
De schuilkerk in bedrijf
door
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Wie de geschiedenis van een tijdperk op een verantwoorde wijze wil
beschrijven, kan niet volstaan met het trekken van de grote lijnen die
worden bepaald door een aantal min of meer beslissende gebeurtenissen.
De kleine bijzonderheden die aan het leven van alledag de typische
eigentijdse kleur gaven, zijn voor de kennis van het verleden minstens
even belangrijk. Dikwijls zijn die moeilijk te achterhalen; door de tijd
genoten werden ze niet opzettelijk vastgelegd, daarvoor waren ze te ge
woon en te vanzelfsprekend. Men moet ze dus afleiden uit bronnen die
niet als geschiedkundige dokumentatie bedoeld waren, en deze zijn niet
altijd in voldoende mate aanwezig. Voor de schuilkerkperiode van de
Bredase katholieken beschikken wij gelukkig over een vrij overvloedig
en veelzijdig studiemateriaal. Vooral de rekeningen van de R.K.kerke
raad, hoewel slechts onvolledig bewaard, l bieden veel verrassende in
lichtingen. Ook de nog aanwezige correspondentie van de kerkeraad en
de pastoors met het bisdom Antwerpen is in dit verband niet zonder
belang.2 Tenslotte beschikken wij nog over de manualen van de Brug
straatse kerk, waarin vooral één der pastoors, Jacobus Smits (1746
1775) het kerkelijk bedrijf van zijn dagen ten gerieve van zijn opvolgers
nauwkeurig heeft geregistreerd.3 Met behulp van dit uiteenlopend ar
chiefmateriaal wordt hier een poging gedaan om het kerkelijk leven der
Bredase katholieken van de eerste helft der zeventiende en van de acht
tiende eeuw zo duidelijk mogelijk weer te geven. Het gaat hierbij veelal
om details die op zichzelf genomen van weinig betekenis zijn. Toch
hoop ik, dat ze tezamen genomen een beeld zullen oproepen van een
wereld die juist door de kerkelijke ontwikkeling van de laatste jaren
steeds verder van ons terugwijkt. Ouderen zullen hier en daar nog een
glimlach van herkenning kunnen opbrengen, maar jongere lezers zullen
zich verplaatst voelen in een tijd die voor hen in veel opzichten vol
tooid verleden moeten heten.
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De ongemakken van het kerkbezoek.

De Bredase katholiek uit de schuilkerktijd schijnt een trouwe kerk
ganger te zijn geweest: klachten over verwaarlozing van het kerkbezoek
komen we immers nergens tegen. Toch werd er toen heel wat meer
gevraagd dan nu. Ten eerste werd de katholiek veel vaker in de kerk
verwacht. Buiten de zondagen waren er niet minder dan vierendertig
"verplichte feestdagen"; naast een vijftal Maria-dagen behoorden daar
toe bijvoorbeeld alle apostelfeesten.4 Daarbij kwam dan nog de jaarlijks
door de Staten-Generaal uitgeschreven bid- en dankdag, waarvoor in de
achttiende eeuw ook de katholieken werden opgeroepen. Maar ver
moedelijk betekende dit laatste alleen maar een verplichting voor de
pastoors, die daaraan voldeden door een gezongen mis met preek en
een lof. Gezien de onder de katholieken gangbare benaming "Geuzen
biddag"5 mag een spontane deelneming niet worden verondersteld. Ook
in Holland blijkt de geestdrift voor deze officiële bededagen onder de
roomsen opmerkelijk gering te zijn geweest.6

Maar niet alleen was het voorgeschreven kerkbezoek veelvuldiger,
men moest daarbij ook nog verschillende ongemakken doorstaan die de
huidige kerkganger bespaard blijven. De kou in de winter was er zeker
één van; de kerkhuizen waren maar lichte bouwsels en van verwarming
was geen sprake; alleen voor de celebrant was er bij vorst op het altaar
een komfoor, dat met turf werd gestookt.

Het ergste bezwaar kwam echter voort uit het schromelijk tekort
aan ruimte. Zitplaatsen waren maar voor zeer weinigen beschikbaar,
de meeste bezoekers moesten dicht opeengedrongen blijven staan. Om
dit te illustreren: de kerk van de Nieuwstraat die (onder en boven te
zamen) een oppervlakte had van hooguit 450 m2 , werd destijds ge
schikt geacht voor 800 à 900 personen.7 Vooral wanneer door een of
andere omstandigheid één der drie kerken uitviel - bijvoorbeeld tussen
1739 en 1746, toen de grootste kerkruimte, die van de Brugstraat, op
bevel van de Staten-Generaal ruim zeven jaar gesloten bleef - was de
toestand onhoudbaar. Zeer velen moesten dan in weer en wind op straat
blijven (in normale omstandigheden kwam dat trouwens ook nog wel
voor) of trachten vanuit naburige huizen of open plaatsen nog iets van
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11. Zilveren ciborie met afbeeldingen van heiligen uit de Sociëteit, in 1675 aan de jezuïeten
te Breda geschonken.

Foto B. van Gils. Bisschoppelijk Museum. Breda.
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12. Kazuifel van rode zijde met Chinese motieven, behorend bij een driestel met
koorkap, vermoedelijk in 1748 vervaardigd voor de kerk in de Waterstraat.

Foto B. van Gijs. Bisschoppelijk Museum Breda.
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de dienst op te vangen. Het "geraes, gekijf en gekerm" binnen de ker
ken heet dan zó groot "dat de priesters hunne functiën niet wel kunnen
verrigten ende de toehoorders den dienst niet na behooren waerne-
men". Verder wordt geklaagd "dat verscheijde luijden door flauw-
tens overvallen sijnde, uijt de kercken hebben moeten geleijd en ge
draegen worden, jae selfs swangere vrouwen in groot perijckel sijn ge
weest, en continueel nog sijn, van in de kercken door het groot gedrang
van 't volck verpletterd te worden". Dergelijke klachten worden niet
alleen naar voren gebracht in rekesten van de R.K.kerkeraad, ze worden
ook in een rapport van de magistraat bevestigd. Nog sprekender is
wellicht wat de stadsbestuurders meedelen over hun ervaringen bij een
persoonlijk onderzoek op 8 maart 1744. Toen ze eenmaal in de kerk-
gebouwen waren, konden ze er niet of nauwelijks meer uit: " heb-
ben vier commissarissen uit den onsen gedurende den dienst in de twee
Roomsche kerken present sijnde geweest, aan ons op den eed amptshalve
gedaan gedeclareert, dat sijlieden door het gedrangh en toevloed van
menschen genootsaakt sijn geworden den geheelen dienst in een der
gemelde kerken te moeten bijwonen, hebbende niet dan met de groot
ste moeijte des werelds uit de andere kerk door de menigvuldigheid
der menschen kunnen dringen".8

De luysevanger.

Het uitpuilende kerkgebouw vormde natuurlijk een geschikt werk
terrein voor de bedelaars die, zoals overal, bij voorkeur post vatten bij
de kerkdeuren. Ze waren in die dagen zó talrijk dat ze een maatschap
pelijke kwaal betekenden waartegen de overheid het publiek meende te
moeten beschermen. De stad had daartoe een "bedelaarsjager" in dienst,
die in Breda de schilderachtige naam droeg van "luysevanger".9 Om de
hinder van het gebedel te bestrijden voelde de kerkeraad zich ge
drongen om de hulp van deze overheidsdienaar in te roepen. Vanaf
1692 komen in de rekeningen herhaaldelijk posten voor betreffende
nieuwjaarsgiften aan de luysevanger "voor 't oppassen dat de bedelaers
aan de catholijcke kercken egeen molestie ofte beletsel doen soude", of,
zoals het elders nog brutaler staat "om de arme menschen van de kercke
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te houden". Voor één gulden en vijf stuiver per jaar kon men op de
bijstand van de man rekenen.

Collecten.

Tot de weinigen die verzekerd waren van een zitplaats in de kerk
behoorden de leden van de kerkeraad (de "directeurs" of "regenten",
zoals ze zich noemden) en de "kerkmeesters". Er wordt immers mel
ding gemaakt van een directeursstoel en een kerkmeestersstoel (waarbij
men "stoel" kennelijk moet verstaan als "bank"). De kerkmeesters
waren feitelijk de collectanten, of, zoals ze destijds heetten, de "collec
teurs" of de "opgaerders". Hun taak was tweeledig: ze moesten in de
kerk "met het bord omgaan" en daarnaast moesten zij (althans enige
van hen) de halfjaarlijkse huiscollecte verzorgen. Vooral de vervulling
van hun functie tijdens de overvolle kerkdiensten moet niet altijd aan
genaam zijn geweest. Vandaar dat één der leden van de kerkeraad, de
rentmeester van Thorn, Gerard van Beeck (overleden in 1720) op het
denkbeeld kwam een bijzondere attractie aan hun taak te verbinden: bij
testament bestemde hij een legaat van 500 gulden om de collecteurs in
staat te stellen "van de interesten jaerlijks eens vrolijk te wesen".

