarvan
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levenden en doden mogen genieten. Bovendien had de tweede zoon
volgens het leenrecht aanspraak op de inkomsten van alle lenen.
Parma liet hierin Turck, de rentmeester der confiscaties. advies
uitbrengen; deze adviseerde dat men Maria Damaes het vruchtge~

bruik der goederen zou geven. Over de eigendom der goederen van
Cornelis Montens zou de advocaat fiscaal beslissen. Het is wel
opvallend dat pastoor Gobbincx in deze omstandigheden tegenover
iedereen. en vooral tegenover de Spaanse autoriteiten. zeer krachtig
partij kiest voor Cornelis Montens. In zijn verklaring bracht hij
naar voren dat Cornelis Montens van een goede en zeer achtens~

waardige familie was; en dat hij niet alleen een goed katholiek, vrij
van ketterij was. maar ook een verdediger en voorvechter (defensor
et promachus) van het katholieke geloof; dit zouden alle goede ka~

tholieken. en zelfs de vijanden van de katholieke godsdienst kunnen
onderschrijven. Het was nodig. om ná zijn dood hiervan getuigenis
te geven. Het is wel opvallend dat de oprechte katholiciteit van
Oornelis Montens. die als rebel in de strijd tegen Spanje sneuvelde.
door zijn pastoor met nadruk naar voren werd gebracht. Lag hierin
niet de verdediging opgesloten van de geestelijken en katholieken
van Breda en op de eerste plaats van pastoor Corne1is Gobbincx
zelf. die de nationale en tolerante politiek van Oranje volgden? Een
katholiciteit waarin Gobbincx te midden van allerlei tegenslagen
zou volharden 44).

Pastoor Gobbincx tekende in zijn doopboek aan dat zijn goede
en zeer vrome onderpastoor Cornelius Vos op 24 juni 1584 was
overleden. Tot zijn opvolger koos hij Adrianus Plaet uit Ouden~

bosch; Gobbincx schijnt geen andere keus te hebben gehad. Met
Plaet was. zoals boven vermeld. het een en ander te doen geweest
tijdens het verblijf van bisschop Lindanus te Breda. Daarbij ver~

meldde Gobbincx nog dat hij wel ijverig en onverschrokken was in
het verplegen van pestzieken. maar dat hij niet erg onderlegd en
taktvol was. Als er minder goed latijn geschreven wordt. voegde hij
er aan toe. dan moet men dat maar voor lief nemen 45). In het jaar
1584 verbleef Van Strijen te Leuven. en trachtte van daaruit zijn
invloed te Breda nog te doen gelden; hij was ziekelijk. en van zijn
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verblij f te Breda valt verder niets te bespeuren. Gobbincx bleef
echter de zielzorg als pastoor van Breda onvermoeid voortzetten.

Ná de dood van Daniel Peeters was er een vacature in het
kollegiaal kapittel van O. L. Vrouw te Breda; bij deze gelegenheid
toonde zich de Spaanse regering te Brussel tegemoetkomend tegen~

over de katholieke oppositie te Breda. Gobbincx richtte zich met een
verzoek, waarin hij zich pastoor van Breda noemde, tot Parma om
die vrijgekomen kanunniksprebende te verkrijgen; en op 20 septem~

ber 1585 verleende deze aan Gobbincx de kanunniksprehende. Zo
werd de positie van Gobbincx, die in 1578 door de Prins van Oranje
tot pastoor en kanunnik der kollegiale kerk van Breda was aan~

gesteld, eindelijk door de Spaanse regering te Brussel openlijk
erkend. Parma was niet alleen een geniaal veldheer, maar ook een
uitstekend staatsman en diplomaat. Hij voorzag dat hij door Gob~

bincx van zijn pastoraat te ontheffen en achteruit te zetten de
katholieke oppositie, die te Breda tegen Spanje toch al zo groot
was, nog erger zou maken. Eenzelfde soepele houding nam Parma
later in 1591 aan, toen hij Anthonis Belgiaerts in het secretarisambt
van Terheyden herstelde, nadat de katholieke magistraat en de
gezworenen en de pastoor van Terheyden zich achter Belgiaerts
hadden gesteld 46).

De geestelijke rechtsmacht van bisschop Van Strijen hield te
Breda op, toen Laevinus Torrentius (Van der Beke) in 1587 als
bisschop van Antwerpen optrad. In de moeilijke omstandigheden,
die nog verergerd waren door het langdurig openstaan van de bis~

schoppelijke zetel van Antwerpen (1576.......-1587), kon de opbloei
van het katholieke leven niet op gang komen. Dit bleek o.a. op 18
maart 1588, wanneer de magistraat van Breda krachtig ingreep; hij
moest dan de jongelui en ouderen het dansen, spelen en vooral het
kaatsen tijdens de H. diensten op zon~ en feestdagen verbieden.
Er waren bij deze gelegenheid grote excessen voorgekomen. Bij
overtredingen z.ouden voortaan de ouders voor de jongelui en de
personen, die hun huizen voor spelen en kaatsen beschikbaar stelden,
worden gestraft 47).

Daarbij bleef de tolerantiepolitiek, door Oranje te Breda in~
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gezet, het leven der Bredase katholieken beheersen. Zo kon het -+

1589 tijdens het Spaanse bestuur te Breda gebeuren, dat de stede~

lijke overheid een lijst van namen van 29 calvinisten in handen
had en tevens de straat waar ze woonden. Vermoedelijk verbleven
er wel meer binnen Breda. Ze verwekten wel eens opspraak; zo
gingen personen op de Markt bij het luiden der bedeklok tijdens de
hoogmis (waarschijnlijk bij de consecratie der H. Mis), en wanneer
het H. Sacrament in liturgisch gewaad naar een zieke werd ge~

bracht, zich aan bespotting en belediging te buiten. Op 29 november
1589 drong de bisschop van Antwerpen er bij de magistraat van
Breda op aan daartegen streng, desnoods met lijfstraffen, op te
treden 48). Nieuwe oorlogsgebeurtenissen hebben in het volgende
jaar de toestand te Breda grondig gewijzigd.

* ......

Pastoor Gobbincx onder de religievrede van prins Maurits.
In de nacht van drie op vier maart 1590 overrompelde Charles de
Héraugière met zijn soldaten, aangekomen in het turfschip, een
bezetting van Italiaanse huurtroepen op het kasteel van Breda en
maakte zich daarna van de stad meester. Al wie van de Italianen
weerstand bood, werd gedood; de rest van de bezetting vluchtte uit
de stad. In tegenstelling met de overrompeling van Breda in 1581
door Haultepenne, werd nu te Breda noch iemand van Maurits'
leger, noch iemand van de burgerij gedood of gewond; ook niemand
van de geestelijken, zoals pastoor Gobbincx in zijn doopboek aan~

tekende. Hetzelfde deelde ook graaf van Hohenlo, die er bij tegen~

woordig was, aan Oldenbarnevelt mede: "ende dit alles sonder
datter yemant van onsen volcke doot is ghebleven, of datter enige
bloetstortinge onder de borgerije is wedervaren" 49).

De Spaanse militaire overheid was uit Breda gevlucht; daarom
ontbood Maurits de katholieke magistraat van Breda op het kasteel.
Deze gaf de stad aan de Staten Generaalover en kwam met Maurits

tot een akkoord. Deze had voorkomen, dat aan de burgers enig
leed was geschied en dat de stad werd geplunderd. Als losprijs
voor dit alles legde hij de stad Breda een zwaar rantsoen op van
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100.000 gld; n1. per hoofd twee maanden soldij te betalen. Later
werd dit rantsoen, in drie termijnen te betalen, door Maurits ver~

minderd. De magistraat werd "aengaende hen versoeck om te be~

houden de catholycke religie" er op gewezen "dat se hen souden
moeten reguleren naer 't gene dien aengaende bij sijne excellentie
souden werden toeghelaeten, naerdat hij dien aengaende metten
heeren Staeten Generael hebben ghecommuniceert". Het overleg
van Maurits met dit college had later inderdaad plaats; de beslissing
luidde aldus: "Dat poinct nopens de religie binnen Breda, is daerna
geaccordeert ende om verscheyden aspecten is den catholycken
toeghelaeten d'exercitie van de roomsche religie openbaerlyck te
moghen ghebruycken in de ene kercken, ende in de andere kercken
soude de ghereformeerde religie gheoefend worden". Te Breda
waren in 1590 twee parochiekerken, n1. de kollegiale kerk van O. L.
Vrouwen de kerk van MarkendaaL Pastoor Gobbincx tekende in
zijn doopboek aan dat de O. L. Vrouwekerk meer dan een jaar
gesloten bleef. Nu deed Maria van Nassau, oudste zuster van
Philips Willem en van Maurits, die in plaats van Philips Willem
optrad als vrouwe van Breda, in augustus 1590 een beroep op de
Bredase magistraat, om te bevorderen dat de calvinisten de kerk
van Markendaal konden gebruiken; of hare pogingen succes hebben
gehad, is niet bekend. In 1591 werd de O. L Vrouwekerk aan de
calvinisten in gebruik gegeven. Hieruit zou men kunnen besluiten
dat de kerk van Markendaal aan de katholieken werd toegewe~

zen 50). Zeker is dat door deze veranderingen aan de residentie
van het kollegiaal kapittel te Breda weer een einde kwam. Evenals
in 1581 was de parochiekerk van Markendaal voor de koordienst
der kanunniken ongeschikt en te klein; daarom zetten ze elders
buiten Breda hun geestelijke verplichtingen voort. Dit gebeurde
waarschijnlijk in de Kapellekerk te Brussel, waar de deken van het
kollegiaal kapittel van Breda David van Mauden in die tijd pastoor
was; er woonden ook verscheidene Bredase kanunniken te Brussel
en in de omgeving 51).

De plakkaten der Staten Generaal duldden geen openbare,
noch private godsdienstoefeningen voor de katholieken; de priesters
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moesten uit hun gebied, dus ook uit Breda vertrekken. Maurits
verkreeg echten in overleg met de Staten Generaal dat de religie~

vrede, door zijn vader te Breda ingevoerd, door de Spaanse regering
in 1581 opgeheven, in 1590 te Breda weer werd hersteld. Katholie~

ken en calvinisten konden met vrijheid van godsdienst naast elkan~

der leven.
Ook hoge katholieke kerkelijke autoriteiten erkenden dat

Maurits tegenover de katholieken zeer verdraagzaam was. Zo zocht
hij ook spoedig ná de bezetting van Breda kontakt met pastoor
Gobbincx, die nog door zijn vader tijdens de strijd voor de religie~

vrede tot pastoor van Breda was benoemd. Hij wilde zoals hij zeide,
met de paep (pastoor) wel eens kennis maken, die aan de staart
van het paard van een Spaanse ruiter gebonden, door de straten
van Breda was gesleurd. Bij deze ontmoeting stelde Maurits pastoor
Gobbincx gerust. Hij liet hem kalm doorwerken en hij kon zijn
priesterkleed blijven dragen; dit vermeldt het kloosterarchief van
Katharinadal. En de pastoor voegde er in zijn doopboek aan toe
dat hij de sacramenten van doopsel en huwelijk kon blijven toe~

dienen, en de zieken blijven verzorgen. Maar zoals pastoor Gobbincx
nog opmerkte, "religio catholica exulavit", d.i. Breda was gelijk
onder het Spaanse bewind, geen uitsluitend katholieke stad meer,
maar een stad onder de religievrede met een overwegende invloed
van het calvinisme, die nog voortdurend zou toenemen. W el merk~
waardig is dat nog op 30 december 1590 pastoor Gobbincx en
kanunnik Jan Donckaerts met leden van de katholieke magistraat
van Breda, in de grote keuken van het stadhuis van de kerkmeesters
van de kollegiale kerk van O. L. Vrouw de rekeningen over het
jaar 1589 afhoren 52).

Pastoor Gobbincx berichtte Laevinus Torrentius die op 7 janu~

ari 1587 als Bisschop van Antwerpen was geïnstalleerd, dat Breda
door de Staatse troepen was veroverd. In een brief van 25 april
1590, spoorde de bisschop Gobbincx aan vol betrouwen te zijn op
de goddelijke Voorzienigheid. Hij is verheugd te vernemen, dat de
pastoor met de kloosterlingen en de katholieken trouw zal blijven
aan het katholieke geloof. De bisschop zal hen zoveel mogelijk
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helpen, en trachten door middel van een koerier met hem in ver~

binding te blijven. Enige tijd later gaf pastoor Gobbincx aan de
bisschop een overzicht over de godsdienstige toestand te Breda. In
een schrijven van 21 juli 1590 betreurde Torrentius dat het met
Breda, dat hij ná Antwerpen de meest beroemde stad van zijn bis~

dom noemde, zover gekomen was. In de dekanaten van Breda en
Bergen op Zoom geraakten de katholieken steeds meer in verdruk~

king; en de aanvallen der Staatse troepen zelfs tot bij Antwerpen,
werden sinds de bezetting van Breda nog talrijker. Daarom dacht
Torrentius die al op jaren was, er aan om zijn bisschoppelijk ambt
neer te leggen, en zich te Leuven of te Douay aan de studie te
wijden; hij was één der meest humanistische bisschoppen van zijn
tijd. Hij deelde pastoor Gobbincx nog mede dat hij, geleerd door
de ondervinding, weinig vertrouwen had in de religievrede. Het had
ook zijn volle goedkeuring dat de pastoor, geholpen door een aantal
vooraanstaande katholieken, de vrede voor de kerk trachtte te be~

vorderen; daarvoor hoefde hij verder geen verlof te vragen. Hij
voegde hier echter nog aan toe dat de vrijheid van de katholieke
godsdienst en het gezag van de koning zoveel mogelijk intakt moeten
blijven.

