
Willem van Zon
bouwpastoor van het begijnhof te Breda

- een historisch portret -

door

WILLEM BERGÉ

Oorsprong der jàmilie Fan Zon

Willem van Zon stamde uit het zeer oude geslacht Van Son, in de
Middeleeuwen ook Van Zonne genaamd; mogelijk gaat de naam van oorsprong te
rug op het dorp Son bij Eindhoven dat op oude kaarten eveneens Inet Zonne werd
aangeduid]. Een der oudste vermeldingen betrof]oannes van Zonne, wiens dochter
Katharina gehuwd was met HenriCLls van Broechoven; dit echtpaar verkreeg in 1369
een hoeve te Oerle onder Tilburg en in 1402 een hoeve en goed te Aesvoort onder
Hilvarenbeek. Van de hierna volgende generatie bezat Jan van Zon, geboren om
streeks 1370, verschillende landerijen in Tilburg en een huis op de Heuvel aldaar2.

Weer een generatie verder was de omstreeks 1430 geboren]an van Son [sic] eigenaar
van een hofstede en landerijen in de Hasselt bij Tilburg. In de 16de eeuw waren le
den van de .t'lrnilie uit Hasselt, Korvel en Loon op Zand meer westwaarts aan te tref
fen met ho[steden en landerijen te Dongen, in de 17de eeuw te Raamsdonk en
Oosterhout. Vanuit deze laatste drie plaatsen zou het bekende geslacht Van Son zich
tenslotte verspreiden over Nederland en België.

OnderdrukkÎlIJt der katholieken

In deze streek die in de periode 1628-1637 definitief door de Staatse troepen
werd veroverd, was de situatie voor de katholieken bijzonder slecht. Een tijdperk
van onderdrukking en vervolging brak aan. De kerken werden geplunderd en in be
zit genomen door de protestanten; de priesters die afkomstig waren uit de niet-vero
verde gebieden werden verbannen, de inheemse priesters werd de uitoefening van
hun taak verboden. Bij de Vrede van Munster in 1648 was geen enkele clausule op
genomen over de uitoefening der katholieke godsdienst. Het gevolg hiervan was dat
na de inlijving van het noordelijk deel van Brabant bij de Zeven Vereenigde
Provinciën, de Staten m.et volstrekte willekeur de katholieken onderdrukten. Op
scholen kregen de katholieke kinderen onderricht in bijbellezing, psalmgezang en in
de gereformeerde catechisITms; zij mochten de gereformeerde kinderen niet verdoe
men ofte en(ç;e Papelyell inplanten. De liturgie vond in het strengste geheim plaats op
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zolders en in schuren. Overal waren de kloosters gesloten; bij uitzondering mochten
in Breda het Begijnhof en het Norbertinessenklooster Sint Catharinadal blijven be
staan wegens hun relaties tot de Nassau's, maar de kerken werden hen afgenomen.
Het voortbestaan van de katholieke godsdienst vergde grote geldelijke offers. In deze
tijd moest degene die zijn huis, veld of schip beschikbaar had gesteld voor een gods
dienstige oefening 200 gulden boete betalen en elke deelnemer aan deze oefening 25
gulden; de priester werd verbannen. Voor het dopen van een kind werd een boete
geheven van 100 gulden, evenals voor het sluiten van een huwelijk ten overstaan
van een priester. Het plakkaat van 16 februari 1651 in de Baronie van Breda hield in
dat de katholieken geen politieke rechten meer hadden, geen functies voor rechts
colleges en geen benoemingen voor ambten zouden krijgen. Het vermijden van
sancties op deze wetten was soms mogelijk door zeer veel geld te geven. Lage amb
ten konden in Brabant op deze wijze door katholieken bekleed worden3 .

Het is begrijpelijk dat onder dergelijke omstandigheden een tak der familie van
Son protestant is geworden. Uit deze tak, aanvankelijk te Geertruidenberg gevestigd,
kwamen in de 17de en 18de eeuw burgemeesters, schouten en advocaten voort; an
deren kregen functies bij de V.O.c. en tot in de 19de en 20ste eeuw waren dit pa
tricische fàmilies, geparenteerd aan de protestantse Nederlandse adel4 . Bij één tak van
de katholiek gebleven familie van Son zouden eerst in de 19de eeuw weer hogere
ambtsdragers zoals burgemeesters voorkom.ens.

Hiermee moet duidelijk worden hoe definitief beslissend het voor het succes
van een nageslacht was of één voorvader protestant werd, dan wel dat deze ondanks
alle tegenwerking en andere moeilijkl1eden vasthield aan het oude geloof.

Na 1672, met de invallen van Lodewijk XIV in de Republiek, was een verzach
ting in de repressie opgetreden; de drossaards werden meer gematigd uit vrees voor
de Fransen. Oogluikend werden diensten door priesters toegelaten. In het geheim
kon men godsdienstoefeningen bijwonen; huizen en schuren werden ingericht tot
bidplaats. De kerk bezat geen rechtspersoonlijkheid en kon derhalve geen eigendom
hebben. De bedehuizen en pastorieën gingen door voor particulier bezit of als eigen
dom van een maatschappij. Maar het kostte de katholieken zeer veel geld. Voor het
inrichten van een kerkschuur of iets dergelijks waren recognitiepenningen vereist,
admissiegelden en douceurs om ontheffing van de strenge bepalingen te verkrijgen.
Voor een priester moest 150 tot 300 gulden per jaar betaald worden aan recognitie
gelden. Soms verdubbelde de baljuw of schout de som een volgend jaar. In geval van
opvolging door een andere priester moest admissiegeld betaald worden. Sommige
schouten, baljuws of stadhouders eisten 400 gulden als admissiegeld6

. Bij de aanstel
ling van een nieuwe schout eiste deze als don gratuit soms 700 gulden, soms 1000
gulden van de katholieke bevolking. Ongetwijfeld heeft ook de katholiek gebleven
familie van Sonin Waspik en Raamsdonk zeer veel geld betaald aan de schout, welk
ambt in het bezit was van hun protestant geworden verwanten!

Door de Staten Generaal werd niets ondernomen om de welvaart in Brabant te
bevorderen. Een zeer groot deel der bevolking was behoeftig. De belastingen in de
17de eeuw waren voor de gehele republiek hoog; vanaf 1670 tot aan het midden der
18de eeuw werden deze door een reeks van oorlogen zelfs schrikbarend hoog7

. De
meeste bestuurders waren overigens protestanten uit het Noorden, die later weer te-
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ruggingen om te rentemeren en hun plaatsen aan andere protestanten nalieten. Een
aantal rijke katholieken emigreerde naar de Zuidelijke Nederlanden. Ook daardoor
kwamen de lasten neer op een relatief kleine groep katholieken die niet armlastig
waren en bezittingen hadden.

De familie van Zon

In deze uiterst penibele omstandigheden is het des te ITleer verbazingwekkend
hoe een aantal katholieke f:,milies toch nog in een zekere welvaart konden leven. De
vader van Willem van Zon heette Jacobus en was in 1740 te Raamsdonk geboren als
zoon van Jan Cornelis van Son en Adriaentje Cornelis Kamp (een dochter van de
schepen Cornelis Camp en Adriaentje de Jongh).

Jacobus trouwde in 1766 met Catharina Adriaen Oomen, een dochter van
Adriaen Joris Aert Oomen (en Adriaentje Abrahami Maes) waarvan het voorgeslacht
te Oosterhout bekend is vanaf het begin der 15de eeuwen verscheidene schepenen
en gezworenen kende; in het algemeen waren dit soms grote soms kleine zelfstandi
ge boeren met een eigen bedrijf, soms echter ook heerboeren die pachters in dienst
hadden. Catharina was langs haar overgrootvader Aert Joris Oomen nauw gerela
teerd aan het voorgeslacht van haar echtgenoot8.

1. Ligging van het geboortehuis van Willem van Zon te Oosterhout.
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Jacobus van Zon was landeigenaar, zeker vanaf 1780, maar vermoedelijk veel
eerder; zijn landerijen werden aan pachters uitbesteed9. Zijn naam schreef hij in de
jaren tachtig van de 18de eeuw als Van Zon, conform een modernisme dat in deze
periode was opgekomen. De familie woonde vermoedelijk al in de 18de eeuw in
een huis aan de Vischmarkt te Oosterhout, de tegenwoordige Markt lO .

Uit het huwelijk van Jacobus van Zon en Catharina Oomen werden vijf kincle
ren geboren, waarvan er drie in leven bleven en huwden. Catharina overleed een
paar maanden na de geboorte van haar jongste kind, en twee jaar later hertrouwde
Jacobus met Maria van Loon. Ook zij was een telg uit een oud Oosterhouts geslacht;
in het begin der 15de eeuw werd Hendrick van Loen vermeld als schepen van
Oosterhout, en de eerst bekende stamvader van Maria was Joosten van Loon, die
omstreeks 1517 geboren werd l1

. De ouders van Maria waren Adriaen Willem van
Loon en Adriaen~e Claessen van den Boogaerdt. Bij de familie van Loon kwamen
verschillende binnenvaartschippers voor; in vroeger eeuwen werd de infi-astructuur
vooral bepaald door waterwegen. De grote transportbedrijven van nu hadden hun
voorgangers in de binnenscheepvaart. Maar ook voor personenvervoer was juist in
de 18de eeuw de binnenscheepvaart belangrijk geworden. Daarnaast was de con1.bi
natie van schipper en koopman (van de te vervoeren waren) een veel voorkomend
fenon1.een12. .