De werkzaamheid van deze vrijwilligers was hoogst belangrijk, want
vrijwel alle inkomsten van de kerkeraad kwamen uit de kerk- en huis
collecten. De bewaarde rekeningen geven ons een indruk van de opge
haalde bedragen. De huiscollecte beliep in de 17e eeuw 750 à 800
gulden per half jaar. In de loop van de 18e eeuw daalde, na een kleine
stijging, dit bedrag geleidelijk tot 460 à 470 gulden per half jaar. Deze
vermindering kan het gevolg zijn geweest van de economische achter
uitgang der bevolking, maar zal gedeeltelijk ook wel toe te schrijven
zijn aan de geringere behoeften: de kerken waren afgebouwd en inge
richt en de recognities aan de ambtenaren vergden aanzienlijk minder
dan voorheen.10

Interessant is het ook de bijdragen te vergelijken van de zeven wij
ken waarin de stad was verdeeld. Uit het jaar 1708 bezitten wij nl. nog
een gedetailleerde opgave (met de "Kersstraet" is de tegenwoordige
Karrestraat bedoeld) :
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Haegheijnde
Nieuwstraet, Visserstraet, Havermart
Eijndstraet, Kers- en Ridderstraet
Langh en Corte Brughstraet
Ginnekenseijnde
Grote marct, Veemarct, Katerstraet
Boseijnde

april
120- 7-8
188- 0-0
104- 6-0
102-13-0
98--'- 9-0

163- 2-8
71- 0-8

oktober
112- 8- 8
186-11-12
103- 9- 0
100- 2- 0
107- 1- 6
159- 3- 8
69-16- 7

De jaarlijkse opbrengst van de in de kerk gehouden collecten was
gemiddeld 1300 à 1400 gulden. Hierin was ook een bijdrage begrepen
van het begijnhof, dat de helft van zijn offergeld moest afdragen. Doch
deze helft bedroeg doorgaans slechts 10 à 13 gulden per jaar; het be
zoek van de burgers aan de begijnhofkerk, die niet groot geweest kan
zijn, zal dus wel beperkt zijn gebleven. Het geheel der kerkcollecten ver
toont in de loop der jaren wat groter schommelingen dan de huis
collecten, maar blijft over het geheel genomen tot het einde der 18e
eeuw ongeveer gelijk.

Armenzorg.

Opvallend is dat er geen collecten werden gehouden voor de armen,
althans tot in de vijftiger jaren der 18e eeuw. We kunnen zelfs con
stateren dat de katholieke gemeente als zodanig vóór die tijd niets
heeft gedaan aan armenzorg. De verklaring hiervan ligt behalve in de
vrees voor protesten der hervormden en, als gevolg daarvan, verzet van
de overheid (het houden van inzamelingen was immers aan de katho
lieken verboden) ongetwijfeld in het feit dat sinds het plakkaat van
graaf Hendrik III uit 1536 de armenzorg in Breda tot een overheidszaak
was geworden, die was toevertrouwd aan de aalmoezenierskamer. l1

In deze toestand kon men des te gemakkelijker berusten omdat ook ge·
loofsgenoten, ondanks hun uitsluiting van openbare ambten, bij het be
heer der "aalmoesenij" betrokken waren: vooraanstaande katholieken
als Hendrik Gobbincx en Frandscus Xaverius van der Locht komt men
reeds in de zeventiende eeuw onder de aalmoezeniers tegen. Toch waren
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er ook onder de katholieken die zich ergerden aan het ontbreken van een
eigen charitatieve werkzaamheid. In een verzoekschrift aan de bisschop
uit 1686, dat werd opgesteld door een groep die sympathiseerde met
de afscheidingspogingen der franciskanen12 vinden wij o.a. het voorstel
dat door de kerkeraad het jaarlijks overschot van de rekening "voor
een deel met moderatie in stilte uytgedeylt moghte worden aen de arme
catholicke huysarmen, die bij mancquement van almoessen hun selven
verworpen tot de gereformeerde religie".13 De motivering is begrij
pelijk: de diaconie beschikte over ruime middelen en, zoals overal elders,
kon dit voor behoeftigen een verleiding betekenen om zich bij de her
vormde kerk aan te sluiten. Tekenend is overigens de bemerking dat
een katholieke bedeling "met moderatie" en "in stilte" zou dienen te
geschieden; de angst voor represailles speelde dus wel een rol.

Een verandering in de houding der katholieke gemeenschap kwam
echter eerst tot stand onder dwang van hogerhand. Rond 1750 ver
keerde de "aalmoesenij" in ernstige moeilijkheden: de fondsen waren
sterk verminderd en dreigden geheel uitgeput te raken. Tegenover een
jaarlijks bedrag aan inkomsten van 2400 gulden stond in 1752 een be
drag aan uitgaven van 6400 gulden. Het gevolg van deze gang van zaken
was een voortdurende intering van het kapitaal, waardoor de revenuen
in de loop van de laatste vijftig jaar met meer dan de helft waren ge
daald. Het stadsbestuur meende deze ontwikkeling vooral te moeten
wijten aan de omstandigheid dat de armlastigen onder de katholieken zo
talrijk waren terwijl juist van katholieke zijde naar verhouding zeer
weinig aan de armenkas werd bijgedragen. Dat tussen het een en het
ander wellicht een oorzakelijk verband zal hebben bestaan, schijnt niet
bij de heren te zijn opgekomen. Voor hen was het vanzelfsprekend dat
de katholieken die de armenkas hadden geleegd, deze ook weer moesten
vullen. Op 15 november 1752 ontboden zij de leden van de R.K.kerke
raad en vroegen, niet zonder het uitspreken van dreigementen, wat men
van hen aan subsidie kon verwachten. Deze brachten naar voren dat de
katholieke bevolking in de laatste tijd zeer verarmd was en dat ver
schillende voorname families waren uitgestorven of vertrokken; zij bo
den evenwel aan om 100 rijksdaalders per jaar bij te dragen. Toen dit
onvoldoende werd geacht, verklaarden zij zich bereid het bedrag te ver-
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dubbelen. Ook deze toezegging vond geen genade bij de magistraat, die
nu aan de domeinraad het radikale voorstel deed om, naar het voor
beeld van wat onlangs in Bergen-op-Zoom en Steenbergen was ge
beurd,14 de katholieke armen van de bedeling uit te sluiten en over te
laten aan de liefdadigheid van hun geloofsgenoten. De domeinraad gaf
aan zijn rentmeester Carel van Naarssen opdracht hierover advies uit
te brengen. In zijn rapport, een weldoordacht werkstuk, betoogde Van
Naarssen onder meer dat een uitsluiting van de katholieken onbillijk en
onwettig zou zijn. Niet alleen waren de armenfondsen van de roomsen
afkomstig, maar er was bij de capitulatie in 1637 ook bedongen dat de
armengoederen "gebruyckt ende geadministreert" zouden worden "son
der regart te nemen op de religie". Naast andere middelen tot sanering
der aalmoesenij sloeg hij tenslotte voor dat enige bepalingen uit het
plakkaat van Hendrik III opnieuw zouden worden geürgeerd, met name
het voorschrift dat in alle kerken op zon- en feestdagen collecten voor
de armen moesten worden gehouden. Deze suggestie werd door de do
meinraad overgenomen. Hij verleende het Bredase stadsbestuur machti
ging om de pastoors en de R.K.kerkeraad aan te zeggen dat zij de armen
collecte in hun kerken weer moesten invoeren en de opbrengst daarvan,
in overeenstemming met het plakkaat van 1536, maandelijks aan de
aalmoezenierskamer moesten afdragen. Op 10 september 1753 werd
daartoe een resolutie geformuleerd.

Men krijgt de indruk dat deze overheidsdwang geen ernstige weer
stand heeft opgeroepen. De magistraat klaagde wel dat de opbrengst, die
in het begin meer dan 100 gulden per maand beliep, al gauw een sterke
teruggang vertoonde, maar enige jaren later, tussen 1756 en 1759, be
droeg ze toch nog gemiddeld 80 gulden per maand.15

De preek.

Het ruimtegebrek heeft vermoedelijk ook geleid tot een eigenaardige
regeling ten aanzien van de preek op de zondagen. De preek werd na·
melijk na de mis gehouden. Het lijkt aannemelijk dat dit aanvankelijk
gebeurd is uit deernis met de menigte die staande de dienst moest bij
wonen. Men moet zich blijkbaar voorstellen dat na afloop van de mis
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een groot gedeelte van de aanwezigen de kerk verliet, waarna de cele
brant voor een beperkte groep van getrouwen het woord voerde. Ook
op andere wijze trachtte men de diensten zoveel mogelijk te bekorten:
bij een gezongen mis ging de priester tijdens het zingen van het Gloria
met gebeden en lezing door tot aan het evangelie, tijdens het Credo
zette hij de mis voort tot aan de prefatie. Doch elders maakte men het
nog bonter: daar zong men van het Credo alleen maar de eerste helft.16

Wat de preek aangaat voelden de pastoors zich door het bestaande
gebruik wel bezwaard. In 1743, kort na zijn benoeming, deed pastoor
Verlegh, tezamen met Jacobus Smits, die toen kapelaan was in de Wa
terstraat, aan de kerkeraad het voorstel om, althans nu en dan, onmid
dellijk na het evangelie te preken "opdat degenen die anders nooit een
preek of een katechismusles bijwonen, op deze manier tenminste iets
horen".17 Maar de kerkeraad, ook in dergelijke zaken oppermachtig,
wilde daar niet van weten. Toen Smits in 1746 zelf pastoor was gewor
den, maakte hij het voornemen de tot nu toe gevolgde praktijk te wijzi
gen, maar ook hij heeft dat plan niet kunnen uitvoeren. In 1780 con
stateerde de deken immers bij zijn visitatie dat het misbruik om de
preek op de mis te laten volgen te Breda nog steeds bestond. Pastoor
Verlegh verklaarde toen dat dit onvermijdelijk was vanwege de vele
militairen, waarschijnlijk omdat zij te weinig tijd kregen (of namen?)
om een kerkdienst bij te wonen. Maar bij de dekenale visitatie van
1790 bleek het gebruik om niet na maar tijdens de mis te preken te zijn
doorgevoerd.18

Aan ijver om het woord te verkondigen ontbrak het bij de pastoors
in het algemeen niet. In de vastentijd hielden zij bij toerbeurt de lij
densmeditaties; pastoor Jacobus Smits was ook gewoon tijdens de vasten
elke dag onder de mis een korte toespraak te houden naar aanleiding van
het epistel of van het evangelie, onder de advent hield hij nu en dan
op een doordeweekse dag een preekje om de kerkgangers op te wekken
tot liefdadigheid ten opzichte van de armen.