Nadat Maurits in 1590 Breda had bezet, werden de tienden der
Bredase kerk door Spaanse troepen in beslag genomen; de bisschop
beloofde pastoor Gobbincx bij de Spaanse instanties te bewerken,
dat men de tienden aan de kerk van Breda zou laten. Torrentius
deelde ook nog mede dat hij van plan was geweest, in de zomer van
1590 Breda te bezoeken. Door de bezetting der stad was hij hierin
verhinderd. Daarom had hij een afgevaardigde gezonden om in
West Brabant voor hem de kerkvisitatie te verrichten. Ofschoon
deze hierin grotendeels slaagde, moest hij tenslotte wegens dreigen~

de gevaren de visitatie afbreken 53).
In het verslag (visitatie ad limina) dat Torrentius in 1591 te

Rome over zijn bisdom uitbracht, waren ook inbegrepen de dekana~

ten Breda en Bergen op Zoom, geheel West Brabant; eveneens een
aantal parochies die nu tot België behoren, waar de Staten Generaal
de plakkaten tegen de katholieken trachtten toe te passen. De
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bisschop uitte zijn grote bezorgdheid over de katholieken in deze
gebieden. Van de tweehonderd dienstdoende priesters die in het
dekanaat Breda aanwezig moesten zijn, waren er slechts veertig
aanwezig. Tijdens deze visitatie werden verscheidene van deze
geestelijken die door hun gedrag ergernis gaven of waren afge~

dwaald, weer tot de Kerk teruggebracht. Gedurende de oorlog
stonden in West Brabant, een zeer omstreden gebied, kerken,
l.apellen en kloosters voortdurend aan plunderingen en verwoesting
bloot. In de stad Breda konden de Norbertinessen van Katharinadal
en de Begijnen, onder de sauvegarde van Maurits veilig leven. Ook
de zusters Augustinessen van Vredenberg, die in 1577 uit haar
klooster in Boeimeer waren gevlucht, en in huize Ocrum of Ou
Blioul in de St. Jansstraat een refugiehuis hadden gevonden, en de
zwarte zusters in de Molenstraat die tijdens het Spaanse bewind
weer in haar klooster waren teruggekeerd en die de grauwzusters
wier klooster bij de Furie van Haultepenne was verbrand, bij zich
hadden opgenomen; deze werden allen binnen Breda geduld. Wel
liet de geestelijke verzorging van deze kloosters in deze moeilijke
omstandigheden nog al te wensen over.

Op last van Maurits werden van af 22 december 1590 de
kerkelijke goederen in de Stad en Baronie van Breda geïnventari~

seerd. Godert of Godevaert van Clootwijck werd met het beheer
dezer geestelijke goederen belast, en trad als "rentmeester van sijne
princelijcke excellentie over de geestelijcke ende geannoteerde goe
deren in den Lande ende quartiere van Breda" op. Uit een rekening
en verantwoording omstreeks 1600 door deze afgelegd, blijkt dat
Van Clootwijck als rentmeester uit die geïnventariseerde kerkelijke
goederen, jaarlijks aan de nog levende kanunniken der kollegiale
kerk van O. L. Vrouwekerk te Breda, die in Brussel en in de om~

geving daarvan woonden, een vaste toelage uitkeerde. Pastoor

Gobbincx die evenals zijn medehelper Jan Donckaerts ook kanunnik
was, ontving zoals deze eveneens dit bedrag; bovendien kregen
beiden jaarlijks hun aandeel in de tienden der Bredase kerk, omdat
ze te Breda verbleven.

Rentmeester Van Clootwijck werd in 1591 in de omstreken
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van Geertruidenberg door de Spaanse soldaten gevangen genomen.
Geen wonder dat pastoor Gobbincx zich daarover grote zorgen
maakte. Hij wendde zich tot bisschop Torrentius om Van Clootwijck
uit zijn gevangenis te verlossen. Ook Laevinus de Smedt landdeken
van Breda, drong bij de bisschop op tussenkomst aan. Door de
landdeken en vooral door pastoor Gobbincx, werd Van Clootwijck
zeer geprezen voor alles wat hij voor de katholieken deed; zo zelfs
dat de bisschop meende dat hij katholiek was. In zijn antwoord dat
Torrentius op 30 juni 1591 aan de landdeken gaf, droeg hij deze
op om aan Gobbincx mede te delen dat hij de pastoor gaarne ter
wille was voor alles wat hij voor de katholieken van Breda had
gedaan en nog deed, om hen in het katholieke geloof te bewaren.

Mondragon tóen militaire gouverneur van de Stad en het
kwartier van Antwerpen, tot wie Torrentius zich het eerst wendde,
kon in dit geval niets doen. Van Clootwijck was in het militaire
distrikt van Geertruidenberg gevangen genomen. Het was nu een
gelukkige omstandigheid voor Torrentius dat Disrnas van Bergen,
heer van Waterdijck, kapitein van een vendel Duitsers van het
regiment van graaf Mansfelt, sinds 7 september 1590 militair gou~

verneur van Geertruidenberg was. Van Waterdijck was een klein~

zoon van Disrnas van Bergen, een bastaardzoon van Jan II van
Glymes, heer van Bergen op Zoom. Van Waterdijck stond in hoog
aanzien bij het hof van Madrid. Op 15 juli 1591 berichtte Torrentius
aan Gobbincx dat hij bij zijn goede vriend, gouverneur Van W ater~

dijck stappen had gedaan teneinde Van Clootwijck vrij te krijgen.
Deze deelde hem mede dat Van Clootwijck de gevangene was van
kapitein Maisières die met zijn vendel Walen ook binnen Geertrui~

denberg was gelegerd. Ofschoon de verhouding tussen beiden wel
te wensen overliet, stelde Van Waterdijck zich met Maisières in
verbinding, om Van Clootwijck in vrijheid te stellen. Op 30 augustus
schreef Torrentius aan pastoor Gobbincx dat hij zeer verheugd was,
dat hij Van Clootwijck had kunnen helpen; hij was dus uit zijn
gevangenschap verlost. In dit schrijven dankt de bisschop Gobbincx
nog in het bijzonder voor de hulp, die hij aan Joachim Walravens,
pastoor te Ginneken, verleend had, toen deze in grote moeilijkheden
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was geraakt; tevens vroeg hij hem Walravens te blijven steunen.
Tenslotte beval hij de kloosterzusters van Breda in zijn bijzondere
zorgen aan.

Op 11 mei 1592 schreef TOiTentius nog aan de landdeken De
Smedt (of Smidt) dat het voor hem een grote troost was, dat de
burgerij van Breda in het katholieke geloof bleef volharden. Uit
alles bleek dat Gobbincx de grote hoogachting en het volle vertrou~

wen van zijn bisschop had, terwijl hij in grote moeilijkheden zijn
kudde met grote standvastigheid en toewijding als herder bleef
leiden 54).

Door het algemeen pardon dat koning Philips in januari 1582
aan de stad Breda verleende, waren de Bredanaars als gehoorzame
onderdanen van Spanje aangenomen. Nadat de Bredase magistraat
zich echter begin maart 1590 aan de Staten Generaal had overge~

geven, had Breda zich weer tegen Spanje gekeerd. Wilden Breda~

naars zich veilig naar Spaans gebied begeven of zich daar vestigen,
dan moest de Spaanse regering te Brussel tevoren een sauvegarde
verlenen; en dit werd eerst verleend op een goed getuigenis van
de pastoor van Breda. Hiervan maakten verscheidene katholieken
om verschillende redenen gebruik. Om een sauvegarde te krijgen
moest men niet alleen katholiek zijn, maar ook bereid zijn om zich
met de koning van Spanje te reconcilieren. Zo vroeg in 1591 mr.
Gijsbrecht Jansse Eelckens aan Parma een sauvegarde; hij was 29
jaren oud, en van Den Bosch naar Breda gekomen. Hij wilde door
een akte van reconciliatie voor zijn persoon, voor zijn familie en
goederen, op Spaans gebied veilig gesteld worden. Hij was niet
alleen met zijn familie aan het katholieke geloof trouw gebleven,
Eelckens had ook ná de bezetting van Breda in 1590 alle mogelijke
hulp geboden aan geestelijken en kloosterlingen, die in moeilijkhe
den of in gevangenis waren geraakt. Daardoor had hij de vijand~

schap opgewekt van verscheidene calvinisten, die dreigden zijn zaak
te zullen ruïneren. Daarom wilde hij zich op Spaans gebied terug~

trekken. Op 9 april 1591 legde pastoor Gobbincx aangaande
Eelckens het verlangde getuigenis af. Hij begint met zijn gemoed
te luchten over de hevige strijd in de geloofsleer, over zovele ver-
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schrikkelijke dwalingen op godsdienstig gebied, zodat zelfs goede
katholieken tegenwoordig nauwelijks veilig zijn, om niet verdacht
te worden van ketterij, Daarom is ook een goed getuigenis van de
pastoor van Breda voor Eelc.kens nodig; en dit geeft hij van harte
en met nadruk, omdat het hier een zeer goede katholieke familie
betreft. Eelc.kens stelde zelfs zijn persoon en goederen meermalen
als waarborg voor verdrukte katholieken. Gobbincx besloot zijn ge~

tuigenis dat vrienden zowel als vijanden zouden verklaren, dat
Eelc.kens een goed katholiek was. Op 22 oktober 1591 tekende
Parma voor Eelckens de acte van reconciliatie en opheffing van de
inbeslagname van goederen, zo ze in beslag genomen waren. In
hetzelfde jaar trad Gobbincx als pleitbezorger op voor Johan
Cheeuws. Tijdens het Spaanse bewind (1581.-1590) was hij meer~

malen burgemeester en schepen der stad Breda. Gelijk Eelckens,
toonde ook hij een grote toewijding voor de katholieke zaak. Hij
geraakte daardoor in moeilijkheden, en zocht voor zijn familie en
goederen veiligheid op Spaans gebied. Pastoor Gobbincx gaf van
deze Bredanaar een voortreffelijk getuigenis. Hij was steeds een
voorbeeldig katholiek en heeft zijn ambt zeer goed vervuld. Van
geheel zijn familie getuigde hij dat ze ijverig en rechtzinnig was
in de katholieke leer. Ook op 22 oktober verleende Parma aan
Cheeuws brieven van reconciliatie en ontheffing van inbeslagname
van goederen, voor zover dat nodig was 55). Het is waarschijnlijk
dat Cheeuws slechts tijdelijk Breda heeft verlaten. Want in de
jaren 1596 en 1597 maakte hij nog deel uit van het schepencollege
van Breda; en tussen de jaren 1596.-1607 kwam hij herhaaldelijk
voor als tienraadsman en als weesmeester der' stad.

Pastoor Gobbincx was in 1590 weer in de situatie gekomen,
waarin hij tijdens de religievrede van 1578.-1581 te Breda ver~

keerde. In de volgende jaren wisselen de stemmingen van de pastoor
af naar de omstandigheden; die komen dan tot uiting, wanneer hij
in zijn doopboek het jaar begint. Zo wenst hij voor het jaar 1591
dat het jaar gelukkig mag zijn en nog gelukkiger mag eindigen.
Het volgende jaar ondervond Gobbincx een ernstige tegenslag.
Zijn onderpastoor Adrianus Henricus Plaet werd op 27 oktober
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1592 uit Breda geleid of liever eruit gesmeten; om welke reden wist
Gobbincx niet. Wel voegde hij er aan toe, dat hij in 1592 op het
Begijnhof de H. Mis had gelezen. Nu waren er in dat jaar grote
moeilijkheden gerezen tussen het Bredase Begijnhof en Charles
de Héraugière, de militaire gouverneur van Breda. Hij was een
Waals edelman en had om zijn calvinistisch geloof uit Kamerijk de
vlucht moeten nemen; daarom was hij verbitterd en stond vijandig
tegenover alles wat Spaans en katholiek was. Waarschijnlijk liet
hij reeds in 1590 de Begijnhofkerk voor de diensten der Waals
hervormden in beslag nemen. Héraugière woonde in de Katharina~

straat (nos. 93, 95) en kwam met zijn tuin achter het Begijnhof.
Van het terrein van dit hof voegde hij in 1592 op onrechtmatige
wijze een gedeelte bij zijn tuin. zeer tot ongenoegen der begijnen.
Maurits liet in dit geval Héraugière. een echte houwdegen, be~

gaan 56). Mogelijk is onderpastoor Plaet, die wel eens ontactisch
kon optreden, met Héraugière in konflikt geraakt. Hij werd nu in
Standdaarbuiten, vanwaar Gobbincx in 1572 had moeten vluchten.
tot pastoor benoemd. Hij bleef tot zijn dood in 1606 dáár zijn pasto~

raat uitoefenen. Sinds het vertrek van Plaet klaagde Gobbincx dat
de zorg voor de Bredase katholieken op hem alleen rustte. Het jaar
1593 begon hij met de smeekbede uit ps. 90: Gij Heer zijt mijne
hoop (Tu es Domine spes mea); tevens dat hij behoedzaam in de
zielzorg mag te werk gaan 57).

Op 13 oktober 1594 richtten zich de drossaard. de magistraat
en de raad van Breda tot Maurits om de toediening der sacramenten
van doopsel en huwelijk, zoals het voor de katholieken in de stad
Breda gebeurde. te regelen. Ze stellen voor het doopsel. in de ka~

tholieke kerken toegediend, voor de magistraat te laten registreren;
ook de priester te vermelden die het doopsel toediende, en tevens
peter en meter. Eveneens verlangde men dat bij huwelijken van
katholieken voor de wet gesloten, d.w.z. die in de katholieke kerk
voor pastoor en twee getuigen werden voltrokken. ook de priester
en de getuigen door de magistraat zouden worden geregistreerd.
Tevens stelde men voor een bepaalde priester voor de dienst der
katholieken aan te wijzen. Wilde Maurits aan de katholieken te
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Breda volle godsdienstvrijheid toestaan, dan zouden de drossaard,
de magistraat en de raad zich daaraan onderwerpen 58). Men wilde
de godsdienstvrijheid die Maurits in 1590 met instemming der Sta~

ten Generaal had verleend, nader geregeld zien. In hoeverre Maurits
op deze voorstellen is ingegaan, is niet bekend. Deze houding van
de Bredase magistraat was evenals die van Maurits tolerant; want
van 1590---1625 maakte steeds één of meer katholieken deel uit van
het Bredase schepencollege, en daarom voerde dit tegenover de
katholieken een gematigde politiek. Zo stelde de magistraat in 1594
vast, dat de weekmarkt die te Breda op dinsdag werd gehouden, op
woensdag zou plaats hebben, wanneer in de plaatsen der Baronie
op dinsdag een heiligendag als zondag werd gevierd 59).

,.. * ,..