Jacobus van Zon en Maria van Loon huwden in 1776 en kregen zeven kinde
ren; Willem werd geboren op 12 maart 1783. Van de overige kinderen zouden er
drie op jonge leeftijd overlijden, drie andere zouden later trouwen. Van het gehele
gezin van Jacobus (uit beide huwelijken) bleven aldus zeven kinderen in leven.

De jeugd van Willem van Zon

2. Portret van Willem van Zon (1783-1859).

Willem was genoemd naar de grootvader van zijn moeder, Willem Jan van
Loon. Bij zijn doop fungeerden als peetouders Cornelis van Loon en Anna van Loon
(hun verwantschapsgraad is onbekend). De pastoor die de doop verrichtte was
Adrianus Crul die toen sedert enige jaren landdeken was van Breda (deken van het
land van Breda). In de kleuteljaren van Willem werd tweemaal een broertje geboren
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dat beide keren jong overleed, en toen hij de leeftijd van zeven jaar had bereikt werd
zijn jongste zusje geboren, Johanna Catharina. Hij had een drie jaar ouder broertje
Jan, en zijn zusje Wilhelmina was vijf jaar ouder. Dan waren er nog de broer en
twee zusjes uit het eerste huwelijk van zijn vader, die resp. 14, 12 en 11 jaar ouder
waren dan Willem. Hij ging naar school in Oosterhout, en met het gezin ter kerke
in een gebouw aan het einde van het Kerkpad dat in feite een kerkschuur was13.

Ofschoon in de 18de eeuw de onderdrukking van de katholieken draaglijker
was dan daarvóór, moest de uitoefening van de godsdienst toch min of meer in het
geheim geschieden. Voor het vormsel, dat alleen door de bisschop toegediend kon
worden kwam men in zeer grote getale vanuit de Generaliteitslanden en zelfs vanuit
Holland naar de grensplaatsen in de Oostenrijkse Nederlanden. Zo legde Bisschop de
Nelis van Antwerpen in zijn dagboek op 3 september 1785 vast, op weg zijnde naar
Turnhout, dat hij in Weelde, Poppel en Postel een zeer groot aantal vormdingen
verwachtte uit de Baronie, de Meijerij en uit Holland. Op 10 september schreef hij
dat hij in Weelde, Poppel en Arendonk ongeveer 5000 personen, waarvan de mees
ten volwassen Hollanders waren, had gevormd. Terug in Antwerpen noteerde hij
dat hij in Poppel nog ongeveer 1950 personen moest vormen. De liturgie bestond
meestal uit een H.Mis, een preek, het Veni Creator, een korte toespraak en de toedie
ning van het vormsel14

. Willem van Zon zal wellicht niet tijdens de jaarwisseling van
1790-1791 gevormd zijn, toen de bisschop door het noordelijk deel van Brabant
reisde en er in tientallen schuilkerken preekte. Bij die gelegenheid namelijk drukte
Bisschop de Nelis de pastoor te Dorst op het hart om geen kinderen jonger dan ze
ven jaar te zenden voor het vormsel: want zij zijn niet in staat de u/aarde van het sacra
ment te schatten15

• In 1794 was de situatie voor de katholieken opnieuw verbeterd,
nadat de Fransen in 1793 Breda waren ingetrokken (maar inmiddels ook weer de
stad verlaten hadden). Zodoende werd de bisschop in staat gesteld ook in de
Generaliteitslanden het vormsel toe te dienen. Tevoren werden de pastoors gewaar
schuwd dat zij de vormelingen moesten voorbereiden. De bisschop, na Antwerpen
op 28 juni 1794 verlaten te hebben, ging in Breda vormen en in vele omliggende
parochies 16

. Willem van Zon was destijds elf jaar en zou toen het vormsel van
Monseigneur de Nelis ontvangen kunnen hebben.

Juist in dezelfde periode ontstond er in Oosterhout een concentratie van leger
eenheden. De Prins van Oranje had in het vOOljaar kwartier gehouden bij De Vijf
Eiken; de Hertog van Vork had er zijn hoofdkwartier op 3 augustus 1794, maar diens
troepen trokken zich al plunderend terug, richting Den Bosch en Grave. De scher
mutselingen duurden tot september. Vervolgens werd op 30 januari 1795 Breda bezet
door de Fransen. Voor de katholieken betekende dit het einde van de onderdrukking
en de juridische gelijkstelling tussen katholieken en protestanten nam een aanvang17•

Aangenomen moet worden dat Willem van Zon, evenals verschillende jongens
uit zijn omgeving, op twaalfjarige leeftijd (in 1795) naar de Latijnse School te
Turnhout zal zijn gegaan, omdat die te Breda protestants georiënteerd was.
Tengevolge van de bedreiging van de persoonlijke vrijheid der priesters in de nieu
we provincies der Franse Republiek werd de Turnhoutse school in de loop van
1797 gesloten. Vde priesters uit het zuidelijk deel van het bisdom Antwerpen kwa
men naar het noordelijk gedeelte dat aan de Bataafse Republiek behoorde, en waar
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een nieuwe vrijheid heerste op basis van dezelfde principes, hoe paradoxaal het ook
lijkt. Dáár werden nieuwe Latijnse Scholen opgericht, onder meer in 1797 te
Oosterhout, waarvoor de docenten uit het zuiden kwamen. De nieuwe rector
F.Vaes was een norbertijn van de opgeheven abdij van Postel; de twee andere pro
fessoren waren Lucas van Aert die in Turnhout had gedoceerd en Hem-icus
Huybrechts uit Meerle.

Willem van Zon zal met vele andere scholieren noodgedwongen uit Turnhout
vertrokken zijn en op de nieuwe Latijnse School in Oosterhout zijn studie vervolgd
hebben. De school was ingericht in een huis aan de Schapendries; er was slechts één
lokaal per professor. Toch was het aantal leerlingen groot: in 1799 waren er 73 jon
gens. Er was geen internaat, de leerlingen woonden bij de burgers van Oosterhout
en Willem van Zon zal uiteraard thuis hebben gewoond.

3. Geboortehuis van Willem van Zon te Oosterhout (niet meer bestaand) vanaf de toren van de Sint Jan,
c.1910-1920.

Buiten de lesuren waren er verplichte studie-uren. In de zomer was er al vóór
de schoolrnis, die om zeven uur begon, een studie-uur van half zes tot half zeven;
eveneens vóór en na het middagmaal van elf tot twaalf en van één tot twee, en in de
middag was er nog een studie-uur van vijf uur tot half zeven. In de winter waren er
veel minder studie-uren, wellicht wegens de korte tijd dat er daglicht was. Vanaf de
tweede klas waren de leerlingen verplicht latijn te spreken. Buiten de school waren
de regels streng: men mocht in de winter 's avonds niet meer na half zeven buiten
komen, in de zomer niet meer na acht uur. Ook moest n1.en om kwart over negen
in bed liggen: die buiten zijn. bed zal bevonden worden, zal vier dagen, en die cifwezend zal
zijn zal veertien dagen op de speel-uuren 't huys blijven; kennelijk werd dit gecontro
leerd. Men mocht ook niet jagen, vissen, op het ijs gaan, zwemmen of baaijen, men
mocht geen herberg binnengaan, niet snuiven of tabak roken vooral niet in het
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openbaar of buitenshuis, en het was verboden een mes, zelfs een pennenles bij zich
te hebben. Ook mocht men zich nooit verder dan een kwartier gaans buiten
Oosterhout begeven; op alle vrije middagen was er een appèl om half vier. De straf
fen waren streng: zelfs bestond er het hatelijk middel dat eeuwen lang op de
Zuidnederlandse scholen had bestaan, om pas dan van de straf verlost te worden na
dat men een ander had aangebracht18 .

Intussen was de oudste halfzuster van Willem van Zon, Adriaen~e, in 1794 ge
trouwd met Jacobus van Doremalen, die beurtschipper was van Breda op 's
Gravenhage. Helaas overleed Adriaen~e of kort na de geboorte van haar enig doch
tertje of hoogstens een paar jaar nadien. De weduwnaar zou later in 1793 hertrou
wen met Joanna Schoormans, dochter van een Oosterhoutse pottenbakker; het
dochter~e zou jong overlijden19. De tweede halfzuster van Willem van Zon, Joanna,
huwde in 1797 met Comelis Laurentius Stadthouders uit Oosterhout, die zich als
bakker in Breda vestigde. Vermoedelijk toen al maar zeker later bewoonden zij een
groot pand in de Brugstraat (later Tolbrugstraat 17, hoek Nieuweweg) met een stal
ling aan de Nieuwe Weg. Dit huis lag dichtbij de Brugstraatse kerk waar diens peet
oom, Comelis Laurentius Smits, pastoor was. Later zou Willem van Zon door zijn
benoeming in Breda vermoedelijk veel contact met hen hebben gehad20

. Een paar
jaar nadien trouwde zijn halfbroer Adriaan met Joanna Comelia Tack. Hij bezat één
of meerdere schepen en vervoerde daarmee de in Oosterhout gefàbriceerde potten
en ander aardewerk naar Rotterdam; iets later noemde hij zich grossier in potten.
Officieel was hij in Rotterdam gevestigd en ook speelde zich daar zijn [,milieleven
ar1. Later na de dood van zijn vrouw hertrouwde hij met Anna Willerns van Berkel,
dochter van een Oosterhontse pottenbakker en geparenteerd aan de Oosterhoutse
pottenbakkersfamilie Schoonnans22

.