De katechismus.

De kerk was ook de plaats voor het katechismus-onderricht. In de
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jaren vijftig van de zeventiende eeuw werd dit ingevoerd door de jezu
ïeten. Aanvankelijk ondervonden zij daarbij enige tegenwerking van de
kerkeraad, omdat deze, als altijd bevreesd voor onderlinge naijver van
de zielzorgers, niet wilde toestaan dat de ene pastoor iets ondernam
wat door de andere niet geschiedde. De heren schijnen echter al spoedig
tot andere gedachten te zijn gekomen: in 1657 kon de provinciaal mel
den dat de jezuïetenpastoor te Breda aan 500 kinderen godsdienstonder
wijs gaf. 19 Hij deed dit in de kerk "De Vijff Ringen" aan de Brugstraat.
In 1664 en volgende jaren gaf de kerkeraad zelfs een toelage van 25
gulden voor het aanschaffen van prijzen. Wellicht was de kerkeraad
tot een soepeler houding gekomen omdat ook de seculiere pastoor
Loymans tot het geven van katechismusonderricht bereid bleek, deze
deed dat in de huiskerk "De Olipot" aan de Haagdijk.20

Verdere gegevens voor de 17e en de eerste helft van de 18e eeuw
ontbreken ons. Eerst rond 1750 vernemen wij uit de aantekeningen van
pastoor Jacobus Smits dat in de Brugstraat iedere zondag katechismus
onderwijs werd gegeven tussen twee en drie uur in de namiddag. Bij
zonder intensief was het godsdienstonderricht in verband met de eerste
communie, die plaats vond op maandag na Passiezondag. Ze werd voor
bereid met een dagelijkse katechismusles vanaf zondag Septuagesima,
dus gedurende zeven weken. Men moet daarbij bedenken dat de eerste
communikanten toen minstens twaalf jaar oud waren. Twee weken vóór
de eerste communie werd een algemene herhaling gehouden van de hele
katechismus. Maar in de weken daarvóór was er op zaterdag en zondag
telkens al een gedeeltelijke herhaling geweest, waaraan ook prijzen ver
bonden waren. Bij de algemene herhaling werden ook de eerste-commu
nikanten van het voorafgaande jaar verwacht, zij mochten vermoedelijk
daarbij ook hun kennis demonstreren. Ook de toediening van het vorm
sel - deze geschiedde doorgaans te Meersel in de kerk van de capu
cijnen - werd voorafgegaan door een uitvoerige instructie: ze ge
schiedde dagelijks gedurende vier weken om zeven uur 's morgens. Het
vroege uur behoeft ons niet te verwonderen: de Bredanaar was toen
matineuzer dan nu en men moest rekening houden met de beroepsbezig
heden der "vormelingen".

Wat de "paepsche bijscholen", de "kloppen ende quesels" en de
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begijnen, over wier aktiviteiten de hervormde kerkeraad herhaaldelijk
klaagde, aan de godsdienstige vorming van de jeugd hebben bijgedragen,
blijft in het duister, maar gezien de ongerustheid van de predikanten
mag men aannemen dat deze bijdrage niet zonder betekenis was. Zeker
is dat tot diep in de achttiende eeuw vrouwen in het katechismus
onderricht werkzaam waren. In een broederschapslijst staan tussen 1747
en 1763 drie vrouwen aangetekend als "catechisatrix". Alle drie waren
ze "geestelijke dochters" oftewel "quesels", één van hen was tegelijk
kosteres.21

Aflaten en broederschappen.

Door de kerkeraad werden de schuilkerken bij voorkeur aangeduid
als "vergaederplaaetsen". Echte kerken wilde of kon men er niet in zien.
Ook de door de kerkeraad ingevoerde tour-regeling die de pastoors ver
plichtte elke zondag een andere kerk te bedienen, had zeker als bijbe
doeling aan de plaatsen van samenkomst zoveel mogelijk een eigen
identiteit te onthouden; het moesten neutrale lokaliteiten blijven, zonder
eigen karakter. Vandaar ook dat de "kerken" eeuwenlang naamloos
bleven, geen eigen patroonheilige kenden. Ook nadat in 1817 de stad
in drie parochies was verdeeld, heeft het nog jaren geduurd voordat de
kerken hun patrocinium ontvingen; zelfs in officiële stukken werd nog
geregeld gesproken van bijvoorbeeld "de Brugstraatse kerk".

Dit anonieme karakter van de kerken was natuurlijk niet geheel
naar de zin van de priesters die ze bedienden. Zodra er een zekere band
tussen priester en kerk was ontstaan, leidde dit vanzelf tot pogingen om
ook een band tussen kerk en gelovigen tot stand te brengen, wat weer
de behoefte opriep aan een specifiek pastoraal aanbod.

De jezuïeten waren hiertoe het best gedisponeerd. De Sociëteit had
al spoedig na haar ontstaan een eigen en eigentijdse pastorale benade
ring ontwikkeld, waarmee Breda in de jaren tussen 1625 en 1637 reeds
vertrouwd was geraakt. Speciaal bij de bovenlaag van het katholieke
volksdeel, die in deze tijd kennis had gemaakt met de paedagogiek van
het jezuïetencollege, konden zij op een zekere weerklank rekenen.

Eén der middelen waarmee zij het kerkvolk wisten te boeien, was de
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verering van de heiligen, speciaal die van hun eigen orde. Met name
de verering van Franciscus Xaverius werd door hen gecultiveerd, vooral
sinds zij in 1663 een bijzondere relikwie van de heilige hadden ver
worven. Het jaarverslag van de Hollandse Missie over 1667 beschrijft
het jezuïetenkerkje (vermoedelijk hun huiskerk in de Karrestraat ) als
een soort bedevaartsoord waarheen van alle kanten de devotie-lampen
en ex-voto's werden aangedragen. Een vooraanstaand Bredanaar had
zelfs na een wonderbare genezing van zijn arm (naar het schijnt door
een bloedvergiftiging aangetast) een zilveren arm aan de kerk geschon
ken; de man zal mogelijk iets geweten hebben van de in goud en juwelen
gevatte arm van de heilige die men te Rome aantreft op het Xaverius
altaar in de Gesu-kerk.22

Een ander succes van de jezuïetische zielzorg was de maandelijkse
communie. Het bijzondere hiervan was gelegen in de speciale aflaten
die de paters daaraan konden verbinden. De aflaten konden namelijk
alleen verdiend worden als de dienst plaats had in een kerk van de
jezuïeten of (en dit laatste was vooral voor Breda met zijn tour-regeling
van belang) door één van hen werd geleid. Dit voorrecht van de So
ciëteit had al in de Spaanse tijd, in april 1637, een fel conflict opge
roepen tussen de capucijnen en de jezuïeten; dit liep toen zó hoog op
dat de drossaard meende te moeten ingrijpen.23 Ook bij de schuilkerk
pastoors wekte de pretentie van de jezuïeten een begrijpelijk misnoegen.
In januari 1701 verkondigde pastoor Ten Heuvel (van de Brugstraat )
op de preekstoel dat zeker in de Bredase situatie, waar voor één pa
rochie drie kerken waren, de aflaten van de maandelijkse communie
in iedere kerk bij iedere celebrant konden worden verdiend, een betoog
dat heftige protesten van de paters en een aanklacht bij de bisschop
ten gevolge had.24

Aan aflaten hechtte de Bredase katholiek van die dagen blijkbaar
grote waarde. Vandaar ook dat de broederschappen, die speciale aflaten
garandeerden, sterk in trek waren en door de pastoors ijverig werden
gepropageerd. De jezuïeten hadden al spoedig een broederschap van de
zalige dood. Eens per maand kon men in hun kerk ook nog een aflaat
voor de gelovige zielen winnen. Verder schijnen aan het veertig-uren
gebed op de vastenavonddagen, dat in hun kerk gehouden werd, speciale
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voorrechten verbonden te zijn geweest.
Hoezeer de paters gesteld waren op hun monopolie-positie ten aan

zien van deze geestelijke gunsten, ondervond pastoor Boonaerts toen hij
in 1740, na de uitwijzing van de laatste jezuïetenpastoor, Bernardus
Baenen, de kerk waarin hij reeds 20 jaar assistent was geweest, officieel
had overgenomen. Op de eerste zondag van februari, de dag van de
aflaat voor de gelovige zielen, zag hij tot zijn ontsteltenis het hele be
staande devotie-apparaat ineenstorten: "savons onder het lof, als den
miserere gesonghen wort, heef de costeres gewijghert den autaer te
veranderen en den swarten stool aen den priester gewijghert segghende:
den aflaet pro defunctis en is hier niet meer, nogh den aflaet van de
salighe doot dewelke wij hier gehad hebben op den vierden sondagh
van de maent, mijn heer Baanen heeft laten weten, dat men alle de
briefkens van de aflaten te verkondighen maer van de autaeren souden
wegh neemen en verbranden". De klacht die Boonaerts in dit verband
aan de secretaris van het bisdom richtte over de "hijmelijcke laghen .....
geleijd door een partij vuylaerdighe menschen" heeft hem niet mogen
baten.25 In het vervolg zien we hem zijn heil zoeken bij een broeder
schap van de allerheiligste rozenkrans, waarvan het succes niet overtui·
gend schijnt te zijn geweest.