Pastoor Gobbincx onder de plakkaten der Staten Generaal.
Voor Parma was het verlies van Breda zeer pijnlijk; hij en zijn
opvolgers hebben sinds 1590 verscheidene pogingen gedaan Breda
te heroveren. Met de andere frontiersteden in West Brabant, nl.
Bergen op Zoom, Steenbergen en sinds 1593 Geertruidenberg, was
Breda een zeer gewichtige vesting en uitvalspoort tegenover de
katholieke zuidelijke Nederlanden. Men was in deze vestingsteden
over het algemeen streng tegenover de katholieken; men vreesde
van hen verstandhouding met de vijand, het katholieke Spanje. In
de jaren 1596 en 1597 werd de druk van Spanje op Breda zeer
verzwaard. Daarom besloot de Raad van State het garnizoen van
Breda met tien vendels te versterken. Héraugière, dè katholieken
toch al niet gunstig gezind, kon in deze omstandigheden de ver~

draagzame houding van Maurits en van de Bredase magistraat maar
matig waarderen. Het waren niet alleen de predikanten, maar ook
Héraugière zelf, die op strenge toepassing der plakkaten tegen de
katholieken aandrong. In 1596 berichtte hij Oldenbarnevelt die als
raadpensionaris met Maurits bijzonder de belangen van Breda be~

hartigde, dat Breda in voortdurend gevaar verkeerde omdat de
Bredase burgerij katholiek was, en dat van die kant steeds verstand~

houding met de vijand dreigde 60). In deze jaren nam dan ook te
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Breda de druk op de katholieken sterk toe. Pastoor Gobbincx ge~

raakte daardoor in een crisisstemming. In 't begin van het jaar 1596
wenste hij dat dit jaar eens in vrede kon eindigen. De religievrede.
waarop hij tijdens het bestuur van de Prins van Oranje en ook van
Maurits meende te kunnen vertrouwen, en waarom hij tijdens het
Spaanse bewind zoveel had moeten doorstaan, deze religievrede
werd te Breda blijkbaar onder druk van militaire zijde opgeheven.
Want op 10 augustus 1597. zo tekende Gobbincx in zijn doopboek
aan. werd de openbare uitoefening van de katholieke godsdienst
te Breda verboden. Dit verbod steunde op de politieke ordonnantie
die door Maurits op 1 juli 1597 te Breda was afgekondigd. waarin
aangaande de ..conventieuIen" werd bepaald dat vergaderingen
van roomsen. die in kerken en particuliere huizen werden gehouden.
te Breda gelijk in andere steden der Verenigde Provinciën, onder
bepaalde straffen werden verboden. Tevens werd aan de katholie~

ken verboden particuliere scholen op te richten; particuliere scholen
hebben in de loop der eeuwen te Breda zowel van katholieke als
van calvinistische zijde zeer gebloeid. Pastoor Gobbincx heeft deze
zware slag echter kunnen doorstaan; te meer omdat hij nu het volle
vertrouwen bezat van zijn kerkelijke overheid. Al in het jaar 1595.
wanneer de druk te zwaar werd, had Gobbincx aan Torrentius. de
bisschop van Antwerpen. zijn ontslag als pastoor van Breda aan~

geboden. Maar de bisschop deed op hem een dringend beroep in
zijn parochie te blijven. Waar zou hij in deze omstandigheden een
zorgzamer en geschikter herder voor de Bredase katholieken kun~

nen vinden? Zodra mr. Joannes Dielen (Dilenus), te Breda geboren
en licentiaat in de theologie, die nog te Leuven studeerde, deze
ontslagaanvrage van Gobbincx vernam, smeekte hij Gobbincx voor
de Bredase katholieken te blijven zorgen. Hij bracht deze gevoelens
tot uiting in een latijns vers. dat hij pastoor Gobbincx in het jaar
1596 toezond. Hierin trad de Bredase kerk smekend op. pastoor
Gobbincx bezwerend de arme katholieken niet te verlaten 61).
Gelukkig heeft pastoor Gobbincx zijn zware arbeid voor de Bredase
katholieken tot gunstiger tijden kunnen voortzetten.

Ondanks het verbod van de katholieke godsdienst werd Gob-
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bincx niet uit Breda verbannen. Niet alleen liet men hem blijven.
de magistraat bleef hem, naar gewoonte, jaarlijks het tabbaartlaken
geven; Gobbincx bleef dit tot zijn ontslag in 1609 en zijn opvolger
Dilenus tot zijn dood in 1620 jaarlijks ontvangen. Gelijk de Prins
van Oranje in 1580. had ook Maurits op 22 december 1590 de
inventarisatie gelast van alle kerkelijke goederen in Stad en Baronie
van Breda. Van deze kerkelijke goederen werd door de rekenkamer
van Maurits te Breda aan Gobbincx als kanunnik, en aan de nog
levende kanunniken. die te Brussel en in de omgeving vertoefden,
jaarlijks een som gelds uitgekeerd. Behalve de som van 103 gld 6 st.
die elke kanunnik jaarlijks ontving. kregen pastoor Gobbincx en
Jan Donckaerts zijn medehelper, als kanunniken omdat ze beiden
binnen Breda verbleven, nog jaarlijks lis van de opbrengst der
tienden van de kerk van Breda; dit bedroeg voor het jaar 1600
508 gld 6 st. Deze uitkering door de rekenkamer te Breda aan de
kanunniken, gebeurde aldus. zowel vóór als ná 1600. Maurits gaf
tevens aan de rentmeester der geïnventariseerde kerkelijke goederen
opdracht de bedienaren van de hervormde godsdienst uit deze
kerkelijke goederen te betalen 62).

Een gevolg van de versterkte druk op de katholieken was
waarschijnlijk dat Gobbincx in de stad moest verhuizen. Hij woonde
eerst in een huis in de Katharinastraat (n. 20) dat hij huurde van
vrouwe Conroy. Daarnaast woonde Lambert Charles. de sergeant~

majoor (plaatsvervanger van de militaire gouverneur Héraugière)
der stad; hij was een Schots officier en de katholieken niet gunstig
gezind. In 1597 woonde in dit huis van vrouwe Conroy Marcq van
Steelant, rentmeester generaal van de domeinen in Stad en Land
van Breda. Pastoor Gobbincx was uit de Katharinastraat, waar
beide militaire autoriteiten woonden, verhuisd naar een pand (n. 13)
in de Nieuwstraat, naar een ander gedeelte der stad, waar de pas
toor beter buiten de gezichtskring van deze officieren kon blijven.
Het huis in de Nieuwstraat kreeg hij op 16 juni 1598 in eigendom.
Gobbincx vond het in de gegeven omstandigheden voorzichtiger
het vóór de schepenbank van Breda niet op zijn eigen naam te
laten overvesten. Mr. Cornelis Digne leende voor deze veste zijn
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naam en verklaarde daarbij "de voors. huysinghe de voors. Gob~

bincx te competeren". In 1628 heeft Jac. Vrancx, pastoor van Breda,
dit huis van de erfgenamen van pastoor Gobbincx gekocht. Een
andere tegenslag ondervond Gobbincx in 1598, toen zijn huishoud~

ster uit de stad werd gebannen; de reden daarvan is niet bekend 63).

Omdat de openbare uitoefening van de katholieke godsdienst
vanaf 1597 te Breda was verboden, kon pastoor Gobbincx slechts
in 't geheim en op beperkte schaal zich aan de zielzorg onder de
Bredase katholieken wijden. Daar er te Breda nu minder gelegen~

heid was, namen de katholieken der stad de kans waar om in de
naburige plaatsen, nI. Prinsenhage, Ginneken en Oosterhout, hun
godsdienstplichten te vervullen. In Prinsenhage en Ginneken be~

noemde de abdis van Thorn de pastoors: de Prinsen van Oranje
waren met de rijksabdij van Thorn zeer bevriend en beschermden
hare goederen in Stad en Baronie van Breda. In beide plaatsen was
de katholieke godsdienst geheel vrij, evenals te Oosterhout, waar
de commandeur der St. Jans~ of Maltezer orde de pastoor benoem~
de. De Bredase katholieken moesten bij hun gang naar de naburige
kerken telkens één der drie stadspoorten passeren, waar controle
werd uitgeoefend. In verband hiermede werden sinds 1597 te Breda
op last der Staten Generaal door de magistraat herhaaldelijk de
plakkaten afgekondigd. waarbij de katholieken werd verboden in
de naburige plaatsen naar de godsdienstoefeningen te gaan: de
predikanten bleven hierop voortdurend aandringen. Maar tengevol~

ge van de verdraagzame houding van Maurits en van de Bredase
magistraat, kwam er van de uitvoering dezer plakkaten te Breda
weinig terecht. Gelijk op vele plaatsen in de Republiek, kon men
zich met geld bij de betrokken instanties van deze beperkte gods~

dienstvrijheid verzekeren. In 1599 was bij een monstering van sol~

daten in de kollegiale of Grote kerk grote verontwaardiging gewekt
onder de Bredase katholieken. Op de gewelven dezer kerk bevonden
zich een aantal beelden, die daar waarschijnlijk in 1590 waren
opgeborgen bij de overgave der kerk in handen der calvinisten.
Deze beelden werden door de soldaten naar beneden geworpen
en in de kerk vernield. In een rapport daarover aan Maurits gericht.
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verklaarde de Bredase magistraat dat de burgers hierin geen
schuld hadden. De monstering der soldaten werd in 't vervolg in
de Gasthuiskerk gehouden 64).

In het rapport (visitatio ad limina), dat Willem van Bergen,
bisschop van Antwerpen (1597~ 1601), op 20 oktober 1600 te
Rome uitbracht, deelde hij mede dat de pastoor de zorg had voor
geheel de parochie van Breda, hierin gesteund volgens rentmeester
Van Clootwijck, door de Bredase kanunnik Jan Donckaerts. Hij
kan te Breda resideren en in 't geheim de zielzorg uitoefenen. De
Bredase katholieken zijn zeer aan hun godsdienst gehecht; ze gaan
in grote getale in de naburige parochiekerken hun godsdienstplich~

ten vervullen. Waren in Bergen op Zoom in 1600 alle vier kloosters
en het Begijnhof opgeheven, te Breda bleven nog drie zusterskloos~

ters voortbestaan, nI. de zusters van Katharinadal (nu Klooster~

kazerne), de augustinessen van Boeimeer in haar refugiehuis in de
St. Jansstraat (huize Ocrum) en de zwarte zusters in de Molen~

straat, bij wie ook de grauwzusters verbleven. Dan was er te Breda
ook een Begijnhof en een Gasthuis, die dezelfde statuten hebben
als deze instellingen in Antwerpen. De zusters kunnen binnen
Breda hun kloosterkleed blijven dragen. Eveneens konstateerde
bisschop Van Bergen het grote gebrek aan dienstdoende geeste~

lijken in het dekanaat Breda, zoals zijn voorganger bisschop Tor~

rentius al in 1591 gedaan had 65).
In 1601 stierf Charles de Héraugière, de militaire gouverneur

van Breda. Al gaf dit bij de katholieken enige hoop op verbetering
in hun toestand, deze hoop verdween weer spoedig. Want in 1602
werd Hendrik Boxhorn te Breda tot predikant benoemd. Te voren
was hij pastoordeken van Thienen (Tirlemont), hij was licentiaat
in de theologie, zelfs is hij inquisiteur geweest. Hij ging daarna tot
de lutherse godsdienst over en later naar het calvinisme; dan trad
hij op als predikant. Te Breda was hij enige jaren rector der latijnse
school. Tij dens heel zijn verblij f in deze stad tot 1625 toe, was hij
een fel bestrijder van de katholieke kerk. Herhaaldelijk drong hij
er bij Maurits, die Boxhorn om zijn fanatisme weinig genegen was,
bij de magistraat van Breda en bij de Staten Generaal op aan de
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plakkaten tegen de katholieken streng toe te passen en hen het
bezoek der naburige parochiekerken te verhinderen. En zo liet de
magistraat op last der Staten Generaal in de jaren 1602, 1604,
1608 en 1609, dit op straffe verbieden. Maar tengevolge van
de tolerantiepolitiek der overheid had dit drijven van Boxhorn
weinig succes; men bleef naar Prinsenhage en Ginneken ter kerke
gaan. Meer succes had Boxhorn met zijn felle actie tegen het
drukke bezoek der Bredase katholieken aan de kloosterkerk van
Katharinadal. De norbertinessen moesten omstreeks 1607 hun kerk
voor het publiek sluiten; en dit is zo gebleven tot 1625 66).

In 1603 beklaagden zich de Bredase katholieken bij de aarts~

hertogen Albertus en Isabella, dat de predikant Boxhorn het pastoor
Gobbincx en kanunnik Donckaerts bijna onmogelijk maakte binnen
Breda de zielzorg uit te oefenen. Daarom gaan ze, tegen de plakka~

ten in en onder bedreiging met straffen, naar de naburige parochie~

kerk van Prinsenhage. Maar op weg daarheen, worden ze omdat
ze geen paspoort hebben, door Spaanse soldaten lastig gevallen.
Daarom vragen ze aan de aartshertogen een paspoort of sauvegarde
om tegen Spaanse aanvallen veilig te zijn. Dit werd hun op 19
december 1603 verleend, maar voor slechts twee maanden om te
zien, of er mogelijk misbruik van deze gunst werd gemaakt. Cornelis
van Buersteden, geboren en wonende te Breda, beklaagde zich ook
bij de aartshertogen, dat hij met zijn vrouwen kinderen niet be~

hoorlijk zijn godsdienstplichten kon vervullen; dat ze dat sinds de
bezetting van Breda zo goed mogelijk gedaan hebben en willen
blijven doen. Hij zou daarom voor zich en zijn vrouwen kinderen
een sauvegarde willen ontvangen om drie of vier keer per jaar,
terwijl hij in Breda kon blijven wonen, te Antwerpen of elders op
het gebied der aartshertogen, in volle vrijheid zijn godsdienstplich~

ten te kunnen waarnemen. Over Van Buersteden werden in alle
opzichten gunstige getuigenissen verstrekt door pastoor Gobbincx,
door Melis Jansse Melissen en door Pieter Opmeer de jonge, die
raad was in het college van zeezaken te Brussel. Van Buersteden
had zich te Breda vooral met het verlossen van gevangenen o.a. van
de kartuizer Johan Thienpont verdienstelijk gemaakt. Op 10 de~
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cember 1604 verleenden de aartshertogen Albertus en Isabella aan
Van Buersteden en aan zijn gezin, acte van reconciliatie en sauve~

garde, zoals hij had gevraagd; hij kon verblijfplaats binnen Breda
blijven houden 67). Degenen, die verlof kregen zich buiten Breda
op Spaans gebied te vestigen, moesten zich reconcilieren ter plaatse,
waar ze zich vestigden: nl. de geloofsbelijdenis afleggen voor de
pastoor der parochie en voor de magistraat der plaats de eed van
trouw doen aan het Spaanse gezag. Onder deze voorwaarden werd
door de aartshertogen op 26 juni 1605 acte van reconciliatie en
sauvegarde verleend aan Cornelis Jansse van den Broeck te Rijs~

bergen geboren, die zich later te Breda vestigde; hij dreef daar een
kleine handel. Van hem getuigden pastoor Gobbincx en Frederik
van Campen, pastoor van Prinsenhage, dat hij zijn godsdienstplich~

ten trouw waarnam. Ná de dood van zijn vrouw wilde hij zich weer
te Rijsbergen vestigen om aan zijn minderjarige kinderen een goede
katholieke opvoeding te kunnen geven. Op dezelfde voorwaarden
verkreeg Henry Gerardts, wonende te Breda, op 5 juli 1605 acte
van reconciliatie; hij was goed katholiek, maar had enige tijd aan
de zijde der rebellen gestreden. Hij wilde zich te Ginneken vestigen,
en dáár tegen de plunderende Spaanse soldaten veilig zijn. Ook
Johan Adriaenssen te Breda, verkreeg op 13 juli d.a.v. voor zich
en zijn familie reconciliatie en sauvegarde; ook hij had de partij der
rebellen gediend. Met zijn gezin wilde hij zich veilig stellen op
Spaans gebied 68).