In het voorjaar van 1801 had Willem van Zon zes jaar op de Latijnse School ge
zeten en ging vervolgens naar het Seminarie. Of Deken Adriaan Crul hierbij had be
middeld is goed mogelijk: deze was bij de oprichting van het Seminarium de instiga
tor geweest23

. Wegens de sluiting van het Seminarie te Antwerpen was een
Seminarie opgericht in Breda dat gevestigd werd in de Karrestraat en geopend werd
op 12 juni 1798. Op 1 oktober 1800 werd dit verplaatst naar het landgoed Ype1aer24

.

Wegens de officiële opheffing van het bisdom Antwerpen bij het concordaat tussen
Napoleon en Paus Pius VII in 1801, verkreeg het Seminarie van Breda hiermee een
meer officiële status25 . Oprichter en president van het Seminarie was Adrianus
Oomen; hij gaf er onderwijs in theologie26 . Als provisoren fungeerden Adriaan Crul
als landdeken en met deze de drie pastoors van Breda: Come1is Laurentius Smits,
Ignatius van Gils van de Waterstraatkerk en Adriaan van Dongen van de
Nieuwstraatkerk; de beide laatsten waren afkomstig uit resp. Oosterhout en Den
Hout, en (evenals beide andere heren) dus bekend met de familie van Zon. Adriaan
van Dongen zou in 1803 bij de oprichting van het apostolisch vicariaat van Breda,
door Paus Pius VII worden benoemd als eerste Vicariu5 Apo5tolicuS27

.

Behalve Adrianus Oomen had Willem van Zon als professoren P.A. Michielsen,
Joseph Chedeville, die in 1804 naar het Seminarie te Warmond vertrok, en Adrianus
Binck28 . Medestudenten waren onder meer Jan Luykx uit Etten, Jan van der Heyden
uit Wagenberg,Walter Vermeulen uit Den Hout en Willem Oomen uit Teteringen.
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De onderlinge relaties bij de familie van Zon lijken goed te zijn geweest, gezien
de keuze van peetouders bij de frequente geboorten of die van getuigen bij huwelij
ken. Zowel bij de oudere generatie van de broers en zusters van Jacobus van Zon en
diens echtgenoten Catharina Oomen en Maria van Loon als bij de jonge generatie
werden steeds peetouders en getuigen gekozen zonder onderscheid van halfzusters
of-broers of van stiefouders. Maar ook was de keuze ongeacht of de familieleden
dichtbij of veraf woonden. Dit moet een aanzienlijke en voor die tijd verbazingwek
kende reisvaardigheid hebben teweeggebracht, vooral bij dopen omdat bij de familie
van Zon slechts zelden een plaatsvervanger de peetouders verving. In deze tijd waar
in: van rechte of verharde wegen nauwelijks sprake was (nog afgezien van kronkelige
waterwegen, enkele kanalen daargelaten) is het verbluffend dat voor de doop van
kinderen bij de fanlilies te Rotterdam daar steeds familieleden uit Raamsdonk of
Oosterhout aanwezig waren. Toch vond de doop zo mogelijk op de dag der ge
boorte of hoogstens daags erna plaats, en moesten de peetouders toch eerst verwit
tigd worden30

. Ook Willem van Zon was meerdere malen peetoom bij de geboorte
van nichtjes en neefjes. Zo was hij op 2 juli 1804, nog seminarist zijnde, met zijn zus
Wilhelmina in Rotterdam bij de doop van een zoontje van hun halfbroer dat
Willem genoemd werd3l . Ook de ouders van Willem van Zon reisden tot op hoge
leeftijd naar hun kinderen die buiten Oosterhout woonden32.

Op 19 mei 1807 had Willem van Zon de priesterwijding ontvangen, die wel
licht op Bovendonck te Hoeven, het vroegere buiten van Bisschop de Nelis, plaats
vond33 . Toch zal de feestelijkheid wel bijzonder getemperd geweest zijn want vier
dagen tevoren was zijn halfzuster Joanna te Breda overleden; zij liet vier kinderen na
waarvan het jongste slechts één jaar oud was.

De eerste jaren. van het priesterarnbt

In het najaar, op 21 november 1807, werd Willem van Zon als assistent te Made
aangesteld. Het was slechts ruim acht maanden dat hij deze post bekleedde toen hij
per 8 augustus 1808 werd benoemd als tweede kapelaan te Oosterhout34 . De kerk
was nog dezelfde als waarin hij gedoopt was, de parochiekerk van de f,'l111ilie. Deze
schuurkerk was vernieuwd geweest in 1737, bij welke gelegenheid de schout beval
om de verrlieuwing weer af te breken hetgeen geschied was. Later was de kerk
schuur toch weer hersteld en inwendig verfraaid35 . De pastoor van de kerk, Deken
Adriaan Crul, was twee jaar tevoren met emeritaat gegaan; in diens plaats was Gerard
Smits als pastoor benoemd, een neef van Cornelis Laurentius Stadthouders, de zwa
ger van Willem van Zon. Als eerste kapelaan was Henricus Rubbens uit Gilze reeds
vanaf 1803 daar werkzaam.

Het zal voor Kapelaan van Zon aanvankelijk goed zijn geweest om in zijn vroe
gere parochiekerk te werken, zo dicht bij zijn ouderlijk huis waar zijn ouders en zijn
twee nog ongehuwde zusters woonden. Zijn oudere broer Jan was kort vóór zijn be
noeming in Oosterhout getrouwd met Maria Goverde. Hij was schipper en voer met
zijn schip De Vrouw Maria de eerste jaren onder meer naar de zuidelijke departemen
ten, maar behield Oosterhout als vaste woonplaats waar zijn gezin gevestigd was36 .
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De oude kerk van Oosterhout die in 1625 was genaast, werd in 1809 aan de ka
tholieken in gebruik gegeven. Bij de overdracht werd bepaald dat de goederen die
tot de kerk behoorden voor tweederde deel zouden terugvallen aan de katholieken.
In weenvil van deze overeenkomst behielden de protestanten deze goederen toch en
verkochten zij deze daarop in 1818 waarm.ee ze in katholieke handen kwamen.
Bovendien werd bij de overdracht van de kerk door de protestanten een bedrag be
dongen van 7000 gulden; daarenboven moesten de katholieken het middeleeuwse
kerkgebouw herstellen en van een inrichting voorzien37 . Kapelaan van Zon heeft dit
alles van zeer nabij meegemaakt; ook zal hij zich ingezet hebben om de geldelijke
steun van de meer welvarende inwoners te verkrijgen teneinde dit alles te realiseren.

Eén jaar later, op 11 oktober 1810, overleed Pastoor Smits; enkele weken daarna
werd de eerste kapelaan, Hendrik Rubbens, tot pastoor benoemd. Willem van Zon
werd nu eerste kapelaan en als tweede kapelaan werd Jan Otten benoemd die even
eens uit Oosterhout geboortig was. Helaas overleed deze laatste reeds een haJfjaar na
zijn benoeming. In zijn plaats werd Jacobus Loo~jens uit Bergen op Zoom be
noemd38. Al deze turbulente gebeurtenissen wáarbij Willem van Zon ten nauwste
betrokken was, zullen niet bevorderlijk geweest zijn om rustig de priesterlijke taken
te vervullen. Het zal dan ook wellicht enige opluchting bij hem. hebben veroorzaakt,
dat hij op 18 juni 1814 de benoeming kreeg van Vicarius bij de proost van de Priorij
Catharinadal te Oosterhout39

.

4. Portret van Proost Guilielmus van Gennep (1760-1837) l11.et
linksboven de kloosterkerk, gebouwd toen Willem van Zon
aldaar vicaris was.