De seculiere pastoor van de Brugstraat beschikte tegenover het
pastorale geweld van de jezuïeten over een iets degelijker arsenaal. Hij
had in 1676 de Broederschap van de Heilige Drievuldigheid opgericht.
De wijze waarop dit gebeurde, laat zien hoe ook dit geval beheerst werd
door een sfeer van onderlinge concurrentie. De bekende priester
schrijver Nicolaus van Milst had al onmiddellijk na zijn benoeming als
pastoor van het begijnhof in 1674 een afdeling van de broederschap in
het leven geroepen. De kerkeraad tekende daartegen aanstonds verzet
aan, want dit zou de burgers naar de begijnhofkerk kunnen lokken.
De broederschap van Van Milst mocht alleen maar bewoners van het hof
als leden inschrijven, voor de stedelijke burgerij had pastoor Van Herck
(van de Brugstraat ) intussen reeds een aanvraag ingediend.26

De Drievuldigheidsbroederschap heette officieel: "Aartsbroeder
schap der Allerheiligste Drievuldigheid tot vrijkoop van slaven". Ze had
iets te maken met de orde der Trinitariërs, die zich in de middeleeuwen
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verdienstelijk had gemaakt voor de bevrijding van de christenen die in
Spanje en Noord-Afrika in handen van de Mohammedanen waren ge
raakt. Polman heeft met enig recht zijn verwondering uitgesproken
over de sterke verspreiding van deze broederschap in de Nederlanden
gedurende de 17e en 18e eeuw, toen, zoals hij zegt, de doelstelling
"allerminst actueel" genoemd kon worden.27 Geheel zonder actualiteit
was die doelstelling overigens niet. Uit aantekeningen van pastoor Ten
Heuvel, gedaan tussen 1711 en 1714, blijkt dat deze met door hem
ingezamelde gelden had bijgedragen tot de verlossing van een Jan
Bastiaensen, "slave tot Algiers". Voor eenzelfde bestemming had hij
in de genoemde jaren weer 900 gulden bijeengebracht.28 Doch de po
pulariteit van de broederschap, die in 1642 te Antwerpen was opge
richt en haar hoofdzetel had in de Sint-Jacobskerk aldaar,29 zal wel
vooral te verklaren zijn door de hoeveelheid aflaten die zij aanbood.

Tengevolge van de sluiting der Brugstraatse kerk tussen 1739 en
1746 ging het alleenrecht op de broederschapsgunsten voor deze kerk
verloren. Pastoor Verlegh die in 1742, kort na het vertrek van de fran
ciskanen, in de Nieuwstraat pastoor was geworden en toen wel de be
hoefte zal hebben gevoeld om een vervanging te vinden voor de fran
ciskaanse devoties - de derde orde! - verbond in 1743 de broeder
schap aan de Nieuwstraatse kerk. Pastoor Smits, in 1746 van kapelaan
in de Waterstraat pastoor in de Brugstraat geworden, beschouwde dit
vanuit zijn nieuwe situatie als een onrechtmatige daad, maar omwille
van de vrede legde hij er zich bij neer. Toch bleven er onzekerheden
bestaan: waren de vroegere inschrijvingen van de Brugstraat nog wel
geldig? waren de geestelijke voorrechten daar nog bereikbaar? Om de
onrust onder het kerkvolk te bezweren werd in 1752 besloten tot een
nieuwe oprichting van de broederschap voor de drie kerken tezamen;
het bestuur bleef evenwel bij de Nieuwstraat.

De confrerieën.

Meer ergernis kan het bij Smits hebben opgeroepen toen Verlegh in
hetzelfde jaar 1752 aan zijn Drievuldigheidsbroederschap een confrerie
verbond, want deze was kennelijk bedoeld als een tegenhanger van de
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Confrerie van het Allerheiligste Sacrament, die de glorie en het troetel
kind was van de Brugstraatse kerk. Deze werd in 1679 onder pastoor
Ten Heuvel tot leven gewekt als voortzetting van het aloude "Gilde
van den heilighen ghebenediden Sacramente van miraculen en van der
Nyeuwervaert" dat sinds 1463 in Breda bestond.30 Ten Heuvel schijnt
zich als program te hebben gesteld om de godsdienstige tradities van het
Bredase verleden te laten herleven. Hij herstelde ook de verering van
Sint-Barbara: in 1696 vierde hij haar feest met een volledig oktaaf,
waaronder hij dagelijks preekte. Het volgend jaar beleefde men de her
rijzenis van het Sacramentsgilde.

Ten Heuvel had volop reden om zich geroepen te voelen tot deze
initiatieven. Niet alleen was hij destijds de enige seculier onder de
pastoors en kon hij zich op deze titel beschouwen als opvolger van de
pastoors der Onze-Lieve-Vrouwekerk, maar ook de kerkeraad schijnt
hem als zodanig te hebben erkend. Want het is opmerkelijk dat de ver
schillende kostbaarheden die uit de Grote Kerk waren gered: de beide
monstransen, de ziekenpyxis, het zilveren reliekkruis en het schilderij
van Sint-Hieronymus (thans topstukken van het bisschoppelijk museum)
in de Brugstraatse kerk zijn terechtgekomen.

Dat juist in de Brugstraatse kerk de oude Sacramentsbroederschap
herleefde, behoeft dus niet te verwonderen. Of de vorm die men eraan
gaf, door het middeleeuwse voorbeeld werd geïnspireerd, valt niet
meer uit te maken. Zeker is dat ze afweek van de in de stad reeds be
staande godsdienstige genootschappen. Al was de naam "confrerie"
alleen maar een franse vertaling van het nederlandse "broederschap",
ze dekte toch een heel andere werkelijkheid. Het bijzondere daarvan
lag in haar exclusiviteit. Het ledental van de confrerie was beperkt, het
mocht de dertig niet te boven gaan. Dat deze dertig "luijden van eer en
goede naam" moesten zijn, zal voor de tijdgenoten wel hebben betekend
dat een zekere maatschappelijke welstand vereist was. In ieder geval
blijkt dit uit de financiële voorwaarden die aan de confrères werden
gesteld. Het inschrijfgeld bedroeg vijf gulden, de jaarlijkse contributie
drie gulden en vijf stuivers. In een tijd waarin een geschoolde arbeider
niet meer dan één gulden per dag verdiende,31 kon een dergelijke bij
drage slechts van een bevoorrechte groep worden verwacht. In dezelfde
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orde lagen de boeten die verschuldigd waren bij het niet nakomen der
verplichtingen: drie of zes stuivers. De verplichtingen bestonden voor
namelijk hierin dat de confrères om beurten met een zestal, voorzien
van flambouwen, present zouden zijn bij een plechtige mis en een lof
op iedere eerste donderdag van de maand. Voltallige aanwezigheid werd
verwacht op Witte Donderdag en op het feest van het Heilig Sacrament.
Tijdens het oktaaf van Sacramentsdag was er elke dag een gezongen
mis en een lof waarbij telkens twaalf confrères met flambouwen tegen
woordig moesten zijn.

Het waren inderdaad leden van de voornaamste katholieke families
uit de stad die zich lieten inschrijven. Bij de eerste groep treffen we
namen als Buysen, Van Campen, Van Dunne, Montens, Van Riethoven,
Sprongh, Stickers, Wijmers en De Wijse. Voor de pastoor bood dit
ongetwijfeld niet geringe voordelen: hij trok een aantal welgestelde lie
den naar zijn kerk en mocht rekenen op belangrijke financiële steun van
de zijde der confrerie als zodanig en van haar leden individueel. Vooral
in de eerste tijd waren de bijdragen die dit opleverde, aanzienlijk. De
confrerie bekostigde bijvoorbeeld het nieuwe hoogaltaar voor de in
1709 herbouwde kerk; zowel het ontwerp van Joannes Claudius de
Coele als de uitvoering door Jan Notelaer namen de confrères voor hun
rekening.32

Geen wonder dus dat de pastoor van de Nieuwstraat zich tot navol
ging geprikkeld voelde! De confrerie van de Heilige Drievuldigheid die
hij oprichtte, was in allerlei opzichten een copie van die van het Heilig
Sacrament. Het enige kenmerkende verschil was dat de confrerie van de
Nieuwstraat verbonden werd aan een reeds bestaande broederschap:
van de confrères werd verwacht dat ze zich in de broederschap zouden
laten inschrijven. Voor het overige was, met uitzondering natuurlijk van
de dagen der vieringen, vrijwel alles gelijk, zelfs de hoogte van de finan
ciële verplichtingen. Slechts één bepaling schijnt eigen aan de confrerie
van de Nieuwstraat: "Zal ook den Deken op het doen der rekening aan
de confrères geen andere eet- of drinkwaren mogen presenteren als thee
of koffij met zuyker daer toe". Men vraagt zich af: hebben wellicht
precedenten bij de Brugstraatse confrères tot deze beperkende bepaling
aanleiding gegeven?33
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Begrafenis.