Reeds op 25 maart 1603 had pastoor Gobbincx voor zich en
voor zijn rentmeester Sebrecht Joossen een sauvegarde verkregen
om zich naar Antwerpen en naar zijn geboorteplaats Oud Gastel
te kunnen begeven; Antwerpen was nodig om zijn bisschop te
kunnen ontmoeten. Hij zou ook de sauvegarde willen benutten om
veilig op Spaans gebied te wonen, in 't geval de calvinisten hem
dwongen Breda te verlaten. Hij liet de zorg voor zijn parochie over
aan zijn medehelper Jan Donckaerts. De aartshertogen Albertus en
Isabella hadden pastoor Gobbincx de sauvegarde verleend, om
zijn grote verdiensten als pastoor van Breda, en om hetgeen hij
nog dagelijks doet tot steun der Bredase katholieken. In mei van
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hetzelfde jaar stierf echter zijn rentmeester. Daarom vroeg hij een
nieuwe sauvegarde aan, ook voor zijn nieuwe rentmeester George
Peeter van der Lyck; Gobbincx gaf tevens een getuigenis van zijn
oprechte katholiciteit. Op 1 december 1605 verleenden de aartsher~

togen aan Gobbincx en aan zijn rentmeester een nieuwe sauvegarde.
Bij hun aankomst te Antwerpen moesten zij zich melden bij Augustin
Messia, gouverneur van het kasteel van Antwerpen en lid van de
oorlogsraad. Elders tekende pastoor Gobbincx bij deze gelegenheid
aan, dat hij in 24 jaren de stad Breda niet had verlaten. Te midden
van de voortdurende gevaren, was hij als een trouwe herder steeds
bij zijn kudde gebleven. Bij het begin van het jaar 1606, tekende
Gobbincx in zijn doopregister aan "Steeds erger"; en voor het jaar
1607 wenste hij dat het voor de katholieken een gelukkig jaar moge
zijn, en voegde er aan toe dat de geuzen in de stad nog altijd blijven
preken, en dat de onzalige plakkaten voortduren. In deze tijd kwa~

men bij de aartshertogen ook klachten binnen van de pastoors van
Prinsenhage en Ginneken. Ze deelden mede dat de katholieken van
Breda, die bij hen ter kerke kwamen, niet alleen door de Staatse
soldaten maar ook door de Spaanse soldaten werden geplunderd
en van hun klederen werden beroofd; zelfs wanneer ze een goed
getuigenis van hun pastoor toonden. Op 4 oktober 1608 verleenden
de aartshertogen hun bescherming aan alle katholieken, die zo'n
goede getuigenis van hun pastoor konden tonen en van de gewone
weg naar Prinsenhage en Ginneken gebruik maakten 69).

In aansluiting op het voorgaande liet ook Joannes Miraeus,
bisschop van Antwerpen, in deze tijd een nog al somber geluid
horen. Deze had in 1605 te Antwerpen een groot-seminarie voor
zijn bisdom opgericht, om in de priesternood te voorzien. Als eerste
president van dit seminarie heeft Laurentius Beyerlinck, licentiaat
in de theologie en bekend als humanist en geschiedschrijver, jaren
lang met grote vrucht aan de vorming van priesters gearbeid. In
zijn rapport over de godsdienstige toestand van zijn bisdom, dat hij
in 1607 naar Rome zond, deelde hij mede dat de katholieken van
Breda voor de vervulling van hun godsdienstplichten geregeld,
echter niet zonder gevaren, naar de parochiekerken van Prinsen~
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hage en Ginneken gingen. In de kapellen van de norbertinessen van
Katharinadal en van de zwarte zusters was in twee jaren geen
dienst meer gedaan. Doopsels werden binnen Breda slechts in tijd
van nood toegediend. Vandaar dat de registratie van doopsels in
het doopboek van Gobbincx, van 1597 af steeds minder wordt en
op het einde van zijn pastoraat bijna geheel ophoudt. Wel is er een
lichtpunt in het rapport waarin de bisschop mededeelde, dat pastoor
Gobbincx in het werk der zielzorg te Breda een helper gekregen
heeft in een kanunnik der kollegiale kerk; reeds werd in 1600 door
rentmeester Van Clootwijck medegedeeld, dat deze medehelper de
kanunnik Jan Donckaerts was. Dit was een hele verlichting voor
Gobbincx, na een onafgebroken pastorele arbeid van meer dan
veertig jaren te Standdaarbuiten, Zevenbergen en vooral te Breda.
Hij was bejaard en verzwakt en kon alleen het werk niet meer aan.
Beiden oefenden te Breda in 't geheim de zielzorg uit; dit was in
de stad een publiek geheim en de magistraat wel bekend, die hen
echter liet begaan 70).

Met het Twaalfjarig Bestand kwam er in 1609 een merkelijk
gunstige wending in de toestand der Bredase katholieken. Philips
Willem, de oudste zoon van prins Willem van Oranje, was tijdens
zijn gevangenschap in Spanje katholiek opgevoed, en was inmiddels
naar de Nederlanden teruggekeerd. Hij werd op 12 juli 1609 met
zijne gemalin, de katholieke prinses Eleonora de Bourbon, prinses
de Condé, te Breda als heer van Stad en Baronie van Breda inge~

huldigd. Oldenbarnevelt had de hervormden tevoren gerustgesteld,
dat Philips Willem aan de godsdienstige verhoudingen te Breda
niets zou veranderen. Hij was evenals zijn broeder Maurits tolerant.
Gaarne had hij de katholieken van Breda de volle godsdienstvrijheid
willen geven; hij had zich echter op het gebied der Staten Generaal
te voegen naar hunne plakkaten. Wel trachtte hij de katholieken
het leven zo dragelijk mogelijk te maken. Zelf kon hij vrijelijk de
katholieke diensten in de hofkapel van het kasteel bijwonen; mr.
Charles Charlet was zijn hofkapelaan. De Venetiaanse gezant
Mercantaro Corres die op zijn reis door de Nederlanden ook Breda
bezocht, heeft dit alles kunnen konstateren 71).
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Vooral pastoor Gobbincx heeft deze gunstige wending voor de
katholieken met vreugde begroet. Hij kon nu de zware taak der
zielzorg, die hij te Breda meer dan dertig jaren had gedragen, met
gerust hart neerleggen. Hij bood aan Philips Willem, die patroon
der kerk van Breda was geworden, zijn ontslag aan als pastoor
van Breda; deze benoemde op 20 september 1609 Joannes Dielen
(Dilenus) tot pastoor van Breda. Reeds in 1604 was deze door
Philips Willem te Parijs aangesteld tot pastoor van Groot Zundert,
en hij nam van daaruit zo goed mogelijk het pastoraat van Breda
waar. Gobbincx bleef zijn vriend, die hem (zie hiervóór pag. 104)
in 1596 in een latijns gedicht smeekte te Breda te blijven, tijdens zijn
emeritaat in de zielzorg steunen. Want in 1611 schreef hij nog een
doopsel in en ondertekende als dienstdoende (administrante)
pastoor. In zijn doopboek was ook een opgewekter stemming te
beluisteren, wanneer hij in 1613 schreef te hopen, dat het nieuwe
jaar nog gelukkiger mocht zijn dan het voorgaande, en dat de katho~

lieke godsdienst meer tot bloei mocht komen. In 1613 beleefde
Gobbincx nog het openbaar debat binnen Breda, tussen de predi~

kant Boxhorn en Peter van Dornick, pastoor van Prinsenhage, over
het H. Sacrament des Altaars. Van Dornick werd daarna president
van het college van de Goede Herder te Douay en verliet Prinsen~

hage in 1616. Nu kon Dielen zijn pastoraat van Groot Zundert
verwisselen tegen dat van Prinsenhage. Van hieruit kon hij zich
beter aan de zielzorg in Breda geven, ofschoon hij zich niet in de
stad vestigde 72).

Joannes Malderus (Van Malden). bisschop van Antwerpen.
liet in zijn rapport van het jaar 1615, te Rome uitgebracht, een heel
wat gunstiger geluid horen over de godsdienstige toestand te Breda
dan zijn voorganger Miraeus. Dat nog te mogen beleven, zal bij
pastoor Gobbincx ongetwijfeld grote voldoening gewekt hebben.
De bisschop vermeldde dat tijdens het Twaalfjarig Bestand vele
calvinisten tot de katholieke kerk terugkeerden, en dat de toestand
der katholieken te Breda beter was dan te Bergen op Zoom. De
gezeten Bredase burgerij (honestiores cives) bleef standvastig in
het katholieke geloof. In grote getale gaan ze naar Prinsenhage ter

112

Jaarboek De Oranjeboom 10 (1957)



kerke, waar de pastoor, geholpen door één of meer priesters, voor
hen de H. Diensten verricht. Binnen Breda deden dat ook priesters
in de huizen der katholieken. En ze doen dat in grote vrijheid,
.ondanks de klachten van de predikanten, vooral van Boxhorn 73).
Deze gunstige toestand bleef ná de dood van Philips Willem onder
Maurits voortduren.

Van de laatste levensjaren van pastoor Gobbincx is weinig
bekend. Hij is te Breda blijven wonen; in zijn huis in de Nieuw~

straat heeft hij niet alleen een welverdiende rust, maar .ook de vol~

doening gekend dat de zielzorg onder de Bredase katholieken, door
jongere krachten met grote vrucht en in vrijheid werd voortgezet.
Pastoor Gobbincx werd op 21 november 1616 in de kollegiale kerk
van O. L. Vrouw of de Grote Kerk te Breda begraven 74).

Pastoor Gobbincx is veertig à vijftig jaren te Standdaarbuiten
en te Zevenbergen in moeilijke, en te Breda in zeer moeilijke om~

standigheden onafgebroken in de zielzorg werkzaam geweest. Door
zijn onbesproken levenswandel en zijn aanpassing aan de nationale
en tolerante politiek van Oranje, stond hij bij de katholieken en bij
vele gematigde calvinisten in hoog aanzien. Met een grote zielen~

ijver en een groot geloof bezield, nam hij met vele opofferingen,
met groot geduld, voorzichtigheid en standvastigheid zijn pastoraat
waar. De bisschoppen van Antwerpen en de aartshertogen Albertus
en Isabella hebben tenslotte zijn grote verdiensten voor de katho~

lieke kerk te Breda erkend. Voor een zeer groot gedeelte is het
behoud van het katholieke geloof te Breda in deze kritieke tijd aan
pastoor Gobbincx te danken.
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Vertaling door DI. J. L. M. de Lepper:
Altijd moet ons voor de geest ko

men dat vers van Virgilius, een
uitspraak die zowel om zijn kortheid
als om zijn juistheid als een orakel
spreuk mag worden beschouwd:
Onbekend is de mens met zijn lot
en zijn toekomst (Aen. X, 501).

Comelius Gobbincx, zoon van
Comelius, uit Gastel, onder het ge
bied van Bergen-op-Zoom, pastoor
en kanunnik der kerk van Breda,
1578, 1597, 1600, 1604, 1608, 1609.

Wat een ellende en zwarigheid
heb ik niet ondervonden bij de ver
vulling van mijn taak als pastoor,
met aan de ene kant de klachten der
katholieken en hun smeken om
troost, aan de andere kant het geraas
der calvinisten! Toen het toedienen
der sacramenten verboden was 
zelfs onder bedreiging van zware
straffen - mocht men niet eens zijn
mond opendoen vanwege de gewe
tenloze houding der calvinisten.

Namen van gedoopten vanaf het
jaar '82 door pastoor magister Cor
nelius Gobbincx en door zijn kape
laan, gedeeltelijk door de Heer Pe
trus Verdonck, gedeeltelijk door de
Heer Comelius Vos en gedeeltelijk
door de Heer Adrianus Plaet, mede
werkers van genoemde Comelius
Gobbincx.

Deze Cornelius Gobbincx had bij
de vervulling van zijn pastoorstaak
wisselende lotgevallen. Toen hij hier
heen werd geroepen, werd door de
Geuzen in de stad gepreekt, toch
bleef de katholieke godsdienst be
waard. Het was in het jaar '78, dat
hij geroepen werd uit de kerk van
Zevenbergen.

Hic Comelius Gobbincx varia for
tuna usus est in fungendo pastoratu.
A Guesis praedicabatur in civitate
dum eo vocaretur; tarnen conservata
est catholica religio. Erat hic annus
septuagesimus octavus dum vocaretur
ab ecclesia Sevenbergensi.

f. 1: Nomina sacro baptismate tinc
torum ab anno octuagesirno secundo,
a pastore mI. Comelio Gobbincx et
eius vicario, partim d. Petro Ver
donck, partim d. Comelio Vos et
partim domino Adriano Plaet, prae
dicli Comelü Gobbincx cooperatOli
bus.

Cornelius Comelii Gobbincx a
Gastel Bergensis teuitorii, pastor et
canonicus ecclesiae Bredanae, 1578,
1597, 1600, 1604, 1608, 1609.

Quam miseriam et difficultatem
non sum expertus in officio pastorali,
hine gementibus et consolationem
postulantibus catholicis, illinc fre
mentibus calvinistis. Usu sacramen
torum interdicto sub magnis etiam
poenis ne hiscere quidem licebat ob
impietatem calvinistarum.

BIJLAGE I.
1582-1613. Aantekeningen in het eerste doopboek der parochie
kerk van Breda, over de jaren 1582-1613 door Cornelius Gobbincx,
die van 1578 tot 1609 pastoor was van Breda.

(De jaartallen zijn blijkbaar door de pastoor op verschillende tijdstippen toe
gevoegd, om aan te geven, dat de door hem aangeduide toestand nog steeds
voortduurde).
Op het schutblad:

Semper nobis in mentem veniat
versus istius quem Virgilius seu
brevitate seu veritate quasi ex ora
culo quodam effatus videtur prodi
disse: Nescia mens hominum fati
sortisque futurae (Aen. X, 501).
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Domino Cornelio Gobbincx adrni
nistrante pastoratum bis fuit inter
cepta civitas, scilicet ipsa nocte d.
Petri et Pauli 28 Junii anno 1581 a
milite regio duce Claudio de Barlai
mont domino de Haultepenne; et
tunc maxime saevitum fuit in cives
qui omnes ad pensionem pecuniari
am redacti fere sunt insolubilem,
neque ipsi pastori parcitum aut ullis
clericis, ex quibus etiam aliquot
caesi.