De proost had een hoge kerkelijke functie binnen de priorij van de norbertines
sen. Hij was uiteraard een norbertijn en droeg een ring en een gouden borstkruis als
tekenen van zijn hoge waardigheid40 . De priorin was echter het hoofd van de priorij,
met eigen macht en was onafhankelijk van de bisschop; ofschoon zij hiërarchisch iets
lager stond dan een abdis was zij, zeker wanneer het zoals hier een zelfStandige prio
rij betrof, daarmee vergelijkbaar en droeg zij een ring en een borstkruis. Het is wel
verwonderlijk dat al in de 18de eeuw hier vicarissen werden aangesteld door het bis
dom van Antwerpen: dus dat een seculier priester (dus afhankelijk van de bisschop)
werd benoemd binnen een autonome priorij. De reden hiervoor kan zijn geweest
dat er steeds veel gelovigen uit de omgeving ter kerke gingen. Een andere reden kan
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geweest zijn dat het bisdom (en daarna het apostolisch vicariaat) er toch als het ware
een legatie wilde in de persoon van de vicaris41

. Als proost resideerde vanaf 1801
Guilielmus van Gennep, afkomstig van de Park-abdij nabij Leuven. Hij had de ver
schrikkingen meegemaakt die daar vanaf 1789 plaats hadden gevonden. Het was be
gonnen door de Oostenrijkse regering met steeds hogere aanslagen, confiscatie van
goederen, opheffing en daarna plundering. Met de komst van de Fransen moesten de
overgebleven heren vluchten, werden bij terugkomst gevangengenomen, vluchtten
opnieuw en werden intussen de laatste eigendom.men geroofd of verbeurd verklaard.
Deze verschrikkingen duurden tot 1802; de proost zal het ongetwijfeld aan zijn jon
ge vicaris hebben verteld. Proost van Gennep moet de proosdij als een vrijplaats heb
ben beschouwd42

. Hij had zijn vertrekken in het oude slo~e De Blaauwe Camer en
ook zijn vicaris woonde daar; de overige gebouwen behoorden aan het kloosterslot.
Priorin was Joanna de Haes, een dame die uit Breda afkomstig was en reeds 77 jaar
oud toen Willem van Zon zijn benoeming kreeg. Nog kort tevoren, in 1810, was de
priorij met opheffing bedreigd geweest omdat het uitsluitend een contemplatief
klooster betrof. Derhalve werd een vertrek in het huis van een katholieke familie te
Breda ingericht waar de norbertinessen kosteloos onderricht konden geven. Onder
de benaming van zusters van liefdadigheid mocht de orde zodoende voortbestaan43

.

Echter een numerus clausus van 29 zusters werd door de staat geëist, welke eis eerst in
1841 werd opgeheven. Bij de komst van Willem van Zon werd door de norberti
nessen aangemerkt Den. Heer van. Son weerelyken priester, geweest synde easten capellaen
van dese vryheyd, fuift den eersten juli} 1814 syn.en dienst als vicarius begonst44

.

Vermoedelijk achtten de proost en de priorin het politieke klimaat in 1815 vol
doende gestabiliseerd om. plannen te maken voor de bouw van een nieuwe kerk; of
schoon men na de proclamatie van het Vereenigd Koninkrijk in 1815 de toestand
niet overal rooskleurig inzag. Pastoor Antoon Oomen te Etten uitte namens velen de
vrees voor een nieuwe achterstelling der katholieken: Alle goede Catholyken !Jan
Brabandt waren toen in den. rouw45 . Een begrijpelijke reactie nu een protestants een ka
tholiek regime verving. Als architect voor de bouw van de nieuwe kerk werd
Adriaan van der Aa gekozen46 . De bouw werd begonnen op 1 april 1816 en duurde
tot het einde van de zomer in 1818; de consecratie vond plaats op 2 maart 181847

.

Een maand later overleed de priorin, Mevrouw de Haes; zij werd opgevolgd door
Maria Cornelià Francisca Luyckx, die toen 54 jaar was en afkomstig uit Turnhout48

.

Negen jaar verbleef Vicaris van Zon op Sint Catharinadal bij Proost van
Gennep; de ervaring die hij opdeed met de bouw van de kerk was nieuw voor hem,
vooral in deze tijd na een paar eeuwen van schuilkerken. Daarnaast was hij dicht bij
zijn familie woonachtig zodat hij ook daar zeer bij betrokken zal zijn geweest. Zijn
jongere zus Joanna Catharina was 27 jaar in 1817 toen zij huwde met de mouter
Johannes Josephus van Hal. Hij was een belangrijk man in Oosterhout, schepen,
supplerend vrederechter van het kanton. maar ook met zijn 52 jaar veel ouder dan
zijn echtgenoté9. Door dit huwelijk werd de familie van Zon geparenteerd aan een
hogere stand: die van gezagsdragers, vàn artsen en advocaten, terwijl zij uit het mi
lieu van grotere en kleine landeigenaren, heerboeren, zelfstandige ondernemers of
kleine industriëlen kwam. Hiermee opende zich een perspectief zoals de protestantse
tak een paar eeuwen eerder had gekend.
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Twee jaar nadien, in 1819, overleed de paterjamilias Jacobns van Zon op 78-ja
rige leeftijd in zijn huis aan de Vischmarkt te Oosterhout. Zoals vaak bij oudere
echtparen het geval is overleed ook kort hierna zijn echtgenote Maria van Loon, op
21 januari 1820, 76 jaar oud. Het lijkt dat de enige dochter die nog thuis was zo lang
ongehuwd was gebleven om de ouders te verzorgen, zoals dit vroeger vaak voor
kwam.Wilhelmina was 44 jaar toen zij op 30 januari 1823 in het huwelijk trad met
Jan Andries Comelissen uit Breda. Hij oefende het beroep uit van rnedicinae doctor en
vestigde zich in het ouderlijk huis bij Wilhelmina aan de Vischmarkt te Oosterhout,
waar hij ook zijn praktijk hieldso. Tragisch is het dat de jonge echtgenoot binnen één
jaar overleed, namelijk op 4 januari 1824. Mogelijk is Wilhelmina nog een aantal ja
ren blijven wonen in het ouderlijk huis, maar vast staat dat Philippus Smits (een ach
terneef van Cornelis Laurentius Stadthouders), die ook huisarts was, na zijn huwelijk
met Allegonda van Hal (een stiefdochter van Joanna Catharina van Zon) dat op 11
november 1833 plaatsvond, zich hier vestigde en zijn dokterspraktijk hadsI.
Wilhelmina van Zon ging op kamers wonen in het huis van Jan van den Avoirt, die
een slachterij had, vermoedelijk gelegen in de Kerkstraat. Deze was gehuwd met ene
Willemina van Son, geen nicht lnaar mogelijk wel een verre verwanteS2 .

Assistent op het Begijn/uif

Nadat Willem van Zon exact 15 jaar in zijn geboorteplaats als priester werkzaam
was geweest, werd hij per 5 augustus 1823 benoen,d als assistent op het Begijnhof te
Breda. Twee dagen tevoren had hij af<;cheid genomen van Proost van Gennep, van
Priorin Maria Luyckx en van de overige religieuzens3. Op het Begijnhof was
Bernardus van Bergen reeds vanaf 1786 pastoor. Tevoren was er nooit een assistent
geweest; de reden van de aanstelling moet de gebrekkige ouderdom of de ziekelijk
heid van de pastoor geweest zijn. In 1786 had Bisschop de Nelis in zijn dagboek ge
noteerd dat hij Bernardus van Bergen naar Antwerpen had ontboden, omdat hij als
hervormingsgezind bekend stond. Maar na hem gehoord te hebben achtte de bis
schop zijn denkbeelden niet zo slecht.Wel moest Van Bergen alsnog een examen
theologie afleggen; het resultaat was slecht tengevolge van het ontwend zijn aan het
latijn. Bij een herexamen dat hij in het nederlands mocht afleggen was zijn niveau
voldoende. Niettemin werd hij verplicht om elke dag een half uur aan theologie te
besteden. Bisschop de N elis merkte op dat hij bij het afScheid de indruk had een
vroom en ijverig man voor zich te hebben, die hoewel hij geen groot verstand had
vol onderworpenheid en nederigheid wasS4 .

Ruim twee jaar was Willem van Zon assistent bij deze pastoor, totdat Van
Bergen op 7 november 1825 overleed. Twee dagen na zijn overlijden, nog voordat
hij begraven werd, verzochten juffrouw de meestersse en een der oudste begijnen (ge
heel conform de regels) namens het gehele hof aan de Apostolisch Vicaris Adriaan
van Dongen om Willem van Zon als pastoor te benoemenss. Op 14 november reeds
ontving Van Zon zijn pastoorsbenoeming in een officiële brief, voorzien van een
lakzegel met het wapen van de apostolisch vicaris vanuit diens residentie te
Hoevens6.
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Pastoor van het Begijnhof

Willei11 van Zon trof op het Begijnhof een situatie aan die al enkele eeuwen on
gewijzigd was, niet alleen uiterlijk maar ook naar de regel der gemeenschap, de le
vensgewoonten, de ordening. Het Begijnhof was een stichting volgens een niet be
vestigde overlevering uit 1240, maar zeker uit de 13de eeuw. Met Hendrik III van
Nassau werd in 1531 overeengekomen om dit Begijnhof dat een der oudste van
Brabant was, wegens de uitbreiding van het kasteel te verplaatsen naar een terrein dat
gedeeltelijk aan een middeleeuws klooster had behoord en voor een gedeelte aan de
hof van het kasteel; de hieraan grenzende bestaande kapel van Sint Wendelinus zou
hen toegewezen worden57 .De huisjes werden dus uniform en tegelijkertijd ge
bouwd, geheel anders dan op de overige begijnhoven in de Zuidelijke Nederlanden
waar niet alleen de huizen verschillend zijn maar vaak ook de aanleg van het hof
minder regelmatig is. Bovendien werden de huisjes in Breda tamelijk klein ge
bouwd, afhankelijk als men was van het beperkte terrein en van de subsidie van
Graaf Hendrik III; het hof getuigde van een zuinige opzet58 . De afsluiting naar de
Katerstraat bestond uit een muur met een eenvoudige toegangspoort.