Een der meest hinderlijke tekorten van de schuilkerk was voor de
tijdgenoten ongetwijfeld dat men er niet begraven kon worden. Een
begrafenis behoorde te geschieden in of nabij een kerkgebouw, dat was
een eeuwenoude traditie: een andere mogelijkheid bestond eigenlijk niet
eens. Vandaar dat tot in de negentiende eeuw de katholieken hun doden
lieten begraven in de kerken van de hervormden. Niet zonder enige
tegenzin, dat spreekt vanzelf. Schuchtere pogingen om daarbij althans
enige resten van de katholieke begrafenisgebruiken te handhaven wer
den prompt door de overheid onderdrukt. Op 22 november 1641 ver
bood de magistraat "dat niemand hem vervoirderen en sal om op,
besijden oft omtrent de lijcken ende dootkisten eenige cruyssen, wassche
oft andere kaersen te stellen, oft diergelijcke superstitien te plegen, op
pene van twaalff gulden ende voors. cruyssen ende kaerssen telckens te
verbeuren".34 Zegening van het graf door een priester was dus beslist
uitgesloten. Omdat men er toch prijs op stelde in gewijde aarde te wor
den begraven, behielp men zich met een symbolische handeling: er werd
een schepje zand uit de kerk gehaald en dat werd door de pastoor ge
zegend. Daags vóór de begrafenis begaf deze zich daarmee naar het
sterfhuis, waar hij met superplie en stool een absoute verrichtte en
soms een korte toespraak hield. Het gewijde zand werd dan (zoals dat
ook in Holland gebruikelijk was) in de kist geworpen. Begrijpelijk is
dat er waren die zich met deze formele oplossing niet geheel bevredigd
voelden. Verschillende families lieten daarom hun doden bij voorkeur
buiten de landsgrenzen begraven, bijvoorbeeld in Meerle of in Turnhout.
Maar dit bleef uiteraard beperkt tot een kleine groep van welgestelden.
Alleen reeds het recht van 25 gulden dat betaald moest worden bij
vervoer van een lijk naar buiten, maakte dat dit slechts voor weinigen
mogelijk was.35

Doopsel en huwelijk.

Dat de schuilkerk nog lange tijd werd gezien als een ongewenste
noodoplossing blijkt ook uit de geringe bereidheid om feestelijke ge
beurtenissen als doopsel en huwelijk daar te laten plaats vinden. Eerst
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in 1748 kreeg de Brugstraatse kerk een doopvont; voor de Bredase
schuilkerken was dat een primeur. Tevoren werd het doopsel toegediend
in de pastorie, of, bij deftige parochianen, aan huis. Dit laatste werd in
1742 door de bisschop verboden. Eén der bedenkelijke gevolgen van
de afgekeurde praktijk was volgens pastoor Smits dat veel doopsels niet
in de doopboeken waren geregistreerd. Enige jaren later maakte de
bisschop ook een einde aan het dopen in de pastorie. De pastoors, altijd
vol argwaan tegenover de kerkeraad, verdachten de leden van dit in
stituut dat zij het bisschoppelijk ingrijpen hadden uitgelokt om daardoor
de kosteressen aan een hoger inkomen te helpen ten nadele van de
pastorie-huishoudsters, die tot dan toe de aan de doopbediening verbon
den emolumenten hadden genoten.

Ook de kerkelijke inzegening van het huwelijk gebeurde in de eerste
helft van de achttiende eeuw nog vaak aan huis en dan meestal in de
middag. In hetzelfde schrijven waarin de bisschop het doopsel in parti
culiere huizen veroordeelde, sprak hij ook zijn ergernis uit over de
praktijk om een sacrament als het huwelijk te bedienen "inter pocula et
vitra", "tussen de bekers en de glazen". Hetzelfde misbruik bestond,
zowel wat het doopsel als wat het huwelijk betrof, ook in de Hollandse
Zending; nog in de tachtiger jaren van de achttiende eeuw moest de
nuntius Busca hiertegen protest aantekenen.36

Kosteressen.

Voor een volwaardige koster bood de verzorging van de kleine
huiskerken te weinig emplooi. In de kerkeraadsrekening over de jaren
1674-1676 is nog een salaris geboekt voor "Marten den kerckdienaar",
doch dit is de enige mannelijke werknemer van dien aard die wij in
de schuilkerken zien optreden. Het onderhoud van de kerk en de
materiële verzorging van de diensten werd verder steeds toevertrouwd
aan vrouwen. Pas in 1873 is de Sint-Barbaraparochie overgegaan tot de
benoeming van een koster. Duur waren de kosteressen niet. Haar
"gasie" bedroeg voor de Brugstraat 15 gulden per half jaar en voor de
beide andere kerken 6 gulden per half jaar. We zullen overigens wel mo
gen aannemen dat zij bij hun werk werden geassisteerd door de "geeste-
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lijke dochters" (die er tientallen waren) of zelf tot deze groep van vrou
welijke vrijwilligers behoorden. Ook konden ze profiteren van verschil
lende toevallige baten. Ze kregen bijvoorbeeld nog zes gulden per jaar
voor het wekelijks overbrengen van de bussen met het collectegeld
naar de penningmeester van de kerkeraad. Het verschil in salariëring
tussen de kosteres van de Brugstraat en die van de Nieuwstraat en de
Waterstraat kan misschien worden verklaard door de omstandigheid dat
de beide laatsten een vrije woning hadden. Wat wij in 1717 aange
tekend vinden omtrent Jenneke Stops, de kosteres van de Waterstraat
zou zelfs de indruk kunnen wekken dat zij in de kerk woonde: "Den
1 Mey betaelt aen Jenneke Stops, costeresse in de Waterstraat de somme
van eene gulden vijftien stuyvers voor een houte stelleken, met een
aerde pot daerin, bij grote noot, alsoo sij geen secreet en heeft .
Alsnogh betaelt de somme van twaelff stuyvers aen teene hordekens in
de bedstede, dewijl haer bedde rotte...... ".

Misdienaars en bruidjes.

Over misdienaars wordt nergens gesproken. Op zichzelf behoeft dit
niet te bewijzen dat ze er niet geweest zijn. Toch is het opvallend dat
pastoor Jacobus Smits, die zulke minutieuze notities heeft nagelaten
omtrent alles wat tot de zorgen van de pastoor behoorde, met geen
woord daarover rept. Ook in de kerk-inventarissen komt niets voor
dat op de aanwezigheid van jeugdige ministranten zou kunnen wijzen.
In andere gebieden van het bisdom schijnt het instituut ook niet ont
wikkeld te zijn geweest. De vergadering der dekens sprak in 1720 de
wens uit dat elke parochiekerk twee togen zou laten maken om die
door twee nette jongens uit de parochie op zon- en feestdagen aan het
altaar te laten gebruiken.37 De geringe ruimte in sacristie en priester
koor kan voor de Bredase pastoors een reden zijn geweest om ook deze
wens onvervuld te laten. Wel moet er iemand zijn geweest die "ant
woordde" op de gebeden van de priester, maar dit kan men aan de
kosteres of aan een "geestelijke dochter" hebben overgelaten. Ook in
Holland was het "misdienen" door dit soort van vrome vrouwen al
sinds lang gebruikelijk.38
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De "bruidjes" waren bij bijzondere kerkelijke plechtigheden reeds
toen vertegenwoordigd. Hun optreden is niet, zoals men geneigd zou
zijn te menen, een romantisch bedenksel van de negentiende eeuw.
Rond 1750 werden ze door pastoor Smits ingevoerd. Eerst liet hij zes
kleine meisjes tijdens de sacramentsprocessie in de kerk bloemen
strooien. Later breidde hij dit aandoenlijk vertoon nog uit met een aan
tal anderen die engelen voorstelden en een schaal met wierook of een
wierookvat droegen.

Musiciens.

Aantrekkelijkheden die het ongemak van het kerkbezoek konden
compenseren hadden de schuilkerken nauwelijks te bieden. Oog en oor
werden er weinig gestreeld, zeker in de eerste tientallen jaren van hun
bestaan.

Als centrum van muziekbeoefening had de kerk in het verleden een
grote betekenis gehad. In een tijd waarin mechanische of electronische
reproductie niet bestond (hoeveel moeite kost het nu, ons die toestand
voor te stellen!) was voor een heel grote groep van de bevolking het
kerkgebouw de enige plaats waar muziekgevoeligen aan hun trekken
konden komen. Maar de schuilkerk heeft deze maatschappelijke functie
slechts op heel bescheiden wijze kunnen vervullen.