Secundam invasionem passa est
civitas anno millesimo quingentesimo
et nonagesimo, die quarta mensis
Martii a milite Mauricii comitis de
Nassau. Ea expeditio ut insidiosissi
ma sic etiam fuit stratagemate mili
tari celeherrima; milites enim duce
Carolo Hareugiers (sic!) occultati in
navi cespitaria, nocte egressi, occu
pabant castrum, caesis vigilibus aliis
que omnibus interemptis qui sese
voluntarie non dediderunt. Civitas
mulctata et censa centies mille Ho
renis; et sic omnes salvis corporibus
et rebus, etiam clerici, evaserunt. Sed
religio catholica exulàvit; usus bap
tisrni, visitationes aegrotorum, sacra
mentumque matrimonii per conni
ventiam clancularie admissum etiam
ad hunc usque annum nonagesirnum
secundum, diemque 18 Januarii, 93
et 94, 95, 96, 97; deinde anno 1597
die decima Augusti omne nobis exer
citium inhibitum.

Quicnam sequitur incertum, et ex
perietur posteritas narrabitque filiis
suis. 4a Aprilis 1591, 1592, 1593,
1594, 1595.

Terwijl Cornelius Gobbincx het
pastoraat waarnam, werd de stad
tweemaal bij verrassing veroverd, n1.
in de nacht van de H. Petrus en
Paulus, 28 juni, van het jaar 1581
door de soldaten van de koning on
der leiding van Claudius van Barlai
mont, Heer van Haultepenne; toen
werd bizonder wreed opgetreden
tegen de burgers. Ze werden allen
verplicht tot een geldboete die bijna
niet op te brengen was. Ook de
pastoor werd niet gespaard noch
iemand anders van de geestelijken,
van wie er verschillende gedood
werden.

De tweede overval onderging de
stad in het jaar 1590, op de 4e maart,
door de soldaten van graaf Maurits
van Nassau. Deze onderneming was
bizonder listig en zeer beroemd van
wege het krijgsplan. Want de solda
ten, die onder leiding stonden van
Charles Hareugiers (sic!) waren ver
borgen in een turfschip; in de nacht
verlieten ze dit en bezetten het
kasteel, waarbij ze de schildwachten
en allen die zich niet vrijwillig over
gaven, ter dood brachten. De bur
gerij werd beboet en moest een
schatting opbrengen van 100.000
gulden, zodat allen met behoud van
lijf en goed ontkwamen, ook de
geestelijken. Maar de katholieke
godsdienst ging in ballingschap. De
toediening van het doopsel, het zie
kenbezoek en het sacrament van het
huwelijk werd in het geheim oog
luikend toegelaten tot in dit jaar
1592, 18 januari, '93, '94, '95, '96,
'97. Daarna wel·d ons op 10 augustus
van het jaar 1597 iedere uitoefening
van de godsdienst verboden.

Wat komen moet is onzeker; het
nageslacht zal het ondervinden en
het vertellen aan zijn kinderen. 4
april 1591, 1592, 1593, 1594, 1595.
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Brevis hora summis ima permutat.
Res deus nostras celeri rotatas tur

bine versat. (Seneca, Thyestes, 598,
622-623).

Incerti quo fata ferant, ubi sistere
detur (Virg. Aen. Hl, 7) 1594, '96,
'97 hoc anno decima Augusti omne
exercitium publice inhibitum sub
magnis poenis. Potest nunc poeta
recte dicere: Nescia mens hominum
fati sortisque futurae (Virg. Aen. X,
501). Vigilate.

f. 13: Nomina baptizatorum anno
Domini millesimo quingentesimo oc
togesimo quarto, ministrantibus Cor
nelio Gobbincx pastore et domino
Comelio Vossio eius collega.

f. 15 v.: Hoc tempore (1584) circa
Ioannis (24 juni) obiit bonus et ad
modum pius d. Comelius Vos cuius
memoria in benedictione sit; et prop
ter necessitatem ei successit d. Adri
anus Plaet, non admodum doctus
sed in visitatione pestiferorum ani
mosus et audax; quare si quae minus
latine scripta, boni consulendum.

f. 66 v.: Annus millesimus quin
gentesimus octuagesimus nonus, qui
utinam feliciter nobis adveniat ac
felicius exeat. Baptizati sub magistro
Comelio Gobbincx pastore et d.
Adriano Henrico Plaet vicecurato.

f. 88: Quarta die mensis Martii in
tercepta est civitas Bredana per mi
lites Mauritii comitis de Nassau, qui
absconditi in navi cespitaria et in
castrum ducti, nocte vigiles et omnes
Italos oppresserunt et interemerunt.
Et cessavit catholica religio, templo
D. Virginis ultra annum c1auso, pos
tea aperto ad usum calvinistarum
anno 1590 (sic!). Omnes recepti in
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Een kort ogenblik doet het laagste
verkeren in het hoogste. God keert
ons leven onderstboven, het omwen
telend in een snelle werveling. (Se
neca, Thyestes, 598, 622-623).

Wij weten niet, waarheen het lot
ons voert, waar wij zullen uitkomen
(Virg. Aen. III, 7) 1594, '96, '97. In
dit jaar op 10 augustus is alle uitoe
fening van de godsdienst van hoger
hand op strenge straffen verboden.
Met recht kan de dichter nu zeggen:
Onbekend is de mens met zijn lot en
zijn toekomst (Virg. Aen. X, 501).
Weest waakzaam!

Namen der gedoopten in het jaar
des Heren 1584, toegediend door
pastoor Comelius Gobbincx en de
Heer Comelius Vos, zijn collega.

In deze tijd (1584) rond het Sint
Jansfeest (24 juni) overleed de goe
de en bizonder godvruchtige Heer
Comelius Vos. Zijn nagedachtenis zij
gezegend. Vanwege de noodtoestand
werd hij opgevolgd door de Heer
Adrianus Plaet, die niet bizonder ge
leerd was, maar vol toewijding en
moed bij het bezoeken van de pest
lijders; wanneer dus iets in minder
goed Latijn geschreven is, moet men
dat voor lief nemen.

1589. Moge dit jaar voor ons ge
lukkig beginnen en nog gelukkiger
eindigen. Gedoopten onder magister
Comelius Gobbincx, pastoor, en de
Heer Adrianus Henricus Plaet, kape
laan.

Op 4 maart werd de stad Breda
bij verrassing genomen door de sol
daten van Maurits, graaf van Nassau,
die verscholen in een turfschip en
naar het kasteel gevoerd, des nachts
de schildwachten en alle Italianen
overweldigden en afmaakten. En de
katholieke godsdienst hield op. De
Onze Lieve Vrouwekerk bleef meer
dan een jaar gesloten en werd daar-
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gratiam cum clero, promissa pensione
centum milium florenorum, vel sala
rio duorum mensium.

f. 95: Annus millesimus quingen
tesimus nonagesimus primus, qui
utinam feliciter adveniat ac felicius
exeat.

f. 99 v.: Nomina baptizatorum in
civitate Bredana anno M.D. nonage
simo secundo, administrantibus d.
Comelio Gobbincx a Gastel et d.
Adriano Henrico aVetere Busco,
durante guaesismo.

f. 104 v.: Priclie Simonis et Judae
(27 october 1592) eductus est vel po
tius eiectus ex civitate Bredana d.
Adrianus Plaet sacellanus meus per
istos; qua culpa nescio. Celebraverat
in Beguinagio anno 1592. Ex eo tem
pore totum onus ecclesiae sustineo.
Adhuc 1596, '97, 1601.

f. 106: Annus rnillesimus quingen
tesimus nonagesimus tertius, quo an
no solus Comelius Gobbinx pastor
baptizavit, nullo collega acliutus, reg
nantibus guesüs in civitate; et adhuc
1596. Tu es Dornine spes meao Ps. 90.

f. 107: Pascha anni 1593 inciclit in
decirnam octavam Aprilis. Me solo
catholicis inserviente, idque cum pe
riculo et clanculum (heu miseriam),
Comelio Gobbinx a GastelI.

f. 110, 110 v.: Finit annus 1593;
utinam futurus felicius succedat.

Annus millesimus quingentesimus
nonagesimus quartus. Hoc anno bap
tizati sunt sequentes, administrante
sanctum baptisma Comelio Gobbincx
pastore Bredanorum.

na in het jaar 1590 (sic!) geopend om
gebruikt te worden door de calvinis
ten. Allen werden in genade aan
vaard, óók de geestelijkheid, onder
toezegging van een schatting van
100.000 gulden, ofwel twee maanden
solclij.

1591. Moge clit jaar gelukkig be
ginnen en nog gelukkiger eincligen.

Namen van gedoopten in de stad
Breda tijdens het jaar 1592, toege
diend door de Heer Comelius Gob
bincx uit Gastel en de Heer Adrianus
Henricus uit Oudenbosch, tijdens
het geuzenbewind.

Daags vóór Simon en Judas (27
oktober 1592) werd door deze lieden
mijn kapelaan, de Heer Adrianus
Plaet, uit de stad Breda geleid, of
liever: eruit gesmeten. Welke zijn
schuld was, is onbekend. In het jaar
1592 had hij Mis gelezen in het Be
gijnhof. Sindsdien draag ik de hele
last van de kerk alleen. Zo ook nog
in 1596, '97, 1601.

1593. In dit jaar doopte Comelis
Gobbincx, de pastoor, alleen, zonder
hulp van een collega, terwijl de Geu
zen het stadsbestuur in handen had
den. Zo ook nog in 1596. Gij Heer
zijt mijn hoop. Ps. 90.

Het paasfeest van het jaar 1593
viel op 18 april. Ik, Comelius Gob
bincx van Gastel had alleen de be
cliening van de katholieken en dit
onder gevaar en in het geheim. Wat
een ellende!

Einde van het jaar 1593; mocht
het komende jaar gelukkiger verlo
pen!

1594. In clit jaar zijn de volgende
personen gedoopt. Het heilig doopsel
werd toegediend door Cornelius
Gobbincx, pastoor van Breda.
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f. 113 v.: (naar aanleiding van de
doop van Guilelmus Bode op 30 de
cember 1594) Bode bootscap ons een
goet nieu jaer.

f. 118: Liber baptizatorum catholi
corum, administrante Comelio Gob
bincx a Gastel super Zomam. Annus
rnillesimus quingentesimus nonagesi
mus sextus incipiat feliciter, sed uti
nam felicius cum pace terminetur.

f. 121 v.: Cum his tumultuosis
temporibus mandato Reverendissimi
Episcopi Antverpiensis Levini Tor
rentii cogerer hic manere, subinde
tarnen, pertaesus tempora, meditabar
discessum. Quae audiens mr. JOalmes
Dilenus licentiatus theologiae Lova
nio hoc carmen transmisit, ubi eccle
sia Bredana inducitur deplorans, etc.:

Register van gedoopte katholieken
onder de bediening van Cornelius
Gobbincx uit Gastel aan de Zoom.
Het jaar 1596 moge gelukkig begin
nen en gelukkiger met de vrede ein
digen.

Ofschoon ik in deze rumoerige
tijden door het bevel van de Hoog
eerwaarde Bisschop van Antwerpen,
Levinus Torrentius, gedwongen werd
hier te blijven, maakte ik toch nu
en dan plannen om heen te gaan,
omdat de tijdsomstandigheden mijn
weerzin wekten. Toen magister Jo
hannes Dielen, licenciaat in de theo
logie, dat hoorde, zond hij mij uit
Leuven dit gedicht, waarin de kerk
van Breda wordt opgevoerd met
klachten hierover, enz.

Me miseram! Tu nunc turbati pastor ovilis
pastor abis? tradisne lupi me dente vorandam?
Aspice quae passim maerenti pignora te, te
voce pari clamantque patrem, dorninumque fatentur.
Siccine non curas gernitus, non vota precesque?
In te tota pium spes inclinata recumbit.
Unus tu superes, fidei columenque basisque.
Siste gradum, remorare, veni quonam optime cedas:
quem divina gregem pietas tibi rite tuendam
credidit, audaci studio defende, gubema.
Formidasne? metum (quaeso) procul abiice, sperne
sollicitam quicquid vocat in contraria mentem.
Forte tuas posito superari pondere vires
arbitrare: scio moles sit quanta praeesse,
quando tot adversae partis nova beHa; sed audi:
summa per infirmos operari numina gaudent.
Tantum fide deo, coeptisque laboribus insta
constanter. Quo maius onus fers, praemia victor
hoc maiora deo referes pensante laborem.
VeIle bonmn qui dat, simul et virtutis abunde
suggeret uti nuHa turbatus sorte labascas.
Auge animos igitur, sta forti pectore, Christi
te vincat syncerus amor! Te vincat ovilis
cara tui soboles, tanto sudore parata.
Sic te pro meritis caelestia regna manebunt.

Lovanii 1596.
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"Ongelukkige die ik ben! Gij, de herder van de verstrooide kudde, gij, de
herder, gaat heen? Geeft ge mij prijs aan de tanden van de wolf om me te laten
verslinden? Zie naar de u toevertrouwde schapen, die aan alle kanten met
klagend geluid eenstemmig u hun vader en meester noemen! Bekommert ge u
zo weinig om hun zuchten, hun wensen, hun gebeden? Op u steunt heel de
wankele hoop der vromen. Gij alleen zijt nog de stut en grondslag van hun
geloof. Houd uw schreden in, blijf staan, kom hier, hier vindt ge de beste
wijkplaats: de kudde die de goddelijke liefde aan uw goede zorgen heeft toe
vertrouwd, moet ge met dappere toewijding verdedigen en leiden. Bent ge
bevreesd? Ik smeek u: werp de angst ver van u af, versmaad alles wat uw
bezorgde hart in een andere richting trekt. Misschien vindt ge, dat de opgelegde
last te zwaar is voor uw krachten: ik weet, hoe groot de druk is van een
bestuurstaak, wanneer de tegenpartij zulke ongehoorde aanvallen doet. Maar
luister: de Hoogste Godheid werkt graag door middel van zwakke mensen
Vertrouw slechts op God, wijd u met volharding aan het eenmaal begonnen
werk. Naarmate de last die ge draagt, zwaarder is, zult ge een groter beloning
winnen, omdat God onze moeite beloont. Hij die de wil tot het goede geeft,
zal óók voldoende kracht schenken, zodat ge, door welk lot ook geschokt, niet
zult wankelen. Daarom: schep nieuwe moed, houd stand met dapper hart.
Laat u verwinnen door de oprechte liefde tot Christus. Laat u verwinnen door
het geliefde !<roost van uw kudde, met zoveel zweet gewonnen. Dan wacht u
voor uw verdiensten het rijk des hemels. Leuven 1596.

f. 122: Annus a nativitate Domini
nostri Iesu Christi millesimus quin
gentesimus nonagesimus septimus,
qui utinam feliciter succedat et in
pace finiatur.

f. 124: Annus millesimus quingen
tesimus nonagesimus nonus. Utinam
catholicis felicior sit, nam adhuc
carent suo exercitio nisi in suo peri
culo.

f. 126: (Bij het begin van het jaar
1606) Semper in deterius. 0 deus,
in quae tempora nos reservasti.

f. 127: Annus millesimus sexcen
tesimus septimus; qui utinam nobis
catholicis sit felix. Perdurant adhuc
guesiorum conciones et impia man
data.

f. 129: Annus 1611, qui utinam fe
licius succedat et exeat quam prae
cedentes et catholica religio magis
floreat. Comelio Gobbingo pastore
administrante.