Reeds in 1590 werd bij de Reformatie de kerk toegewezen aan de Waalse ge
meente. In 1625 kregen de begijnen opnieuw de beschikking over hun kerk en bij
de inname van de stad door de Staatse troepen van Frederik Hendrik genoten zij de
bescherming van de prins en mochten zij de kerk behouden. Echter in 1648 werd
opnieuw (Prins Frederik Hendrik was in 1647 overleden) en nu voorgoed de kerk
door Prins Willem Il aan de Waalse gemeente toegekend59

. Twee begijnenhuizen
die aan de noordzijde tegen de kerk waren aangebouwd werden uitgebroken en als
noodkerk ingericht. Het is plausibel dat dit reeds in 1590 of kort daarna was gebeurd
en dat deze ruimte in 1648 opnieuw als kapel werd ingericht. Dat juist déze huizen
werden uitgekozen tot noodkerk is begrijpelijk als men bedenkt dat de begijnen zich
op die plaats het dichtst bij hun eigenlijke kerk voelden, als ware het een afgeschei
den zijbeuk ervan en bovendien georiënteerd; tevens waren zij daar het dichtst bij
hun doden die zij in hun vroegere kerk mochten blijven begraven.

De gemeenschap der begijnen. onder Pastoor van Zon

Dat er weinig in de voorgaande eeuwen veranderd was toen Pastoor van Zon
benoemd was is begrijpelijk, als men bedenkt onder welke moeilijke omstandighe
den de geiTleenschap zich moest handhaven. In 1730 werd door de Staten Generaal
een verbod uitgevaardigd om nog novicen aan te nemen en zouden de begijnen
moeten uitsterven. Pastoor van Zon schreef over deze periode: Intusschen moet de
Prins van Oranje op het Beggijnluifgekomen zijn, en. de Beggijntjens moeten. ootmoediglijk
hem verzocht hebben om wederom te mogen aannemen, en. hij moet alsdan dit hebben toege
staan. Dit is vokens de traditie van de oudste Beggifntjens mif verhaalt60

. Vanaf 3 maart
1747 mochten wederom novicen worden aangenomen61 .

De administratie op het Begijnhof werd zeer onvolkomen en slordig gevoerd.
Dit heeft Pastoor van Zon geordend en uitgebreid. Lijsten met gegevens van leden
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5. Vroegere huiskerk van het Begijnhof,
in de periodes 1590-1625 en 1648
1838 in gebruik bij de begijnen.

der gemeenschap gingen weliswaar terug tot 1648 maar waren onvolledig; oudere
gegevens waren aanwezig maar met grote lacunes62 . Van Zon begon een meer volle
dig Liber Prcifessionem et Difimctorum ah anno 1700 samen te stellen. Als voorwoord
schreef hij: Het schijnt, dat men voor 1700 geen notitie gehouden heift noch van den
Professiedag, noch van den steifdag der Beggijnen. Vervolgens legde hij een chronologi
sche lijst aan in volgorde van intrede van alle begijnen met de gegevens die hij vond
en waarin ook de data van benoeming en overlijden van de pastoors werden opge
nomen63 . Daarnaast begon hij n1.Cteen na zijn benoeming tot pastoor een Liber
Memorialis aan te leggen, waarin hij per jaar de belangrijkste feiten die op het
Begijnhof plaatsvonden noteerde64 . Bij zijn voorgangers bestond iets dergelijks niet;
door zijn opvolgers werd dit min of meer voortgezet. Schreef Van Zon per jaar één
of meerdere pagina's, zijn opvolgers schreven slechts enkele regels per vijf of tien
jaar, met uitzondering van Vicaris Generaal Petrus Hopmans en van de huidige
Pastoor J.A.]. Ooms.

De regel en de statuten die vigeerden waren nog steeds dezelfde die de bisschop
van Antwerpen, Ambrosius Capella, in 1676 had opgesteld65 . Aan het hoofd stond
de bisschop die een commissaris kon benoemen om toezicht te houden op de disci
pline en de administratie. Artikel 4 stelt: Il y a en outre un Directeur Spirituel ou curé, qui
est nommé par la Supérieure et les anciennes du Beguinage. Hieruit blijkt dat de brief die
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de meestersse en een andere beggijn aan de apostolisch vicaris schreven om Willem
van Zon als pastoor te benoemen, wel de vorm van een verzoek had, maar in feite
een veel sterker inhoud had en waaraan gevolg werd gegeven. Bij latere benoem..in
gen is bijna zeker, vooral in de 20ste eeuw, uitsluitend de wil van de bisschop beslis
send geweest.

Pastoor van Zon ontplooide een grote activiteit in vergelijking tot zijn voorgan
gers die door de onderdrukking der katholieken daartoe minder in de gelegenheid
waren geweest. Maar ook in vergelijking tot zijn opvolgers, omdat Van Zon toen
het belangrijke werk al had gedaan: het ordelijk administreren, het beheer voeren,
het bouwen en renoveren, de geestelijke regels opstellen. Het ligt voor de hand dat
de nieuwe statuten uit 1855, hoewel deze gecorrigeerd waren door de bisschop en
ondertekend door deze, in concept door Van Zon werden opgesteld en aangereikt.
Ook het initiatief daartoe zou wellicht van Van Zon zijn uitgegaan66. Dit was in
overeenstemming met het feit dat hij in dezelfde tijd ook voor de novicen regels en
een voorschrift van levenswijze opstelde67

. Nieuw bij de regels van 1855 was de
nauwkeurige formulering bij het afleggen van de geloften in de handen van de pas
toor tijdens een solemnele I-I.Mis. Ik N.N. door niet'nand <.~edwongell, met Inijnen vrije
wil, beh:f aan God Almagtig, de Zuivere jVlaaé~d lVlaria, onze Patrones en alle Heil(~en, en
ook aan de Hoogwaardigsten Heer den Bisschop van Breda, en aan U, Eerwaarde Vader, en
aan Uwe wettige opvolgers en aan de Oversten van dit Hof tegenwoordige en toekomende, dat
ik, naar den inhoud der statuten, en naar de ordonrtancie en wetten van dit Hef, deszelfs
Oversten zal gehoorzamen., en in reinigheid des ligchaams zal leven. Een begijn legde aldus
twee geloften af, van gehoorzaamheid en van kuisheid; de derde gelofte van armoe
de die kloosterlingen afleggen komt bij begijnen niet voor.

Aan het hoofd van de gemeenschap stond de bisschop (de regels werden opge
steld toen de apostolisch vicaris de bisschoppelijke waardigheid had verkregen en zo
doende het bisdom Breda was gesticht) en daaronder de pastoor die als een directeur
of een secretaris met de dagelijkse gang van zaken was belast. Voor belangrijke zaken
vroeg de pastoor dus steeds tevoren toestemming aan de bisschop, bijvoorbeeld bij
de bouw van de kerk of van de pastorie. Uit deze statuten blijkt ook enigszins de
dagindeling van de pastoor. Op zon- en feestdagen werd ongeveer om half zes de
Communie uitgereikt, nadat de begijnen vanaf vijf uur hun morgengebed en de
metten hadden gebeden. Daarna was de pastoor twee uur vrij om te bidden of te le
zen. Om acht uur volgde de Hoogmis met een sermoon en pas daarna om ongeveer
half tien kon de pastoor ontbijten. Vanaf tien uur beschikte hij weer over enige uren
zonder vaste verplichtingen; het middab'1naal zal ongeveer om twaalf uur hebben
plaats gevonden. De begijnen hielden in de kerk Aanbidding tussen één en twee uur,
maar daar hoefde de pastoor niet bij aanwezig te zijn. 's Middags, wellicht om drie
uur (zoals ook nog in de zestiger jaren van deze eeuw de gewoonte was) moest de
pastoor het Lof celebreren. Daarna zal hij een collatie gebruikt hebben zoals dit in
het bisdom Breda in kloosters en pensionaten en dergelijke mos was, waarna hij weer
vrij was tot het avondmaal om ongeveer zeven uur. Op weekdagen behoefde de pas
toor minder lnatineus te zijn en zal hij om zes uur zijn opgestaan; om zeven uur
droeg hij de Mis op. Dan hield hij eerst 's avonds het Lof, in de winter om vijf uur
en in de zomer om zes uur, waarna het tijd voor het souper was68

.
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De poort ging in de zomer (van 1 maart tot 1 oktober) 's avonds om acht uur
dicht en in de winter om zes uur. Na negen uur n1.ocht de poort zelfS niet meer
worden geopend tenzij met toestemming van de pastoor zoals voor heelmeesters en
werklieden; na tien uur 's avonds mocht de rust absoluut niet meer verstoord wor
den.

Een verplichting voor de begijnen van financiële aard ten opzichte van hun pas
toor bestond hierin, dat zij met nieuwjaar voor hun zitplaats in de kerk één gulden
moesten betalen69 . Er kwamen altijd veel Bredanaars naar de kerk; dit werd door de
andere Bredase pastoors als onaangenaam ervaren, wellicht wegens de financiële con
sequenties. Een enkele maal moest hierbij de apostolisch vicaris (oflater de bisschop)
interveniëren. Op het feest van Sint Blasius (3 februari) was het bijzonder druk op
het Begijnhof omdat daar de Blasiuszegen (tegen keelziekten) werd gegeven. Pastoor
van Zon heeft het zegeningsformulier omstreeks 1840 hernieuwd. Het is mogelijk
dat al veel eerder deze zegen op het Begijnhof werd gegeven70 .