Kerkkoren hebben er vóór de achttiende eeuw niet bestaan. Dat be
hoeft ons niet te verwonderen, want ook vóór de schuilkerktijd waren
ze er eigenlijk niet. Wel kende Breda tot aan het einde van de zestiende
eeuw evenals andere steden het instituut van de choralen: een groepje
jonge zangers die hun schoolopleiding ontvingen aan de stadsschool.39

Tussen 1625 en 1637 horen we daar niet meer van. De muzikale op
luistering van de kerkelijke plechtigheden werd toen, naar het schijnt,
uitsluitend verzorgd door de "musiciens". De beloningen die zij voor
hun optreden kregen, wekken de indruk dat dit een groep was van
semi-professionele kunstbeoefenaars, dilettanten dus voor wie de muziek
een bijverdienste vormde.40 Kunstenaars die in de muziek een volledig
beroep vonden, zullen er in Breda in de eerste helft der zeventiende
eeuw wel niet zijn geweest. Zelfs de organist van de Grote Kerk was
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blijkbaar een amateur: Libert Popta, die van 1604 tot 1657 deze taak
vervulde, was tegelijk notaris. Zijn gage als organist bedroeg ook slechts
37 gulden per jaar.41

Ook in de schuilkerken ontmoeten we aanvankelijk "musiciens". De
eerste vermelding van muziek verschijnt in de rekening van 1665: "op
den 4 april betalt door orders van Mr. Gobbinx aan Van der Steen ende
Anssems van het singhen der meditasien 8 - 3 -.", Het betreft hier ken
nelijk een muzikale opluistering van de jaarlijkse vastenmeditaties. Van
der Steen zal wel niemand anders zijn dan Alexander van der Steen, die
wij ook later nog in verband met kerkmuzikale aktiviteiten tegenkomen.
Hij staat ook te boek als stadsbeiaardier en klokkestelIer en als organist
van de Waalse kerk. 42 Ondanks het feit dat hij een officiële functie had
ten behoeve van de stad en van de Waalse gemeente schijnt hij katholiek
te zijn geweest; zijn kinderen werden ook katholiek gedoopt (tussen
1674 en 1680). Zijn relatie met de Waalse kerk vinden wij overigens
eerst vermeld in 1680. Toch behoeven wij een optreden in een katho
lieke en in een hervormde kerk niet onverenigbaar te achten. De muziek
schijnt lange tijd als een neutraal terrein te zijn beschouwd. Kenmerkend
is dat de bovengenoemde Libert Popta van 1604 tot 1657 onafgebroken
organist was van de Grote Kerk, zowel onder het hervormde als onder
het katholieke beheer. Zulke gevallen kwamen in die dagen meer voor,
het meest bekende is dat van Jan Pieterszoon Sweelinck in Amster
dam.43 Dat het bloed soms kroop waar het niet gaan kon, blijkt uit een
klacht van de hervormde kerkeraad uit 1653. Deze protesteerde toen
bij de magistraat omdat de organist zich bezondigde aan het spelen van
"laisen oft paepsche choorliedekens". Waarop de stadsbestuurders be
slisten dat Popta niets anders mocht spelen of laten spelen dan "psalmen
Davids oft ander geestelijek gesangh in de gereformeerde kercke ge
bruickelijck".44

De tweede zanger die in de rekening van 1665 genoemd wordt,
Anssems, was mogelijk de apotheker van die naam.45 Als muzikant ver
schijnt hij verder nergens. Ook de volgende post over kerkmuziek (van
5 januari 1672) vermeldt een betaalde dilettant: "Aen den notaris
Johan van Loon ende andere musiciens tot een singende mis van
requiem voor de siele van Cornelis Michielsen Maes bet. 3 - 3 -.". Hier
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ging het dus om een groter aantal muzikanten. Een andere afrekening
van dezelfde datum verschaft ons een waardevolle toelichting, omdat
daaruit valt af te leiden dat de musiciens iets te maken hadden met de
"musieckkamer" en dat zij instrumentale muziek ten gehore hadden
gebracht: "Item aen Jan Schoenmaecker, knecht van de musieckkamer
van de musieckboecken en musicale instrumenten op ende van 't oxael
van de kerck tot den smidt te dragen, bij kennis van Sr. Gobbinckx
betaelt .3 -.3 - .". Jan Schoenmaecker schijnt zijn domicilie te hebben
gehad in "De Drie Keerssen" op de Havermarkt.46 Vermoedelijk was de
muziekkamer destijds in dit huis gevestigd. In 1680 verhuisde ze naar
"Het Liggend Hert", dat in datzelfde jaar door de stad was gekocht.
Vanwege het gratis verleende onderdak verviel toen het jaarlijkse subsi
die van 40 gulden dat het gezelschap sinds 1655 van het stadsbestuur
ontving.47 De financiële en materiële steun van de overheid werd waar
schijnlijk toegekend omdat "de liefhebbers der musycque" nu en dan
optraden bij openbare plechtigheden. Wij weten bijvoorbeeld dat het
stedelijke muziekcollege in 1647 medewerking verleende bij de in
auguratie van de Illustere Schoo1.48 Nu kan men zich afvragen of dit
college hetzelfde was als het in 1655 gesubsidieerde en of dit weer ge
lijk te stellen is met het gezelschap dat in 1672 een katholieke uitvaart
dienst verzorgde. In ieder geval kan de tegenstelling tussen het karakter
der beide genoemde plechtigheden geen reden zijn om de identificatie
af te wijzen. Een overtuigende parallel biedt de opening der Utrechtse
hogeschool in 1632: het waren katholieke kerkzangers die daarbij een
Te Deum zongen.49

In 1672 en 1673 komen nog vier gelijke posten van drie gulden en
drie stuiver voor ter betaling van een plechtige requiemmis. Daarna wor
den deze notities zeldzamer: één in 1674, één in 1675 en één in de
rekening van 1690-1698. Dit behoeft intussen niets te zeggen omtrent
de frequentie van dergelijke "muziekmissen", want het is mogelijk dat
de betrokken familie rechtstreeks met de executanten afrekende. Bij de
betaling van 19 juni 1674 blijkt dat ook Alexander van der Steen met
het optreden van de musiciens gemoeid is: "den 19 dicto aan meester
Alexander van der Steen gegeven .3 gl. en .3 stuyvers voor een singende
misse gedaan voor Elisabeth Jongelings om aan de musicanten te be-
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handigen" . Dit zal wel samenhangen met zijn officiële aanstelling als
organist van de Brugstraatse kerk op 5 mei 1674, waaroe de onder
handelingen werden gevoerd in de herberg van Poncelet de Loinge: "den
5 dicto tot Poncelet de Loinge op het maecken van t'accoort met de
musicanten Alexander van der Steen ende Van Geerve verteert ende
betaelt 2 - 14 - .", "ten selven dage met de selve geaccordeert op 50 gl.
s'jaers, alle 3 maenden aen haer te betaelen een vierde paert soo lange
hier conniventie is, waer voor sij haer hebben verbonden, dat altijt een
van beijde, op sondach en heijlichdagen, onder den laten dienst ten halff
vur elff ende des avont int loff op d'orgel sullen spelen".

De verbintenis van de kerkeraad met deze beide muzikanten heeft
niet lang geduurd: na augustus 1675 houden de betalingen op. Van der
Steen had zich tevoren al teruggetrokken, want de laatste uitkering gold
alleen voor Van Geerve "alsoo bij hem alleen aengenomen was".

Dit betekent niet dat er voortaan geen organist meer was, of dat dit
een pro Deo werkende dilettant was. Het ontbreken van posten hier
omtrent in de rekeningen kan uitsluitend toe te schrijven zijn aan de
omstandigheid dat het honorarium van de man uit andere fondsen werd
bekostigd. De organist van de Brugstraat schijnt betaald te zijn door de
confrerie, deze acht zich immers in 1713 gerechtigd de betaling voorlopig
te staken wegens de onbespeelbaarheid van het orgel.50 Voor de kerken
in de Nieuwstraat en de Waterstraat werden de kosten van de organist
in de achttiende eeuw door de pastoors persoonlijk gedragen.

Kerkkoren

De eerste helft der achttiende eeuw laat de geschiedenis van de
Bredase kerkmuziek volkomen in het duister. Er waren nog wel ge
zongen missen, maar wie de muziek daarvan verzorgde, weten we niet.
Doch rond 1750 constateren we het bestaan van kerkkoren. Speciaal
over het koor van de Brugstraat zijn we vrij goed ingelicht, o.a. door
het behoud van enige reglementen.51 Daaruit blijkt allereerst dat het
koor gemengd was, het bestond uit "choorgasten" en "chorissen". Straf
bepalingen voor degenen die "desen heijligen dienst misbruiken tot
vrijagiën" (boete en tenslotte afzetting) wijzen in dezelfde richting. De
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aanwezigheid van vrouwen verklaart ook waarom op het oksaal "teene
hordekens" werden aangebracht: de dames moesten tegen onbescheiden
blikken worden beschermd. Dezelfde bedoeling moeten we mogelijk
zoeken achter de aanschaffing van vijf el floers (1727) en van gaas
(1733) "voor de coorkens in de Brughstraet". Het lidmaatschap der
chorissen liep blijkbaar automatisch af wanneer ze in het huwelijk tra
den, aantekeningen in een ledenlijst als "daerna getrouwd" moeten wel
in deze zin worden verklaard. In overeenstemming met de gemengde
samenstelling van het koor was er naast een "rector" ook een "rec
trice"; ze werden, zoals pastoor Smits in 1758 meedeelt, vanouds
"vader" en "moeder" genoemd. Het aantal der koorleden moet wel
beperkt zijn door de omvang van het oksaal; na 1775 wordt bepaald
dat het koor uit hoogstens twaalf leden zal bestaan. Opmerkelijk is
een regeling uit 1757 waarbij "tot beter harmonie en duerzameren vre
de" wordt vastgesteld "dat men choorsgewijze zou zingen, gelijk in
alle gedisciplineerde chooren gebruikelijk is: dat is van twee zijden
malkanderen antwoordende; waertoe dan ook van ijderen kant of zijde
eenen voorzanger of Rector noodig is". Als er echter iets "met accoord"
gezongen wordt, moeten zij die daaraan niet mee kunnen doen "voor
des verstaende plaets maeken". Dit laatste voorschrift geeft geen hoge
dunk van de technische bekwaamheid der koorleden. Ze deden ook blijk
baar niet zoveel om zich de kunst eigen te maken. Het reglement uit de
tijd van pastoor Corne1is Smits (1776-1815) schreef voor dat ze zich
tenminste eenmaal per maand gedurende een uur in het zingen zouden
oefenen! Wel was in 1758 vastgelegd dat men eerst als choorgast of
chorisse kon worden aangenomen, wanneer men een "proefjaar" of
"leerjaar" had doorgemaakt.