Het jaar des Heren 1597. Mocht
het gelukkig verlopen en in vrede
eindigen.

1599. Mocht dit jaar voor de ka
tholieken gelukkiger zijn, want nog
altijd missen ze de uitoefening van
hun godsdienst, tenzij met persoon
lijk gevaar.

Het gaat steeds slechter. 0 God,
voor welke tijden hebt Gij ons be
waard!

1607. Moge dit jaar voor de katho
lieken gelukkiger zijn. Want de pre
ken der Geuzen en hun gewetenloze
voorschriften duren nog altijd voort.

1611. Moge dit jaar gelukkiger
verlopen en eindigen dan de vooraf
gaande en moge de katholieke gods
dienst een groter bloei beleven.
Onder de bediening van pastoor
Comelius Gobbincx.
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Slechts weinigen zijn door mij ge
doopt, behalve dan in geval van
nood. Ze brengen immers, vanwege
de gevaren, hun kinderen naar de
pastoors buiten de stad.

pastoor Gobbincx ingeschreven op 16f. 131: de laatste doop werd door
juni 1613.

Breda, Gemeentearchief, afd. IV 9, 1 (2144).

f. 129: (augustus-september 1611)
Rari a me baptizati sunt nisi in ne
eessitate; deferunt enim pueros suos
ad exteros pastores ob pericula.

BIJLAGE Il.
1581 juli 31. Pastoor Cornelius Gobbincx legt een verklaring af
omtrent de oprechte en standvastige katholiciteit van Anthonis
Adriaens lid van het schoenmakersambacht.

Testamur Anthonium Adriani sutorii artificii semper fuisse eatholicae
religionis observatissimum, neque ulla labe haereseos unquam fuisse aspersum,
maculatum aut sordidatum. Quare rogamus omnes ut sint illi in sua necessitate
tamquam pro et catholico praesidio.
Actum ultima julii 1581. D. Corn. Gobbinx pastor catholicae ecclesiae apud
Bredanos.
Breda GA 239 n. 80.

BIJLAGE m.
1582. Op zijn verzoek worden aan Cornelis Gobbincx als pastoor
van de parochiekerk van Breda, de jaarlijkse rente voor het gemis
van een ambtswoning en de jaarlijkse gelden voor een tabbaart
laken, over de achterstallige jaren 1579, 1580, 1581 en over het
jaar 1582 uitbetaald.

Item den pastoer der kercken van Breda, ter zaecken van IIIIc XLI
carolus-guldens ende twelff stuyvers die wijlen heer Frederick van Renesse,
riddere ende drossaert was van den Lande van Breda ende der Stadt, dede
leveren in handen van Hendrick van Halmale boirgemeester anno XVcXXXII
tot behoeff van dengheenen diese competeerde, te weten den pastoor van
Breda. ter lossen den penning XVle XVII rgl XII st. Noch denzelven pastoor
uuyt Mechiel van den Puts erve ter loss den penning twyntich VII st. Noch
den pastoor uuyt Adriaen de Smits huys, hoff ende erve VII st. Ende alsoe
Heer Cornelis Gobbincx priester ende pastoor deser kercke, bij requeste boir
gemeesteren ende scepenen in Breda te kennen gegeven heeft, als dat hij van de
voorgaende twe boirgemeesters als van desen rendant, onbetaelt was van een
jaerlicxe rente van XXVIII rgl VI st, verschenen respective Johannes ende
Kerssavondt, annis XVc negen ende tzeventich, tachtentich, een en tachtentich
ende tweentachtentich, hebben de voerscr. boirgemeesteren ende scepenen
desen rendant, in respecte van den grooten dienst, die den voers. pastoor den
catolycken gedaen hadde, te betaelen de achterstellijge vyer jaeren renten,
beloepende volgende zijne quytantie CXIII Rgl IV st.

Item alsoe hecr Cornelis Gobbincx priester ende pastoer deser kercken,
bij requeste aen boirgemeester ende scepenen deser stadt te kennen gegeven
heeft, als dat denzelven noch was onbetaelt van zijne tabbertlaken van de jaeren
LXXIX, LXXX, LXXXI ende LXXXIItich, es desen rendant geordonneert bij
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de voerschr. boirgemeester ende scepenen, dat hij den voers. heer pastoir, in
respecte van grooten dienst, die hij de catholicken voergaende jaeren gedaen
hadde met zijne predicatie, en noch jegenwoirdichlijck was doende, zoude
betalen de resterende vyer jaeren, voer elck jaers naer ouden hercomen achthien
karolusgulden, compt volgende zijne quijtantie LXXII kgl.
Breda GA 1560 f 40, 96v.

BIJLAGE IV.

1583 december 29. Mr. Cornelis Gobbincx pastoor van Breda,
verklaart met grote nadruk dat Cornelis Montens, die bij de Furie
van Haultepenne op 29 juni 1581 strijdende tegen de Spanjaarden
gedood is, van goede en achtenswaardige familie is, en dat hij
niet alleen steeds katholiek, en vrij van ketterij is gebleven, maar
ook een voorvechter was van het katholiek geloof.

Universis et singulis has nostras literas visuris vel audituris, salutem in
Domino sempitemam. Sancte affirmamus et in fide suscepti sacerdotii testamur,
Cornelium Montens e Breda oppido Brabantiae oriundum, a bonis honestisque
parentibus prognatum, semper dum viveret, fuisse catholicae et orthodoxae
romanae ecclesiae, non tantum obedientem filium sed etiam defensorem et
propugnatoremi atque tantum abesse ut vel tenui contrariae opinionis suspicione
fuerit aspersus, ut ejusdem catholicae religionis usque ad aras fuerit obser
vatissimus. Quo autem minus hac in re decipiatur aut palpum sibi obtrudi
putet, mecum idem testabantur omnes boni et catholici, atque si necessarium
foret testarentur idem hostes catholicae fidei. Quare cum praenominatus Corne
lius Montens fuerit probus et catholicae et romanae ecclesiae, non tantum
studiosus aut vulgariter addictus sed etiam defensor et promachus, rogamus
omnes in Domino, ut illum etiam talem post mortem habeant, et famam ejus
ac nomen ab omni erroris vel hereseos nota vel suspicione sartmn tectumque,
fermentatumque tueantur. Quoniam vero pium est veritati testimonium perhi
bere, praesertim cum ad hoc requisiti fuerimus, ideoque in signum veritatis et
quo literae nostrae majorem apud quosvis fidem mereantur, easdem nomine et
chyrographo consuetis obsignavimus et subscripsimus, anno Domini milesimo
quingentesimo octogesimo tertio, die vero vigesimo none mensis Decembris.
Onder stond: Ha est, Comelius Gobbincx pastor ecclesiae Bredanae. Oorspr.
Brussel ARA Papiers d'état et de 1'audience 1786.

BIJLAGE V.

1585 September 20. Op zijn verzoek verleent de hertog van Parma
aan Cornelis Gobbincx pastoor van Breda, de collatie van een
kanunniksprebende in de kollegiale kerk van O. L. Vrouw, die
vacant was door de dood van Daniel Peeters, kanunnik dezer kerk.

A son altesse

Supplie très humblement Cornille Gobbincx pasteur de 1'église de Notre
Dame en Breda, que comme il a pleu á votre altesse de luy conferer certaine
prébende, vacante par les trespas de feu sire Daniel Peeters chanoine en l'église
susdite. Que plaise á votre altesse de luy faire expédier lettres de collation in
forma. Si sur etc.
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Apostille. Son altesse accorde au remonstrante la prébende icy mentionnée.,
dont luy se vont faictes les dépèscher. Faict en Anvers Ie 20 Septembre 1585.
Brussel ARA Papiers d'état et de l'audience 937 f 158v.

catholicae
Oorspr.

1591 Oktober 22. Op een verzoek aan de hertog van Panna gericht,
verkrijgt Gijsbrecht Jansse Eelkens een sauvegarde, om zich op
het gebied van de koning van Spanje te kunnen vestigen.

A sa altesse.
Sur la remontrance faict á Ie monseigneur Ie duc de Parma de la part de

mr Gijsbrecht Jansse Eelkens, apothecaire, bourgois et manant de la ville
de Breda, contenant comme de sa jeunesse il se seroit en toutes ses actions
comporté avecq toutte se famille comme vray enfant de nostre mère saincte
église catholicque, apostolicque, romaine, non obstant toutes les troubles et
alterations prémières et dernières advenues en ces Pays Bas, sans onques avoir
adheré aux pernicieuses factions des héreticques rebelles, ensuytte de quoy il
auroit dépuis la demére surprinse de Breda par les ennemys exposé la plus
part de ses moyens pour assister et achapter les bons fidèles catholicques,
signamant ecclésiasticques, religieulx et aultres pas lesd. rebelles amenez et
inhumainement detenuz prisonniers. Par ou il sera tellement venu en l'indigna
tion á iceulx rebelles, que de jour á aultre ilz Ie menassent ruyiner et saccager,
que luy causeroit et á sado familIe perpetuelle désolation. Cause qu'il auroit
prins son recours vers son altesse, suppliant très humblement, quelle soit servye

BIJLAGE VI.

1591 April 29. Cornelis Gobbincx pastoor te Breda, geeft van
Gisbertus Eelkens en van geheel zijn familie, getuigenis van een
onverdacht en vurig katholiek geloof; en daarom is hij in moei
lijkheden geraakt.

Tot sunt malitiosis istis temporibus de dogmatibus fidei compugnantes inter
sese opiniones, tot abominandi ac horribiles religione errores, ut etiam boni
qui perstant, vix tuti ab iis putentur, quin facile etiam in suspicionem eorumdem
errorum vocari possent, nisi fideli opera et testimoniis suorum pastorum illis
succurratur. Quare ego subscriptus, pie et instanter requisitus in causa magistri
Gijsberti Joannis Eelkens, e Sylvaducis oriundus et annum aetatis suae vigesi
mum nonum agentis, sancte affirmo pronunciatum mr Gijsbertum Eelkens cum
tota sua familia, hactenus constantissime atque fidelissime in orthodoxa catholica
romana ecclesia perseverasse, ac etiamnum perstare. Et hujus fidei catholicae
adeo illum non pudet aut poenitet, ut saepe cum periculo vitae suae omniumque
bonorum, carceres adeat, multisque sacerdotibus, monachis aliisque catholicis,
magno solatio sit, eosque e captivitate liberet ac pro eorundem redemptione
se vadem ponat. Quare cum praedictus magister Gisbertus pharmacopeus vel
apothecarius hujus Bredanae civitatis omnium bonorum, ac etiam adversario
rum, non inevidenti testimonio sit orthodoxus ac catholicus illustris, ideo
rogamus omnes in Domino ut praenominatum mr Gisbertum protegant, tueantur,
et in omnibus suis necessitatibus adsint et promoveant. Quo autem literae
nostrae apud omnes majorem fidem mereantur, ideo eos nomine et signo nostro
manuali consuetis obsignavimus et subscripsimus, anno Domini millesimo quin
gentesimo et nonagesimo primo, die verG vigesima nona Aprilis.
Ha est, D. Cornelius Gobbincx pastor et canonicus ecclesiae
Bredanae.
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de sa benigne grace (en favorable esgard á ce que dessus) luy pennectre de se
á la première commodité, et que l'occasion s'offrira retirer avecq sa famille
aud. Breda, es lieux de l'obéisance da sa majesté, et á cet effect dépescher
lettres de réconciliation, avecq clause de mainlevée de se biens en tant que
besoing soit.
In margine: Senno duci, faict Ie 21 Juillet 159l.

Dépescher ordonne que Ie suppliant fera apparoir de sa conduite catholi
que icy narrée. Faict á Bruxelles Ie 19 en Septembre 159l.

Le tout veu, et relation faicte á sa altesse, fiat acte de la reconciliation
et mainlevée de ses biens si aucuns sont saisy, in fonna. Faict á Bruxelles Ie
22 d'Octobre 159l.

Lad. altesse ce que dessus consideré et aians veu les certifications qui
sont esté baillée sur la vie et conduicte dud. suppliant, scachant aussy l'inten
tion de sa majesté n'estre aultre que de traicter en toute douceur et clemence
les bons subjects qui se veuillent réconcilier á icelle, a declaré et déclare par
cestes qu'elle tient d'icy en avant led. N. suppliant pour bon et fidèl subject
de sa majesté, et pour tel Ie prend et mect soubz sa protection et sauvegarde,
ensemble ses femme, enfans, biens meubles et immeubles sans aulcune reservé,
desquelz elle luy accorde la mainlevée si aulcuns sont saisiz. Luy remectant
pardevant et oubliant tout ce qu'il pourroit avoir mesfaict envers sa majesté,
á cause de son séjour entre les rebelles; moiennant que se contient á l'advenu
pacifiquement soubz l'ancien religion catholique et deue obéisance de sado
majesté, faisant tous les offices ou il pourra, sans aulcunement adhérer aux
factions desd. rebelles, ny á leurs pervers opinions; moiennant quoy sad altesse
veult et entend qu'il soit admis et receu es villes et places de l'obéissance de
sado majesté en faisant Ie serment et aultres debvoir de fidélité en tel cas
accostumé, es mains de l'officier du lieu ou il tiendra sa residence. Auquel et
á tous aultres justiciers, officiers des confiscations et subjectz de sado majesté,
que ce peult ou pourra toucher et regarder, sado alteze ordOlme qu'ilz aient á
se reigier et conduyre selan se faisant, laissant et pennectant led. suppliant
plainement et paisiblement joyr et user de la presente grace et mainlevée en la
forme et manière que dict est sans aulcune difficulté. En tenant seullement
par Ie récepveur ou récepveurs des confiscations qu'il appertiendra, note et
mémoire de ce présente acte en leurs quayers, registres et comptes de l'indemp
nité d'un chacun.
Faict á Bruxelles etc.
Brussel ARA Papiers d'état et de l'audience 1819.