Omstreeks 1850 stelde Pastoor van Zon een voorschrift op hoe de levenswijze
van de novicen behoorde te zijn7l . Hieruit spreekt niet alleen een diepe religiositeit
maar hij heeft zich tevens uitermate goed ingeleefd in de geestelijke toestand van de
novice die naar volmaaktheid moest streven. Uiteraard moet dit gezien worden in
het licht van die tijd: in het besloten leven van een begijnengemeenschap in het
midden der 19de eeuw. Na een zegewens en de doelstelling van deze instructies be
gon Van Zon onder het hoofd Voor den J\1orgenstond een gehele dag te beschrijven
zoals een novice die zou moeten beleven en gaf de gedachten en het handelen aan
die voor haar nuttig en heilzaam zouden moeten zijn. Laat U vastelijk voorstaan dat U
de Engelbewaarder wekt en dat God U roept en dus van God geroepen schaamt U eenen
oogenblik te blijven liggen, en overdenkt de pligt die gij hebt om uwen God te dienen. Ten
tweeden. Bij het opstaan. Zegt bU U zelven: in den naam van Jesus , Bruidegom mUner ziele,
sta ik op ... En hij vervolgde: Ten Vierden. a de kleeding. Besproeijdt U met het gewijd
water en zegt: de Heer wilt mU van alle kwaad bewaren, en met zijn gratie [genade] tot het
eeuwig leven brengen. Ten vijfden. Werpt U hierna voor het crucifix ... Daarna stelde hij:
Gaat verders met eene inwendige blijdschap en vrolijkheid des geestes naar de kerk ... Onder
het hoofd: Korte wegen tot de Christelijke volmaaktheid beval hij onder meer aan: Sluit
Uw hart met drie sloten, te weten, met de vreeze des Heeren, wanneer gU ooit door zonden
wordt aangelokt; met oodmoedigheid als ,i]ij bestreden wordt met de eer der wereld. En: ZUt ge
hoorzaam vastelUk, zonder uit te stellen, blUdelUk zonder stuursigheid (. . .) Bidt God dat Hij
alles wilt doen, dat Hem aangenaam is . Vóór het slapen gaan en na diverse gebeden en
verzuchtingen, beval hij aan: Stelt Jesus in Uw hart, Maria aan Uu; ho(!fdeinde, Uwe
En,i]elbewaarder aan het lJoeteinde, Begi]a en Catharina ter regterzijde, en Uu/e Patronesse ter
linkerzijde, en beveelt U alzoo in Gods bewaarnisse, en aan alle zijne lieve heiligen.

Lijken deze excerpten op voorbeelden van een 19de eeuwse optiek van beelden
van een hortus conclusus, het is niettemin uitermate kinderlijk maar mogelijk passend
bij de brave naïeve en ongeletterde zielen die de Begijnen waren, de uitzonderingen
daargelaten. Maar er zijn ook grootser gedachten. Tracht Uw hart met Uwen God te
vereenigen, U te versterven in alles aan Uwe eigenliifde, en : In alle Uwe werken hebt God
altijd voor Uwe oogen, als alleen Uw einde, en Uwen loon. Beide zienswijzen doen den
ken aan een spiritualiteit die past in deze periode: enerzijds wil deze groots zijn en

64

Jaarboek De Oranjeboom 48 (1995)



ver-reikend (zoals vergezichten bij Caspar David Friedrich) en anderzijds wordt een
naieve introvertie getoond (zoals een interieur van Georg Friedrich Kersting). De
dualiteit uit deze periode komt tot uiting op een provinciale wijze, praktisch en ge
schikt voor een besloten begijnengemeenschap in een vergeten stadje.

De begijnen en hun pastoors mochten aanvankelijk begraven worden in hun
vroegere kerk. Door Napoleon was op 11 maart 1811 het verbod ingevoerd om in
kerken te begraven. Zo werd bijvoorbeeld Dymphna Knipscheer die tijdens haar no
viciaat overleden was op 7 oktober 1813 begraven op Den Hout, alwaar zij geboren was,
en alsdan moogt er in geen Kerken begraaven worden72 . Met het verdwijnen van de macht
van Napoleon werd dit verbod genegeerd. Zo overleed de Begijn Cornelia van Dijk
op 19 september 1814 en is op den 22 September begrave volgens out gebruyk in defral1se
kerk. Een Koninklijk Besluit van 1829 verbood definitief het begraven in kerken.

Pastoor van Zon vroeg een eigen terrein voor de begijnen en hun pastoors aan
binnen de begraafplaats Zuylen, en dit is tot op heden een afgescheiden gedeelte ge
bleven, ofSchoon een aantal jaren geleden dit werd verkleind en getransformeerd met
een andere opstelling van de graven en een nieuwe beplanting. In het contract dat
hij hierover opstelde bedong hij: 1mo. Een bezondere plaats op de eerste plaats van het
Kerkhof te Zuylen. 2do. Voor ieder lijk, als men betaalt in de tweede klasse. te betalen, na
mentlijk zestien ,~ulden, alhoewel men in de eerste klasse begraaft. 3tio. Pastoors, Beggijnen en
Novietien hebben maar het recht, en niemand mag ook van den anderen kant hierop begraven.
Het contract werd op 17 maart 1830 opgesteld, waaruit onder meer het zakelijk en
organisatorisch inzicht van 'Pastoor van Zon blijkr73. De Begijn Catharina Maria van
den Kieboom, overleden op 5 mei 1832, werd als eerste op Zuylen begraven74

.

Toen Willem van Zon in 1823 als assistent op het Begijnhof kwam waren er 38
begijnen; dit aantal van 36 à 38 handhaafde zich enige tijd, maar in de dertiger jaren
zakte dit naar 32 à 30. Daarna was er een stijging met hoogtepunten in 1843 en '44
met 44 begijnen, waarna tot aan de dood van Pastoor van Zon het aantal licht schom
melde tussen 38 en 42. De aantallen begijnen waren uiteraard afhankelijk van de mor
taliteit binnen het Begijnhof, het aantal professies en ook het aantal huizen. Wat het
aantal professies onder Pastoor van Zon betreft is dit nauwelijks vermeldenswaard tot
aan de tweede helft der jaren dertig; vanaf deze tijd werden er jaarlijks drie, vier of
zelfs vijf begijnen geprofest. Of dit iets te maken had met de nieuwe kerk die toen
gebouwd was is nl.oeilijk te bewijzen. Maar ook in de veertiger jaren bleef er een re
delijke aanwas die in de vijftiger jaren weer wat inzakte. Het is wel opvallend dat na
dat van de oude kerk weer woningen waren gemaakt er in datzelfde jaar (1842) vier
begijnen werden geprofest hetgeen toch uitzonderlijk was. Overigens gingen pas ge
profeste begijnen soms bij oude of hulpbehoevende begijnen wonen, verzorgden deze
en namen het hui~e over wanneer deze kwamen te overlijden.

Pastoor van Zon als financier

Het is aannemelijk dat Willem van Zon na het overlijden van zijn ouders een
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gelijk deel geërfd zal hebben als zijn broers en zusters, maar wel afhankelijk van het
vermogen van de eerste en van de tweede 1110eder75 . Aan onroerend goed bezat
Pastoor van Zon in 1841, na de financiering van de nieuwe kerk, minstens 71/2 hec
tare aan land waarvan 11/2 hectare weiland gelegen in Weststad, Koningsdijk,
Westmiddelwijk en achter de Slotjes, alles in de gemeente Oosterhout. Hiervan was
zes hectare door zijn vader aangekocht in de jaren tachtig van de 18de eeuwen on
der andere afkomstig uit het bezit van diens schoonvader Adriaen Joris Aert Oomen.
Mogelijk bezat Willem van Zon aanvankelijk veel meer land dat hij had verkocht
om er effecten en obligaties van te kopen zoals dit vooral in de 19de eeuw opkwam.
In eIk geval had hij in 1836 op deze wijze geld belegd. In dat jaar noteerde hij de
bedragen die hij betaalde uit de inkomsten van de rente die hij met zijn buitenlandsche
~ffecten had gespaard76 . Hij gaf toen ruim f 570,- uit, in 1837 ruim f 787,- en no
teerde tenslotte: Dus te zalnen van de intresten der Buitenlandsche effècten genomen f
1.359,39112. In dezelfde jaren verkocht hij een obh;ç;atie op Brazilië voor f 979,33 en
nog een voor f 1.045,-; aan Rinschlandsche obligatiën verkocht hij voor f 2.104,08.
Hij stelde dat hij tesamen aan verkochte obligaties f 13.048,60 aanwendde voor de
nieuwe kerk77

.