Een uitgebreid repertoire zal het koor dus wel niet hebben gehad.
Gegevens daarover zijn echter nauwelijk aanwezig. In een van de Sint
Barbarakerk afkomstige collectie kerkmuziek komen enkele achttiende
eeuwse uitgaven voor van het destijds gangbare meerstemmige Grego
riaans, waarschijnlijk zijn die in de Brugstraat gebruikt.52 Een aanwij
zing kan men verder vinden in de mededeling dat enige dames tot
voorzangeressen werden aangesteld "ook in musicaele stukken", waaruit
men zou kunnen besluiten dat naast Gregoriaans (of wat daar destijds
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voor doorging) ook nog andere composities ten gehore werden gebracht.
We ontkomen niet aan de indruk dat de sociale functie van het koor

hoger werd aangeslagen dan de liturgische. Met name de pot en het
potverteren schijnen een hevige belangstelling van de leden te hebben
genoten. Pastoor Jacobus Smits had daar kennelijk het een en ander
van meegemaakt. Veelzeggend is zijn uitspraak van 11 februari 1762:
"Den Pastoor wilt zig verder met den Pot of deszelfs verteeren niet be
moeijen, ten zij voor zoo verre den welstand en rust of zedigheid en
luister der choore daer door zou gekrenkt worden". Toch vond hij het
nodig aan zijn ergernis over de onenigheid die door pot en potverteren
werd opgeroepen, in een lied van meer dan honderd regels lucht te
geven. Een kleine bloemlezing daaruit:

Wat koomt mij gedurig queUen
van den kant der choorgezellen?

't is voorwaer iets van het zot
want 't is altijd om den pot.

Dan eens twist wie lid moet wezen,
niet van 't choor, maer eer van dezen.

't is voorwaer .
't Is als of ik z'had verkoore
meer voor pot als voor een choore.
Dan eens twist hoe veel voor boeten
telkens men zal geven moeten.
D'een die wilt dan niet betaelen,
d'ander zou er ook om maelen;
want die minst oppast of zingt
't minst betaelt en 't meeste dwingt.
Dan, hoe lang sij sullen teeren,
een, twee, drie of dagen meeren.
't Een wil 's winters, 't ander somers,
't een wil schotels, 't ander roomers,
d'een steekt tegen't gaen bespreeken
als of 't vat dan gong aen 't leeken,
dan eens twist wie 't zal bewaeren,
of een oud, of jong van jaeren:
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Bij dit alles is 't nog twist
Wie dat allen twist beslist.
Ziet eens hoe den pot blijft boven
meer als zang, of God te loven...... 53

Waarschijnlijk heeft de pastoor dit rijmsel voorgedragen tijdens de
Sint-Caeciliaviering op de pastorie, een tweede jaarlijkse feestelijkheid
naast het potverteren. Van deze viering werden de kosten door de pas
toor persoonlijk gedragen. Aanvankelijk was dit een gebeurtenis die
uitsluitend in de avonduren plaats vond, maar later had de pastoor het
feest uitgebreid tot de middag "mits ontrent half twaelf uuren s'avonts
alle te scheijden". Waren ook de chorissen tot op dit late uur daarbij
aanwezig? Graag zou men willen weten of het vertrouwen van een
pastoor in die dagen zo ver kon gaan!

Versiering.

Waren er voor het oor geen wonderen te beleven, ook voor het oog
was er in de schuilkerken maar een bescheiden voldoening te vinden.
De bisschoppen van Antwerpen rapporteerden wel aan Rome dat de
kerken in Breda zo ruim en fraai versierd waren ("ampla et ornatis
sima" ), de schamele werkelijkheid hadden zij nooit aanschouwd. Ze
gingen uitsluitend af op het oordeel van de dekens die de stadskerken
slechts vergeleken met hun eigen dorpsbedehuizen die nog armoediger
waren. Uiterlijke praal was er in de Bredase "vergaederplaetsen" niet
veel te bewonderen. De zilveren altaarbekledingen die men in de huis
kerkjes van de steden in het Noorden kon aantreffen, waren hier niet
te vinden. Het zilver bleef, naast het altaargerei, beperkt tot een enkele
lamp en een paar kandelaars.

Natuurlijk deed men wel zijn best om bij bijzondere gelegenheden
het interieur zo mooi mogelijk op te sieren. Verse bloemen waren des
tijds, zeker in een armoedige stad als Breda, slechts gedurende een be
perkt gedeelte van het jaar beschikbaar; kunstbloemen in velerlei varia
ties behoorden dus tot de normale uitrusting van altaar en priesterkoor.
Reeds in 1671 getuigt de rekening hiervan: "op den 30 januarij aen een
soldaat voor ses meijkens, om tot den smidt op de autaer te setten,
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betaelt 3 - 12 - .", een gegeven dat tevens een merkwaardig licht werpt
op de vrijetijdsbesteding van de militairen! De in 1740 opgemaakte
inventaris van de Waterstraatse kerk vermeldt niet minder dan "twintig
bockeen (bouquetten ) van roosen en alderleij bloomme". Een andere
post uit dezelfde inventaris doet denken aan een collectie pauweveren of
iets dergelijks: "ses bockeen van pennen oock om op den outaer te ver
sieren". Naast de kunstbloemen was ook het kunstfruit als versierings
element bijzonder in trek. De Waterstraat bezat behalve enige "bloemen
tronen" en een "troontjen van pennen" ook "eenen groote fruijten
troon" en "twee fruijte piramiten".54 Vooral de Brugstraat beschikte
in de achttiende eeuw over een rijke voorraad van dit artificiële ver
sieringsmateriaal: "nog verschijde bloem- en fruytwerken gemaekt op
ijzerwerk in pyramiden, fruythorens, abrikosen- of melketonboomkens,
Ieelietrossen, troonen voor het venerabel, tuylen, etc. etc.". Pastoor
Jacobus Smits gaf zelfs bewust aan deze kunstprodukten de voorkeur
boven verse bloemen, in 1763 noteert hij: "item na datum de leevende
bloemen afgeschafd hebbende, heb ik er van jaer tot jaer italiaensche
gemaekte bloemen gekocht". Voor dit soort van opluistering schijnt hij
persoonlijk grote belangstelling te hebben gehad; voor de jaren 1772 tot
1775 vermeldt hij: "Zijn erbij gekomen den throon, pyramiden en
tuyltjens, van caertpapiere verzilverde leliebloemen, etc.; ik denk ze
daerna op parkemente te proberen".

Rouwdiensten eisten weer een speciale aankleding. De vermelding
van "sestigh dootshoofden" in de inventaris van de Waterstaat geeft
daaromtrent te denken. Zelfs de heiligen moesten delen in de drang
naar somberheid, zoals blijkt uit de aanwezigheid van "twee swarte
foole (voiles?) daer sij S. Joseph en Ons Lieve Vrouw mede in de rou
kleden".

Kerstmis en de Goede Week vroegen om uitbeelding der mysteries.
De Waterstraat bezat in 1740 al een kerstkribbe; we vinden er "een os
en een ezel" en "engelen voor het stalleken van Betleem". Heel indruk
wekkend moet bij de jezuïten de inrichting van het "heilig graf" op
Witte Donderdag en Goede Vrijdag zijn geweest; de inventaris somt de
volgende onderdelen op: "dat het heyligh graft aengaet: vier boomen,
Onsen Lieven Heer aen 't kruys, twee moordenaers aen het kruys, den
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13. Titelblad van het gebedenboek voor de Broederschap der Heilige Drie
vuldigheid dat heeft toebehoord aan de jonggestorven jurist Gerardus
Christoffel CaJckberner (1723 - 1753) en waarschijnlijk geheel door hemzelf
werd gecaJJigrafeerd. Deze Gerardus Christoffel was een achterkleinzoon van
de uit Aken afkomstige Johannes CaJckberner die in 1638 predikant werd

van de Lutherse gemeente te Breda.
Foto B. van GiJs. Gemeentearchief Breda (archief Sint-Antonîusparochie).
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14. Missaal met zilversbeslag afkomstig uit Antwerpen, in 1748 door de geestelijke dochter
Barbara Perquin aan de Brugstraatse kerk geschonken. Het medaillon geeft een voorstelling van

de heilige Barhara. De rugzijde vertoont een afbeelding van het heilig Sacrament.
Foto B. van Gils. Bisschoppelijk Museum Breda.
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1.5. Een der schildjes voor de flambouwen van de Confrerie van het Heilig Sacrament. De
schildjes werden in 1769 geleverd door de Nijmeegse zilversmid De Bruyn nadat de

oorspronkelijke exemplaren door diefstal verloren waren gegaan.
Foto B. van Gijs. Bisschoppelijk Museum Breda.