BIJLAGE VII.

1591 Oktober 22. Op een verzoek van Jan Cheeus oud-burgemees
ter van Breda, verleent de hertog van Panna brieven van reconci
liatie en handlichting van zijn goederen, in zoverre ze in beslag
genomen zijn. Comelis Gobbincx geeft een zeer gunstig getuigenis
van zijne katholiciteit en van zijne familie. .

Ego subscriptus in fide suscepti sacerdotii sancte affirmo, honestum et
admodum probum virum Joannem Cheeus civem Bredanum atque ejusdem
civitatis consularem virum (quippe qui bis consulatem non sine magna laude
gessit) semper fuisse ac etiamnum esse orthodoxae et romanae ac catholicae
ecclesiae morigerum atque per omnia obedientem filium, et tantum abesse ut
vel suspicione hereseos commaculatus fuerit, ut magis aliis bonae vitae exem-
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plar fuerit, quod tuto imitari possent. Et quod de illo tamquam de patrefamilias
nunc asseveramus, idem quoque de tota ejus familia testificatum esse cupimus.
Quare cum praenominatus Joannes Cheeus vir consularis cum tota sua familia
constans et immotus in catholica sancta romana religione hactenus perseveret,
obsecramus omnes in Domino vehementer ut illum tueantur, protegant atque
in omnibus suis negotiis promovere studeant. Quo autem nostrae illae litterae
testimoniales majorem apud omnes fidem mereantur, ideo eas nomine et signo
nostro manuali obsignavimus et subscripsimus, anno Domini millesimo quingen
tesimo nonagesimo primo, die vero vigesima sexta mensis Aprilis. Subscriptus
erat: Ita est Corn. Gobbincx pastor et canonicus ecclesiae Bredanae. Oorspr.
Brussel ARA Papiers d'état et de 1'audience 1819.

BIJLAGE VIII.
1603 December 19. Op hun verzoek verlenen de aartshertogen
Albertus en Isabella aan de katholieken van Breda een sauvegarde,
om te Prinsenhage de h. Diensten te kunnen bijwonen die binnen
Breda door het optreden van de predikant Boxhorn zeer bemoei
lijkt worden.

Sur la remonstrance faicte aux archiducqz noz souverains seigneurs et
princes de la part de bons catholicques bourgeois de la ville de Breda, que
dépuis la malheureuse surprinse d'icelle ville en l'an 1590, ilz seroyent en
grand nombre démeurez constans en l'ancruen foy catholicque, apostolicque,
romaine, avecq intention d'y persévérer jusques á la fin de leurs vie. Or est il
que 1'ennemy, et principalement Ie ministre calviniste de lad ville appellez
Boxorinck, ayant esté pacydevant doyen de Tilmont, les tient en telle servitude
que ny Ie curé, ny chanoines ou prestres démeuranz ancares en lad.ville, n'osent
dire mess en secret ou leur annuncier la parolIe de Dieu á la cachette, craindant
de tomber aux grandes amendes et peines sur ce statuées. Par ou les suppliants
á leur indicible regret démeurant entièrement frustrez du grand benefice susd.,
á extrème détriment de leurs àmes et de leurs femmes et enfanz. Et comme á
l'église de la village de La Rage, situé quasy dévant les partes de lad. ville, se
célèbre journellement Ie service divin; outre ce que Ie jour de dimensches et
festes, Ie pasteur y prêche ordinairement, les suppliants pour Ie grand zèle et
affection qu'ilz ont d'ouyr la messe et prédication susd., se hasardent souvent
fois d'aller á 1'église, non obstantes teus les praticques que Ie sond. ministre
calviniste invente tous les jours pour les destourner de ce que dessus. Mais
comme ilz craignent grandement que quelqu'un d'eulx en chemin trouvé et
prins prisonnier des soldats de leur altezes, á cause qu'il ne sont pourveuz de
leurs lettres de passeport; ils supplient très humblement qu'en consideration
de ce que dessus, il plaist á leurs altezes de permectre et donner licence ausd.
suppliantes de pouvoir librement aller et fréquenter lad. église du village de
La Rage, et de la s'en retourner vers leurs maisons, sans en ce aulcunement
mespendre.
Onder stond: Leurs altezes ce consideré, désirant d'assister et favoriser ft cy
comme en lettre susd. qu'est celluy cydessus narré, ont accordé et accordent
par ceste ausd. bourgeois catholicques de Breda, suppliants, la permission et
licence par eulx requise. Et neantmoins se doubtant qu'aulcuns pourroient abu
ser de ceste licence, et soubz icelle commectre quelque désordre, ont restrainct
lad. licence ft deux mois de huy, pour veoir comme la chose succedera; ordon
nant leurd. altezes ft tous leurs justiciers et officiers en sa terre, de selon ce
regIer et conduyre. Faict en la ville de Bruxelles 17 December 1603.
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Brussel ARA Papiers d'état et de 1'audience 1901.

In margine: Son alteze ayant ouy la relation de ceste requeste, désirant assister
et favoriser un euvre si bon et sainct qu'est icy narrée, accorde ceste perrnission
icy réquise á ces suppliants catholicques; et neantrnoins doubtant que aulcuns
en pourroent abuser et soubz ceste licence cornrnectre quelque désordre, la
restrainct á deux mois des hui, pour veoir cornrne la chose succedera, dont
sera faict liste. Faict á Bruxelles Ie dix neufvième Decembre 1603. A vidit.

Oorspr.

BIJLAGE IX.

1604 December 10. Op verzoek van Cornelis van Buersteden en
om het goede getuigenis van pastoor Gobbincx te Breda en van
Petrus Opmeer te Brussel, verlenen de aartshertogen Albertus en
Isabella aan hem acte van reconciliatie en verlof om zich op
Spaans gebied te vestigen.

A leurs altezes serenissimes.
Remonstre très humblement Cornelis van Buersteden, natif de la ville de

Breda, que après la surprise de lad. ville, il at continué sa démeuré en icelle, et
tous jours faict profession de l'anchienne religion catholicque, apostolicque et
romaine, ensuytte des attestations du curé de lad. ville et aultres cy-joinctes.
Mais comme par defences et ordonnances publiées de part des estatz en lad.
ville, á paine de confiscation des biens et d'estre chastiez comme contreveneurs
de leurd. ordonnances, est deffendu 1'exercice de lad. religion catholicque. Aussy
est il mal possible, et non sans grand et évident péril illecq exercer lad. religion
et obtenir les gràces et bénédictions es congregations des aultres bons chrestiens
aux principales festes selon les cornrnandemans de la sainct église catholicque,
apostolicque et romaine. Supplie partant que voz altezes ser. soient servies aux
suppliant pardonner de ce qu'il pouroit avoir mesprins, en ayant continué
savemeure entre les rebelles, avecq de pouvoir continuer sa demeure en lad.
vilie, et luy octroyer passeport de pouvoir trois ou quattre fois par an, se
transporter avecq fernrne et enfans en la ville d'Anvers ou aultres places de voz
altezes ser., pour en icelle librement exercer lad. religion catholicque et recep
voir les gràces et benedictions des sts sacrements, et s'obligeront de prier Dieu
pour Ie salut de voz alteze ser. Quoy faisant etc.
In margine. Fiat acte de réconciliation, attendu Ie bon tesmonaige porté pour
ce suppliant icy joinct in forma, avecq clause de pouvoir continuer sa résidence
au lieu de sa demande. Et quant au surplus, il y sera par aprês ordonné.
Faict á Bruxelles Ie 10 Decembre 1604.

Ego subscriptus in fide suscepti sacerdotü affirmo et attestor Cornelium
Mercelli van der Buersteden civem Bredanum esse, virum probum, catholicum
et romanae ecclesiae et orthodoxae fidei obedientem et cultorem, neque ulla
contrariae opinionis macula, aut hereseos nota infectum vel suspecturn. Quare
cum praenominatus Cornelius van der Buersteden sit et habeatur ab omnibus
catholicis, et in orthodoxa fide firmus ac constans, obsecro omnes in Domino
Jesu ut eum pro tali agnoscere et suscipere dignentur, ejusque negotia pro suo
erga catholicos studio et candore, promovere velint. Actum Bredae in misero
meo anno Domini millesilno sexcentesimo quarto, die vero tertia mensis maji,
cum nomine et chyrographo proprio, ita est Cornelius Gobbincx, pastor catholi
corum in suis necessitatibus apud Bredanos.

Je soubsigné confesse par ceste ma signature avoir entendu par bon raport
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de plusieurs personnes tant ecclésiasticques que séculaires, que Comelio van
der Buersteden bourgois de la ville de Breda, est homme fort zeleux en la
religion catholicque et service de leurd altezes ser.; et que pourtant il mérite
d'obtenir, ce qu'il demande par sa requeste cy joinct.
En Bruxelles Ie XVIe de novembre 1604. Getekend: Pierre d'Opmeer.
In dorso: Admodum honorando domino domino Petro Opmeer .... de Helmond,
rerum marinarum consiliario, Bruxelles. Oorspr.
Brussel ARA Papiers d'état et de l'audience 1910.

BIJLAGE X.
1605 December 1. Op zijn verzoek verlenen de aartshertogen
Albertus en Isabella aan Comelius Gobbincx pastoor van Breda,
een sauvegarde, om met zijn rentmeester George Peeters van der
Lyck op Spaans gebied te kunnen verblijven.

Aux Archiducqz etc.
Remonstre en toute humilité sire Comille Gobbincx presbytre et pasteur

des catholiques en la ville de Breda, que Ie 25e de Mars 1603, il auroit pleu
á voz A. S. de luy accorder lettres de passeport, pour se pouvoir librement
transporter en la ville d'Anvers et au village de Gastel, avecq Sebrecht Joosten
son receveur, pour y entendre á leurs affaires particuliers; mesrnes de se retirer
es villes et places de leur obéyssance, quand les héréticques les vouldroyent
constraindre de sortir lad. ville de Breda, comm'il appert par copie authentique
icy annexée. Mais comme led. Sebrecht Joosten sond. receveur seroit trespassé
au mois de May dernier, icelluy suppliant auroit surrogué en sa piace pour
son receveur George Peeters van der Lyck de bonne famille et catholique, ce
qu'appert SUl' l'attestation joinct á ceste. Supplie partant très humblement que
Ie bon plaisir de voz A. S. soyt de luy octroyer nouvelles lettres de passeport,
et y comprendre led. George Peeters van der Lyck sond receveur moderne.
Ce faisant etc.
Apostille. Veue la nouvelle attestation icy joincte, fiat nouvelle pennission re
quise pour Ie suppliant et George Peters van der Lyck en lieu du défunct, en
conformité de celle dont Ie duplicat est icy donnée. Faict á Bruxelles Ie premier
de Decembre 1605.
In dorso: Requeste pour sire Cornille Gobbincx presbytre.

1605 Augustus 24. Getuigenis omtrent de onverdachte katholiciteit
van George Peeters van der Lyck door pastoor Gobbincx, die als
zijn rentmeester optreedt.

Ego subscriptus, etsi saepe testatus sum de catholicae fidei professione
quam coram me fecit Georgius Petri van der Lyck, tamen idem requisitus,
denuo testor et affirmo praenominatum Georgium esse romanae, catholicae et
orthodoxae fidei cultorem. Et si quis esset qui contradicere auderet, dicerem
illum hostem esse veritatis; cum dictus Georgius non solum praeteritis annis,
sed etiam praesenti hoc anno publicam catholicae fidei fecit professionem atque
exercitium. Quare cum praedictus Georgius semper fuerit ac etiam nunc sit
verus catholicus, obsecl"O omnes ut eum pro tali suscipere et agnoscere dignentur
illiusque negotia promovere velint. Actum Bredae in misero mee anno miilesüno
sexcentesimo quinto, die vero 24 Augusti domino Bartholemeo sancto, sub testi
monio et subscriptione manus proprii et chyrographi confirmans. Ita Cornelius
Gobbincx pastor catholicorum in suis necessitatibus apud Bredanos.
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Onder stond: Sebertus Judoci cujus in literis salviconductus fit mentio, obiit
christiane et valde catholice in Majo presentis anni miIIesimi sexcentesimi
quinti, Bredae sepultus. Getekend: Cornelius Gobbincx pastor catholicorum
Bredanorum.

1605 December 1. Sauvegarde of paspoort dat door de aartsherto
gen Albertus en Isabella aan Cornelis Gobbincx en zijn rentmeester
George Peeters van der Lyck verlcend is, om op Spaans gebied
te kunnen verblijven.

Les archiducqz etc.
A tous Iieutenans, gouverneurs etc. Comme de la parte de sire CorniIIe

Gobbincx, presbytre et pasteur des catholicques en la viIIe de Breda, nous a
este presenté que Ie XXV de mars 1603, luy aurons permis et consenty de se
pouvoir transporter tant en notre viIIe d'Anvers, que au viIIage de Gastel avecq
Sebrecht Joosten son receveur, pour y entendre á leurs affairres particuliers,
mesmes de se retirer es villes et places de notre obéyssance, quand les hérétic
ques les vouldroyent constraindre de sortir icelle ville de Breda. Mais comme
icelle Sebrecht Joosten serait trespassé au mois de may dernier, auriot surrogué
en sa place pour son receveur George Peeters van der Lyck, moyennant que
ce fust notre bon plaisir, au quel effect i! nous supplioit très humblement de
luy faire despecher acte au cas peltinent. Pour ceste cause nous avons (pour
aulcuns bonnes, considérations) penny ct consenty, permectons et consentons de
grace espiciale par cestes présentes ausd. sire Cornille Gobbincx et George
Peeters van der Lyck, de se pouvoit transporter toutes les fois que bon leur
semblera, tant en nostred. viIIe d'Anvers, que aud. viIIage de Gastel, pour y
entendre á leurs affaires particuliers; aussy de se retirer es villes et places de
nostre obéyssance, quand les rebelles les constraindroyent de quicter lad viIIe de
Breda. Vous ordonnons et commandons bien expressement que se retrouvant
vers vous les surnommez, vous ayez á les laisser partout librement et franche
ment aller, séjourner, passer et repasser, tant par eaue que par terre avecq
leurs hardes et bagage, sans leur faire ou donner ny souffrir estre faict, ou
donner aulcun trauble, destourbier ou empeschement. Ains au contraire, toute
l'ayde, faveur et assistance requise, pourveuqu'iJs ne facent aulcnne chose
préjudiciable á notre service, nos pays et bons sublectz. Et qu'á leur arrivée
et retour ilz seront tenu se présenter á don Gonçala Mena Iieutenant de nostre
citadelle aud. Anvers, pour y en estre tenu note. Faict en nostre ville de
Bruxelles soubz nom et cachet secret Ie premier jour de decembre, l'an mil
six cent et cincq.
In margil1e: Acte pour sire Cornille Gobbincx pasteur des catholicques á Breda.