Uit de betrekkelijk weinige gegevens die overgebleven zijn lijkt het dat Patoor
van Zon uiterst nauwkeurig in zijn financiële administratie was. Het beheer over zijn
geldelijk bezit is waarschijnlijk succesvol geweest; uit zijn aantekeningen wordt dui
delijk dat hij ook het geld van het Begijnhof geheel of gedeeltelijk belegde. Door mij
ne industrie met kopen en verkopen van de buitenlandsche E.ffecten, waartoe ik het geld, Inij
door de Bc,ggijnfiens gegeven, met hU/me oorlof heb gebruykt. Van Zon had van de
Apostolisch Vicaris Mgr. J. van Hooydonk op 12 november 1838 de vohnacht ge
kregen om als beheerder op te treden van alle goederen van het Begijnhof Hij legde
een lijst aan van de effecten, toebehorende aan het BegijnhofÏ9 . Op 18 januari 1859
was deze lijst aanzienlijk uitgebreid met effecten van negen nummers Rusland, drie
van Napels, vijf Romijnse nummers, één van Brazilië, twee van Holland, vier van
Oostenrijk en één van Griekenland. Nog vijf dagen vóór z~jn overlijden deed
Pastoor van Zon verslag aan de bisschop over zijn recente beleggingen voor het
Begijnhof Hij berichtte dat hij obligaties had aangekocht op Denemarken en
Portugal voor f 1.800,-. Hij vervolgde: Wat nu verder gedaan? 11e was voornemens cç;e
weest op Holland nog aan te leopen; maar tijdsomstand~\lheden vervullen mij rnet vrees en
angst; intusschen roep ik UE raad in; terwijl u/ij zoo veel gelden niet benoodigd hebben o/n al
les te dekken. T;flant er is naar den aankoop Fan de voO/gemelde obligatie nO,ç; bij kas f
487,40. Daarenboven. ]'vlen zamelt alle maanden den Irltrest in, erl de gelden bij de Jlifvrouw
zijn ook niet alle nodig om de ,ç;an,\l van het Hof te doen gaan. De cassen voor ,ç;eriif van de
kerk en de costerij zijn reeds vohnaakt voltrokken, en ik ben nu FOOrnetnens een Arduyne
Steene pomp te laten rnaken (. . .) o/n in het vooIjaar eene nieuwe tuin te planten en dan de
weg aan te besteden. so

De goederen en de financiën van de pastoor en die van het Begijnhof werden
sinds Van Zon pastoor was, strikt gescheiden gehouden en wellicht toen pas voor
het eerst goed beheerd. Het kerkbestuur werd alleen door de persoon van de pastoor
gevormd. De meestersse van het Begijnhof had geen inspraak over de kerk of de pas
torie. Een gevolg hiervan was dat onder Vicaris-Generaal Mgr. Koenraadt beslissin-
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gen genomen werden die tegen de zin van de begijnen warenSI. Er waren ook twee
verschillende archieven die eerst door Archivatis IJsseling in 1966 in één inventaris
bijeen waren gebracht82

. In 1969 zou deze scheiding die door Pastoor van Zon be
gonnen was, worden opgeheven door een notariëel vastgelegde overeenkomst bij de
oprichting van de Stichting BegijnhorB .

Naast de revenuen die Pastoor van Zon uit zijn ptivé-bezit won, ontving luj
van het apostohsch vicatiaat f 300,- per jaar, evenals de pastoors vóór hem rut be
drag ontvülgen van het bisdom Antwerpen. Na 1855 werd dit bedrag verhoogd tot
f 400,- per jaar.

In 1842 toen de malaise in Brabant naar een dieptepunt ging, stuurde Pastoor
van Zon een request naar Konülg Willem Ir voor een gratificatie van f 200,-. De
malaise was begonnen met de te vroeg ingevallen winter van 1840-1841 en zette
zich voort met nuslukte oogsten; in 1845 was de oogst in Noord-Brabant minder
dan een kwart van die van een jaar tevoren. 84 Pastoor van Zon zal van zijn pachters
weinig of niets hebben ontvangen. Hij schreef naar Den Haag dat hij tot hiertoe geen
subsidie uit )s rijks kas heift ,l!,eJwten) noch gevraagd, dat hij echter nu zich in de 0111stand(l!,he
den bevindt, IJ/elke hern nopen 011'1 eenige onderstand te vragen. Hierop ontving hij uit Den
Haag f 100,-. Het jaar daarop vroeg hij dit opnieuw aan en ontving weer f 100,-.
Elk jaar zou hij deze gratificatie ontvangen na het inruenen van een verzoekschrift.
In 1857 vroeg hij een verhoging van dit bedrag aan KOlung Willem III en tekende
hierover op: In mijn request) orn deze te bekomen) heb ik laten invloeijen mijne hooge jaren
[hij was toen 74 jaar] en te zamen het duur leven) en heb op mijn request de gratificatie van
f 200,- onifangen. 85 Zijn opvolger Pastoor J. Verdaasdonk zou later in 1860, één jaar
na diens benoeming, een brief aan de koning richten dat hij, nu gedurende ruim één jaar
in deze zijne betrekking zijnde) de overtuiging h.eift opgedaan dat aan dezelve geen genoeg
zaam inkomen is lJerbonden om behoorlijk volgens de waardigheid van zijnen stand te kunnen
leven (. . .) en dat hij van zich. zelven geen inkomsten heift) voldoende om te voorzien in zijne
behoiften. Dat hij in ervaring is gekomen dat zijn voorganger wijle de W.Ew. Heer W. van
Zon) in de laatste jaren, eene tegemoetkomin,1!, uit 's Rijks Kas van twee honderd ,I!,ulden )s
jaars heift genoten. Dat eene de~l!.elijlee te.gemoetkomin,1!, voor hem, hoewel rninder bemiddeld
dan zijn voolganger, voldoende is voor een fatsoenlijk bestaan86

. De jaarlijkse gratificatie
werd bij KOlunklijk Besluit van 1871 een personele jaarwedde voor de pastoor van
het Begijnhof van f 200,-. Dit bedrag werd vervolgens automatisch ieder jaar uitge
keerd, dus sinds Pastoor van Zon dit voor het eerst verzocht (ofschoon toen nog niet
automatisch) tot in de jaren zestig van deze eeuwS7.

Bouwactiuiteiten

Het Begijnhof, gebouwd op een rechthoekig terrein, had aan de korte zijde te
genover de oude kerk een muur als afscheiding met het Valkenberg en daar bevond
zich de vroegere pastotie, grotendeels op de plaats van de huidige. Eén jaar na zijn
benoeming, in 1826, liet Pastoor van Zon in deze woning een(l!,e verbeteringen en in
wend(l!,c verfraaiingen aanbrengen88 .

De vernieuwing van het poortgebouw met het huis ernaast was de eerste grote
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onderneming van zijn bouwlust. Pastoor van Zon noteerde hierover: Vo{<;ells bUzUn
de tekening [deze is helaas verloren gegaan] b/Ukt hoe gering, hoe ouderwets, hoe afzien/Uk
dat de poort was, en daarenboven door den ouderdom he/elllaal I/ers/eten en onderkornen. Er
zijn nauwelijks gegevens over deze bouw bewaard gebleven, maar het is plausibel te
veronderstellen dat Adriaan van der Aa uit Oosterhout de architect hiervan was ge
weest. Pastoor van Zon had hem bij de bouw van de kerk voor Catharinadal meege
maakt en later zou hij ook de kerk voor het Begijnhof bouwen. Eveneens lijkt het
waarschijnlijk dat Pastoor van Zon de bouw van het poortgebouw gefinancierd had;
bovendien beheerde hij toen nog niet de financiën van het Begijnhof Hij schreef
hierover: In 1830 heb ik de poort, te zamen met het hl/is tegen de vValsche kerk zamen ver
niel/lIJd, en aanbesteedt ,<;e/Uk het thans is te . De bouw liep grote vertraging op
omdat de natuursteen die uit Antwerpen moest komen wegens de opstand in het
zuiden niet aangevoerd kon worden; eerst in 1833 werd de bouw voltooid.

In 1831 was de muur tussen het Begijnhof en de Kappucinen H(~f ingevallen.
Volgens Pastoor van Zon was dit ontstaan omdat de muur met een platte laag was
afgedekt en dus steeds was ingewaterd. De muur werd in 1832 hersteld, o[,choon
acht lagen minder hoog opgebouwd dan voorheen en voor gezamenlijke kosten: de
helft voor 't DomUn [het Rijk] en de andere helft voor het Begijnhof zoals Van Zon
het hier duidelijk stelde90 .

De eerste stappen die door Pastoor van Zon werden gezet om een nieuwe kerk
te bouwen vielen of tegelijkertijd met die voor de nieuwe Sint Antoniuskerk door
Pastoor Leenaers, of zeer kort daarna. Pastoor van Zon schreef dat in 1590 twee
Beg,i!,Unen Intizen [waren] doo~i!,es/agen en eern:<;zinds tot kerk ingericht, alhoewel .zeer
neder~<;, en dat iedereen die deze kerk kende, het met hem eens zou zijn in zijn oor
deel, hoe ongeschikt deze kerk wel was, en van den eenen kant maar licht, en ,zeer dom
pig en togtil J

• Op 5 september 1835 was de tekening en de begroting voor de nieu
we kerk van het Begijnhof vervaardigd door Adriaan van der Aa, en werd het ver
zoek om een bouwvergunning kort daarna ingediend. De bouwkosten zouden
geheel voor rekening van Pastoor van Zon komen, afgezien van een bijdrage van het
Begijnhof van f 1.665,27 en van de Kerk, door ,<;/'Oote spaarzaamheid bijeen gehouden: f
980,-. De totale bouwsom, inclusief het architectenhonorarium en de kosten voor
het toezicht (opzichter) moet ongeveer f 15.500,- hebben bedragen, afgezien van af
werkingen zoals beschildering van muren en plafond en de verhuizing en plaatsing
van het bestaande rneubilair benevens het beeld in de voorgevel. De kale bouwsom
was begroot op f 13.966,_92.