Jaarboek De Oranjeboom 24 (1971)



16. Zilveren wijwaterbakje, afkomstig uit de Waterstraatse kerk. Het schild is werk van een
Bredase edelsmid uit 1716, het bakje is van jongere datum.

Foto B. van GiJs. Bisschoppelijk Museum Breda.
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berg van Kalvarien op doec geschildert, een geschilderde tombe, ...
noch twee ladders van het heyligh graft, ... noch eenigh gouwe leer
daer voor dese het heyligh graft mede gestelt is, noch de dockometten
(documenten?) van het heyligh graft op bortpampier geschildert".
Maar ook de Brugstraat moet voor het heilig graf een ingewikkelde
voorziening hebben gehad: in 1727 betaalde men twee gulden en twee
stuiver voor het afbreken daarvan, een bedrag dat verscheidene werk
uren doet veronderstellen.

De smaak van de tijd was ook erg gesteld op jaarschriften of
chronica; bij feestelijke gelegenheden prijkten ze dus in de kerk. Pastoor
Jacobus Smits, die ze zelf vervaardigde, heeft enkele van zijn werk
stukken in zijn manuale overgeleverd. Dit bijvoorbeeld diende voor het
feest van het Heilig Sacrament:

eX aLtarI tVo pIe DoMIne sanCtI tV1 sIne fIne
eXVLtabVnt (ex ps. 131 v. 9 et 16)
Het volgende was voor het feest van Sint-Barbara:
WIJ eeren UWe heIJLIge reLIqUIen als
patronersse Van De staDt en Voor een saLIge Doot.
Toch heeft pastoor Smits al vrij gauw van zijn chronica afgezien;

in 1750 besloot hij deze te vervangen door toepasselijke schriftuur
teksten, die voortaan bij bijzondere vieringen in de kerk op de daar
voor bestemde ronde schilden en op de kaarsenvlaggen werden aan
gebracht.

Tenslotte: als voornaamste sieraad gold voor de contra-reformatie
de monstrans met het Allerheiligste. Bij een plechtige mis behoorde on
vermijdelijk de uitstelling van het Heilig Sacrament. De enige uit
zondering die genoemd wordt, toont dit duidelijk aan: "op Aswoens
dag", aldus een aantekening in het manuale van de Brugstraat, "is er
wel een plechtige mis, maar zonder monstrans, vanwege het rumoer en
de oneerbiedige houding van het volk". De oneerbiedige houding zal
wel een uitloper zijn geweest van de Carnavalsstemming, die zich bij de
uitreiking van de askruisjes nog openbaarde. Maar het is tekenend dat
dit voor de pastoor het enige motief was om de uitstelling achterwege
te laten; dat deze niet strookte met de liturgische sfeer van Aswoensdag
was blijkbaar voor hem geen overweging.
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Kevelaer.

Wie de liturgie in volle glorie wilde beleven moest het over de
grenzen zoeken. Speciaal een bedevaart naar een "genadeoord" buiten
het gebied van de republiek bood de kans om voor één of twee dagen
te ontkomen aan de ontluisterde godsdienstbeleving in het eigen land.
Men kon daar weer de feestelijkheid ervaren van een mis met vol
muziek en zijn hart ophalen aan een echte processie. Vooral Kevelaer
heeft als zodanig grote betekenis gehad, ook voor West-Brabant. Het
Kevelaer-genootschap van Bergen-op-Zoom werd opgericht in 1726,
dat van Breda en omgeving is nog enkele jaren ouder, het stamt uit
1719 of 1720. In het notulenboek van de broederschap dat in 1804
werd aangelegd, noteerde de Bredase processie-vader Jacobus Krijnen:
"Ingevolge ouwde overleeveringe van geloofwaardige mensche zoo
heeft de Prosessie van Breda in het jaar 1719 voor de eerste maal haaren
optogt tot de genaadeplaats van Kevelaer gedaan, en bovendien bevind
zig nog een ouwd versleete vaan bij de Prosessie waarin het jaargetal
1720 staat ingeplaatst, zoodat het zeeker zij dat onse prosessie in het
jaar 1719 of 1720 naar Kevelaer heeft beginne te trekken".55

Tot 1739, toen de kerk van de Brugstraat gesloten werd, was de
processie aan deze kerk verbonden. Hetgeen betekende dat de kerkdienst
waarmee de tocht begon, daar plaats vond. Men trok uit op 15 augustus,
het feest van Maria Hemelvaart, na een plechtige mis om zes uur
's morgens. Daags tevoren werd in de kerk de openbare repetitie ge
houden van de toespraak van het "maagdeke", een preekje dat in
Kevelaer door een klein meisje moest worden gehouden. Speciaal bij
de Nederlandse bedevaarten naar Kevelaer (ook bij die uit Holland)
schijnt dit kinderpreekje een vast programmapunt te hebben gevormd.56

Nadat in 1759 het uitgangspunt van de processie weer van de Water
straat naar de Brugstraat was overgebracht, liet pastoor Smits deze
generale repetitie en de plechtige mis vervallen. Dit in verband met
moeilijkheden die men in 1739 te Tilburg had beleefd. Daar waren toen
vier mannen vijf maanden lang ingesloten geweest omdat ze gecollec
teerd hadden voor een kaars die in Kevelaer moest worden geofferd,
en de pastoor was in dit verband bedreigd met sluiting van zijn kerk.57
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Over de gang van zaken tijdens de bedevaart bezitten wij voor de
achttiende eeuw hoegenaamd geen gegevens. Het vermoeden is echter
niet ongegrond dat deze weinig verschilde van het verloop in de eerste
helft der negentiende eeuw, waarover wij beter zijn ingelicht.5s Uiter
aard trok men nog te voet; wel had men een aantal karren bij zich die
het proviand en de bagage vervoerden en zonodig als "bezemwagen"
konden dienen. Voor het maagdeke was een spedale wagen gereser
veerd, het kind had ook een geheel eigen plaats in de processie te
Kevelaer, waar het gekleed was in een blauwe sluier en een zilveren
lauwertak droeg. Na de eerste dag overnachtte men in Boxtel, na de
tweede in Handel, óók een genadeoord. Nachtrust werd de pelgrims
weinig gegund, alom vier uur moesten ze te Handel weer aantreden
voor een plechtige mis, daarna ging de reis verder naar Kevelaer, waar
men tegen de avond van de derde dag aankwam. Eén der hoogtepunten
van het eendaags verblijf aldaar was de aanbieding van de kaars, die
groot en kostbaar moest zijn; in het begin der negentiende eeuw betaal
de men daarvoor ruim tachtig gulden. De belangstelling blijkt reeds
in de eerste helft van de achttiende eeuw heel groot te zijn geweest.
Toevallig vernemen wij dat de Bredase bedevaart in 1737 de land
tollen te Groeningen en Vierlingsbeek passeerde met veertig karren.59

Als wij weten dat in 1857 (nog vóór de trein kon worden benut!)
200 pelgrims werden begeleid door zes karren, mogen wij voor 1737
wel een veelvoud aan deelnemers berekenen, die natuurlijk niet alleen
uit de stad maar ook uit de baronie afkomstig waren.

AANTEKENINGEN

Gebruikte afkortingen:
ABB: Archief Bisdom Breda
ARA: Algemeen Rijksarchief
GAB: Gemeentearchief Breda
H: Stadsarchief, Inventaris Hingman

1 ABB III 35 en 36. Vooral voor de 18e eeuw ontbreken verschillende reeksen:
1713-1717; 1735-1746; 1748-1762 en 1773-1794. De rekeningen werden in 1888
gevonden in een oud kastje op de zolder van het R.K. Burgerweeshuis. Door de
president van het bestuur werden ze aan Jos van Hal gegeven om ze "voor
oud papier mede te nemen". Vgl. GAB, Afd. IV 5, nr. 20.
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2 Bewaard in de uit Antwerpen afkomstige archivalia: ABB III 3 en 4, en in de
archivalia van de kerkeraad: ABB III 33 en 34.

3 GAB Archief Sint-Barbara (Afd. lIl, 103) 2.108.771 en 2.108.772. Voorzover
niet anders is vermeld zijn de gegevens voor dit artikel aan de genoemde reke·
ningen en manualen ontleend.

4, P. F. X. de Ram, Synodicon Belgicum lIl, Lovanii 1858, p. LXXII, p. 358,
p.400.

5 De term komt reeds voor in het begin der 17e eeuwen leeft in de 18e eeuw
nog voort.

6 P. Polman OFM, Katholiek Nederland in de achttiende eeuw Il, Hilversum
1968, p. 304.

7 Aldus in een rapport van twee (niet-katholieke) bouwkundigen, ABB III 3 L.
g ABB III 3 L; III 33, nr. 48; ARA 's-Gravenhage, R. v. St. 864.
9 De "luysevanger" werd aangesteld in 1656: GAB H 21, f. 142.
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