Brussel ARA Papiers d'état et de l'audience 1914. Minute.

BIJLAGE XI.

1608 Oktober 9. Op verzoek der pastoors van Ginneken en Prin
senhage verlenen de aartshertogen Albertus en Isabella, aan de
katholieken van Breda een sauvegarde om naar Prinsenhage en
Ginneken ter kerke te gaan.

Remonstrent très humblement les curez de Ginneken et Hagen, prez la
ville de Breda, comme les catholicques de lad. viIIe de Breda sont accoustumées
de vcnir journellement á lesd viIIages Hagen et Ginneken, tant pour ouyr la
saincte sacrifice de la Messe que pour confesser et recepvoir les sainctz sacra-
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Brussel ARA Papiers d'état et de l'audience 1926.

mentz de l'église, non obstant tous debvoir que les huegenots font pour l'em
pescher, tant par prinse de leurs bagaigez, comme huiches, manteaux accoustre
ment; laquelle dévotion il a pleu á V.A.S. de les permectre de la prinse de
Breda par les Huegenotz. Sy est il neantrnoings que les soldatz de V.A.S.
se prétendent de prendre prisonniers et tenir en bonne prinse, ceulx qui viennent
de lad. ville ausd. églises, encoires qu'ilz ayent tesmoiganaige des cmez desd
lieux. Pourquoy supplient les remonstrantes qu'l plaise á v. altezes s. d'accorder
ausdictz catholiques de lad. ville de Breda ayans certiffication des suppliants
curez desd. villages, de pouvoir continuer leurd. devotion moyennant que
tiennent Ie droict chemin vers lad église laquelle n'est que delnie heure.
Quoy faisant etc.

Soient dépêschée actes d'asseurance pour les catholicques de Breda qui
viendront Ie droict chemin en ces deux églises, pour y faire leur dévotion,
afinque noz soldatz ne puissent les molester, et en soit donné ung á chacun
de ces deux curez. Faict á Bruxelles Ie 9 d'octobl'e 1608.
In dorso: A son altesse. Pour les curez de Hage et Ginneken, près de Breda.

Oorspr.
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J. B. Krüger Kerkel. geschiedenis van het bisdom Breda III 1875, 377.
5) Voorloopige lijst van Nederhmdsche monumenten van geschiedenis en
kunst D X (Noord Brabant) 1931 291; Ghulden Roos VI (1946) 84 vvo
6) Brussel Algemeen Rijksarchief Papiers d'état et de l'audience 489 f 15, 16;
Breda GA 626 f 264 afd. IV 9, 1 (1144); Tax. XXII (1915) 12 vv; N. Biogr. W.
VII 475.
7) Breda GA afd. IV 9-1 (2144); Bijzondere dank breng ik aan de zeereerw.
zeergel. Heer DI. J. L. M. de Lepper. Hij bezorgde een keurige vertaling van
het latijnse gedicht, aan pastoor Gobbincx opgedragen, en van talrijke latijnse
teksten en citaten door Gobbincx in zijn doopboek neergeschreven. Tevens gaf
hij nog menige nuttige aanvulling voor deze bijdrage.
8) G. C. A. Juten in Tax. XXXIII (1926) 94 vv; H. Vriend in Jaarboek De
Oranjeboom VI (1953) 27 vvo
9) G. C. A. Juten De parochiën in het bisdom Breda D Bergen op Zoom 2
30 vvo
10) Bergen op Zoom GA Commissie van Breda 485 (rekening 1563) f 25 v,
n. 1095; Juten De parochiën enz. D Breda 2 134.
11) E. van Meteren Historiën der Nederlanden 1663 60 v; P. Opmeer Marte
laarsboek of historie der Nederlandtsche martelaren II 1700 16; Juten De
parochiën enz. D Bergen op Zoom 2 33 vv, 47, 69; B. A. Vermaseren De
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katholieke Nederlandsche geschiedschrijving in XVle en XVIIe eeuw over de
opstand 1941 191 vv; Van Duinkerken in Feestbundel enz. 16.
12) L. H. C. Schutjes Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch III 1572
1 vv, IV 1876 1011; J. B. J. ridder van der Scueren Hist. Gen. 44 (1887) 50;
F. Brekelmans in Brabantia IV (1955) 269 vvo
13) Bossche Bijdragen VII (1947) 140 vv; C. J. F. Slootmans en J. Kleyntjens
in de Ghulden Roos VII (1947) 101 vv, 107 vvo
14) Brussel ARA Familiearchieven van Arenberg 5804; Zevenbergen GA Stads
rekeningen over deze jaren. Aldus volgens een vriendelijke mededeling van
drs. F. Brekelmans archivaris te Breda. Bergen op Zoom GA Com. van Breda
485,486.
15) Brussel ARA Papiers d'état et de l'audience 508, 5; Breda GA 525 f 59 v;
Slootmans en Kleyntjens in Ghulden Roos VII (1947) 101, 104.
16) Brussel ARA Papiers d'état et de l'audience 479 f 208; 1712; Zevenbergen
GA 2535; Jaarboek de Oranjeboom VI (1953) 158 vv; L. J. Rogier Eenheid
en scheiding II 97 vv; I. de Groot Personen en feiten uit de geschiedenis van
Zevenbergen 50.
17) Breda GA 1554 f 80v, 1555 f 114v.
18) Breda GA afd. IV 9, 1 (2144) zie bijlage I; 2212 f 114; Tax. XXII 12 vv;
N. Biogr. W. VII 475.
19) Brussel ARA Papiers d'état et de l'audience 1428; Breda GA 2212 f 114;
Jaarboek De Oranjeboom VII (1954) 52, 68.
20) Breda GA 7 f 69, 70.
21) Breda GA 7 f 70, 70v, 92, 109v, 123v, 124.
22) Breda GA 7 f 60v; 1557 f 110; 1558 f 107, 115; 1560 f 97; Krüger o.c. III
1875 274; P. Placidus in Geschiedenis van Breda I 1952 136.
23) Breda GA 7 f 171, 179v, 184, 191; Th. E. van Goor Beschrijving der Stad
en Lande van Breda 1744 98; Krüger o.c. III 167; Geschiedenis van Breda I
154 vvo
24) Breda GA 7 f 190.
25) Breda GA 7 f 124; Fl. Prims De religionsvrede (1578-1581) 1942 144.
26) Breda GA 7 f 193, 196, 203 vv; St. Geertruydtsbronne XIII (1936) 74.
27) Tax. XXX (1923) 25 VVo
28) Breda GA 1565 f 289; afd. IV 9, 1 (2144) f 1 bijlage I; Van Meteren o.c.
10 B 184 vv; P. Bor Oorspronck .... Nederlandsche oorlogen 16e B. 33 vv;
Th. M. Roest van Limburg Het kasteel van Breda 1904 90 vv; Van Goor o.c.
147 vv + V. van der Aura Geschiedk. Bijdragen .... St. Catharinadal 1899 124;
A. C. J. Commissaris St. Catharinadal 1947 48.
29) Brussel ARA Papiers d'état et de l'audience 192, 3; G. Brom Archivalia Jl
222; 12, 1761; Tax. XXIII (1916) 7 vvo
30) L. J. Rogier Geschiedenis van het katholicisme in Noord Nederland in de
16e en de 17e eeuw I 1945 372 vv, 386; E. de Moreau Histoire de l'église en
Belgique V (1559-1633) 1952 43 vvo
31) Analectes pour servir á l'histoire ecd. de Belgique X (1873) 218.
32) Tax. XXX (1923) 30 VVo
33) Breda GA 8 f 17v 239; Tax. XXX (1923) 33 vvo
34) Tax. XXX (1923) 122 VVo
35) Rogier Gesch. v. h. katholicisme etc. 1 311, /vv, 392 vvo
36) Breda GA afd. IV 9, 1 (2144) f 1 bijlage I; Van Goor o.c. 149 vv; Jaarboek
De Oranjeboom VII (1954) 60 vvo Zie ook dit Jaarboek pag. 145 (art. Scherft).
37) Breda GA afd. IV 9, 1 (2144).
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38) Breda Bisschopp. archief II A II G V 624; Brussel ARA Papiers d'état
et de l'audience 206; Tax. XXIII (1916) 42 vvo
39) Aub. Miraeus Op. diplom. III 1734 489 vv; Tax. VIII 283.
40) Breda GA 345 S i; 1518; 1560 f 40, 96v bijlage II, aldus volgens vliendelijke
mededeling van A. Hallema; Geschied. v. Breda I 132; Jaarboek De Oranje
boom VII (1954) 53.
41) Brussel ARA Papiers d'état et de l'audience 1776; Miraeus Op. Dip!. III
489.
42) Brussel ARA Papiers d'état et de l'audience 1778.
43) Brussel ARA Papiers d'état et de l'audience 1428, 1776; Schutjes o.c. II
1872 251; IV 1873 271; Krüger o.c. III 101, 152.
44) Brussel ARA Papiers d'état et de l'audience 1780, 1786; Chambre des
comptes 18273 f 22, bijlage lIl; Tax. XIII (1906) 38; XXXVIII (1926) 257v,
287 vvo
45) Breda GA afd. IV 9, 1 (2144) f 15v, bijlage I.
46) Brussel ARA Papiers d'état et de l'audience 937 f 185v, bijlage IV; Jaar
boek de Oranjeboom IV (1951) 39 vvo
47) Breda GA 8 f 263v.
48) Breda GA 8 f 263v, 292; 240 f 240
49) Breda GA afd. IV 9, 1 (2144) f 1, 88; Bor o.c. IV D 27 B 24; Roest van
Limburg o.c. 95 vv; P. Haak Johan van Oldenbamevelt. Bescheiden betreffende
zijn staatkundig beleid en zijn familie I (R.G.P. 80) 1934 206 vvo
50) Breda GA afd. IV 9, 1 (2144) f 1; Bor o.c. IV 27e B 24, 24v; M. van der
Kemp Maurits van Nassau I 320 vvo
51) Jaarboek de Oranjeboom VIII (1955) 49 vvo
52) Breda GA afd. IV 9, 1 (2144) f 1; Archief Grote Kerk n. 9 (rekening over
het jaar 1589) Dese reeckeninge op verscheyden dagen geexamineert, overhoort
ende overslegen zynde, is aldus finaelycken gesloten geweest opter Stadthuys
tot Breda in de groote keueken opten naestlesten dach in decembli anno XVc
ende XC, daer by ende over waren heer Comelis Gobbincx Pastoor der voirs.
ffabrycke, heer Henrick (Moontens) (Gholis) Buysen, Mr Dieriek Wachmans,
. . . . .. Peeter van Alphen ende Comelis van de Put, kerckmeesters ende ren
danten in desen. Ende my dese reeckeninge geapostilleert ende tslot der zelver
geschreven hebbende.

w.g. Hugo van Baerle
Comelius Gobbincx pastor interfui et subsclipsi
Joannes Donckaerts presbyter
Gorys Buysen
Diedelick Wachmans.

Van der Aura o.c. 57; G. Brom Archivalia I, 2 954.
53) P. F. X. de Ram Synodicon Belgicon III 1853 337; Laevinus Torrentius
Correspondance III Période Anversoise (1590-1595) 1954 57 vv, 72 vv, 101 vvo
54) Analectes etc. V (1868) 402 vv; G. Brom en A. H. L. Hensen Romeinsche
bronnen etc. (R.G.P. 52) 1922 410; Tax. XXXIII (1926) 256; Jaarboek de Oranje
boom IV (1951) 38 vv; Torrentius o.c. III 72, 204, 215, 239, 362.
55) Brussel ARA Papiers d'état et de l'audience 1819 bijlagen V en VI.
56) Breda GA afd. IV 9, 1 (2144) f 104; P. Placidus in Hist. Tijdschr. XVI
(1937) 113 vv; P. Scherft in Jaarboek de Oranjeboom VI (1953) 71 vv; Haak
o.c. I 468.
57) Breda GA afd. IV 9, 1 (2144) f 106, 107; Juten De parochiën enz. D
Bergen op Zoom 2 33, 44.
58) Breda GA 9 f 116v.
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59) Breda GA 9 f 125.
60) Breda GA 242; Bor o.c. 33 B f 15; Journael van Duyck II 22; Haak o.c. I
334.
61) Breda GA afd. IV 9, 1 (2144) f 118, 122; 10 f 43v; zie aanteken. 1) en
bijlage I.
62) Breda GA zie stadsrekeningen over deze jaren; 1007 f 110v; A. van
Lommel Rapport over de vicariegoederen in Noord Brabant z. j. 28, 36; Tax.
XXXIII (1926) 267v.
63) Breda GA 525 f 59v; 1577 f 222 + 1914 f 15; Jaarboek de Oranjeboom
VIII (1955) 50, 6I.
64) Breda GA 10 f 151, 211.
65) Krüger o.c. III 119v; Tax. XXXV (1928) 58.
66) Den Haag ARA 1078 f 238, 295; Breda GA 11 f 26v, 120v, 162; A. Hallema
in Nederl. Arch. Kerkgesch. XL 43 vv; J. Habets en A. J. Flament Archieven
van de rijksabdij van Thom I 1899470; Krüger o.c. III 263; M. A. M. Nauwe
laerts De oude latijnse school van Breda 1945 45; Commissaris o.c. 51 VVo
67) Brussel ARA Papiers d'état et de l'audience 1901, 1910 zie bijlagen VII en
VIII; Vermaseren o.c. 191 VVo
68) Brussel ARA Papiers d'état et de l'audience 1910.
69) Brussel ARA Papiers d'état et de l'audience 1914, 1926 zie bijlagen IX en
X; Breda GA afd. IV 9, 1 (2144) f 120, 127; Den Bosch RA collo Cuypers Van
Velthoven 101; Krüger o.c. III 203; Tax. XXII (1915) 18 VVo
70) Analectes etc. IX (1872); Vermaseren o.c. 188 vvo
71) N. Japikse Geschiedenis van het Huis Oranje-Nassau I 1937 154 VV; P. J.
Blok Relazioni Veneziane (R.G.P. 7) 1909 77 VV; Tax. XLIX (1942) 13I.
72) Breda GA afd. IV 9, 1 (2144) f 129; Juten De parochiën etc. D Breda 2
42, 328; Jaarboek De Oranjeboom VIII (1955) 37, 66 vvo
73) Analectes etc. I (1864) 119 VVo
74) Breda GA Archief Grote Kerk van Breda reg. 25 f 28v, Item van dat heer
Comelis Gobbincx pastor van Breda was den XXI november. Met dluyden
ende baercleedt oock in de kercke begraven is, ontfangen X Rgl. XVI st. Zie
ook Tax. XIV (1907) 223.
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