Het Koninklijk Besluit tot machtiging voor de bouw kwam met een brief van 2
maart 1836 aan. Binnen een maand hierna werd met de bouw begonnen. Zowel on
voorziene moeilijkheden met de fundering (de kerk was gedeeltelijk op de middel
eeuwse stadsgracht gesitueerd) als ook problemen met de leveranties uit de zuidelijke
provincies wegens de politieke situatie stagneerden de werkzaamheden. Toch was de
bouw grotendeels in het voorjaar van 1837 gereed. Op 25 juli 1838 werd de kerk
geconsacreerd door de Apostolisch Vicaris Mgr. van Hooydonk. In dat jaar kwam
ook de Sint Antoniuskerk gereed. Deze twee nieuwe kerken (en het poortgebouw
van het Begijnhof) moeten opvallend geweest zijn in de oude stad. Eindelijk in plaats
van een van de drie schuilkerken een zich duidelijk manifesterende parochiekerk en
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een kleine Begijnhofkerk, beide met een klokketoren die voor het eerst weer hun
geluid konden laten horen sinds 1648. Het oude orgel dat sinds 1713 in de noodkerk
dienst had gedaan werd in 1839 verbeterd en uitgebreid door Antonie Derkzen van
Angeren93 .

In 1842 schreef Pastoor van Zon heb ik de oude kerk vertimmerd en tot woningen
voor de Beggijnen gemaakt, ge/ijk zij' thans zijn. Dit zLU1en dus twee woningen geweest
zijn zoals hij eerder duidelijk had gesteld, afgezien van het feit dat er op de tekening
van de oude kerk die hij vóór de verbouwing had laten maken drie deuren staan
aangegeven. De lengte van de gevel kwam overeen met die voor twee woningen; de
woning van Jufvrouw de j\l[eestersse lag op de hoek en iets terug ten opzichte van de
twee verbouwde woningen. Tegelijkertijd liet Pastoor van Zon een spoelhuis (om
de was te doen) en een droogzolder inrichten. iVIen had behoifte. aan een droogzolder
voor het Beggij'nhof Daarenboven had men ook groote behoefte aan een spoe/huis voor het
Beggij'nheif. Dus met de oude kerk te vertimmeren is in het een en ander voorzien. De droo,g
zolder is voor het Be.~gij'nh(?l van ,grootel/laarde en in,gelij'ks het spoe/huis, waarin ik een re.gen
en een l.//e!pOlnp heb laten aansluiten, de welpomp kriil:t haar water /larl de bllitenpomp, die op
het hof staat te,genol/er het t[wede huis !Jan de ingan,\? naar het spoe!hllis94

. Dit spoelhuis lnet
de droogzolder erboven lag derhalve in een dode hoek van de huizen, en grensde
aan het koor van de Waalse Kerk; ook deze ruimte behoorde dus tot de vroegere
noodkerk. De derde deur (in de hoek) op de oude tekening moet die voor het
spoelhuis zijn geweest. Het lijkt aannemelijk dat het Begijnhof de kosten voor deze
verbouwing op zich had genomen, ofschoon dit niet duidelijk werd gesteld. Wel
was Pastoor van Zon de instigator en ook de principaal van het werk, die energiek
de zakelijke belangen behartigde.

Het huis aan de Catharinastraat tegen het koor van de Waalse Kerk, nummer
87, was overgedaan aan het Beggij'nhof door Mevrouw Joanna Francisca van Ertrijck,
weduwe van Martinus Josephus Biesenbroek. Of het huis verkocht of geschonken
werd is onduidelijk. Pastoor van Zon stelde vast: Het huis was zeer .lIegt en bOll1wallig
en zeer ouderwets ook. Hij liet het in 1847 geheel slopen en een nieuw huis ervoor in
de plaats bouwen, ik heb hetzelve laten aannemen.. Als architect hiervoor nam hij G.
Buijs95. Ook bij dit project lijkt het alsof de kosten van sloop en herbouw door het
Begijnhof werden gedragen maar ook hier is dit niet geheel duidelijk.

Een paar jaar later, in 1849, kreeg Architect Buijs opdracht voor een nieuwe
pastorie. Pastoor van Zon stelde: de oude pastorij' was zeer nederig, en zonder eenige aan
zien. Nadat de nieuwe kerk voltooid was vond hij de pastorie van nog minder aan
zien dan tevoren. Met goedkeuring van Mgr. van Hooydonk werd in maart 1850
met de bouw begonnen; het werk zou in augustus klaar nlOeten zijn96 . Financiëel zal
dit in deze jaren voor Pastoor van Zon beter zijn uitgekolnen; wegens de stijging
van de prijzen moeten ook de inkomsten van zijn landerijen hoger zijn geworden97 .

De pastorie kwam klaar vóór de viering van zijn zilveren pastoorsjubileum dat op 14
novem.bel' 1850 plaatsvond. De pastorie was een niet grote maar representatieve wo
ning. Achter de ingang bevond zich een niet al te brede, korte gang aan het einde
waarvan dubbele deuren toegang gaven tot de zaal die zich over de volle breedte aan
de achterzijde uitstrekte, met ramen aan de beide korte zijden ervan. Aan de tuinzij
de en aan een kleine cour. Links van de voordeur. bevond zich aan de hofzijde een
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6. Uegijnhofkerk en pastorie, gebouwd in opdracht van Pastoor van Zon door architect A.J. van der Aa in
1836-1838, resp. architect C. Uuys in 18S0 (een erker werd in 1908 toege\'oe,~d).

niet al te grote kamer die vermoedelijk als eetkanier dienst deed; ertegenover, even
eens aan de hofzijde, was de keuken gelegen. Op de eerste verdieping bevond zich
aan de tuinzijde de werkkamer van de pastoor en verder waren daar zijn slaapkamer,
één of misschien twee niet al te grote logeerkamers, een waskamertje en een kamer
tje voor de dienstbode; eerst in 1856 zou een trap naar de zolder worden aangelegd.

In 1853 ondernam Pastoor van Zon de herbouw van drie woningen aan de
poort. Het huis van de porteresse alsmede de 2 uo{\?eI1de huiskens, die tnet een qfdale u/aren,
en zoo gerin;\? en versleten, dat zij niet tIleer konden hewoond Illorden, en ook waarlijk te,gen
den staat der Bq!,gijnfjens was. Ven1o{\?ens hen ik Ollel;ge,\?aan ll1et volle consent uan Zijne
Hoo,\?waard(gheid onze Bisschop, uan dezelve teenenlllale te vernieuwen en luysterlijk te ma
ken tot tneerdere aanzicht en uoorkomen van. het Beg,,-ç;ijlûi(~f)8. Het betrof hier het huisje in
de poort aan de zijde van de rechtbank (ingang Valkenberg) en twee daaraan gren
zende hui~es eveneens tegen het Trilnmaal aan99 . Ook dit werk stond onder de di
rectie van Architect Buijs. Hierbij moet ook de houten poort enigszins gewijzigd
zijn. Ter herinnering hieraan werd een gepolijst hardsteentje aangebracht met Anno
1853. Het werk werd aanbesteed voor f 2.131,- in opdracht van Pastoor van Zon.
In het bestek werd gesteld: tot het uerhouwen van gemelde wOllin,ç;en qf te hreeken ui~\?ezon

derd de leijen van het dak en het lood het1uelk voor rekeninc\? van het lleif zal geschieden en ook
diens e(\?endOlll verhlijuen; een cryptische zin wegens het ontbreken van de interpunc
tie, maar die toch bedoeld zal zijn om aan te tonen dat het Begijnhof als eigenares de
kosten droeg1oo.

Pastoor van Zon had al van aanvang af de privaten voor de Begijnen, de bezoe-
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7. Poortgebouw van het Begijnhof, in opdracht
van Pastoor van Zon gebouwd in 1830 door
architect A.J. van der Aa; de hlli~es in de
poort werden gerenoveerd in 1853; het geheel
werd gesloopt in 1952.

kers en de schoolkinderen, ongeschikt gevonden. In 1823, wan.neer ik hier ben geko
men, heb ik 11'10' lJerwonderd over de ongeschiktheid derprivaten, intusschen heb ik alles in sta
tu quo moeten laten zelfs wanneer ik in 1825 ben Pastoor geworden. Maar in 1836, wann.eer
ik de kapel heb gebouwd, heb ik deze tot eenen betere stand gebragt, intusschen nooit gelUk ik
verlmi,([de. In 1856 liet hij door Architect G. Buijs het gebouwtje met de klokgevel
naast de kerk bouwen, waann een aantal privaten waren aangebrachtlOl.
Tegelijkertijd werd de pomp die op het éinde van het Begijnhof stond, daar nu het
poortje is om in mijnen tuin te gaan, dus naast het nieuwe gebouwtje met de privaten,
verplaatst want weinige Beggijntjens hadden eenig gemak bU dien pomp. Een nieuwe
pomp werd geslagen halverwege de rij huizen die aan het Valkenberg grensde, en
van een hardstenen opbouw voorzien, voor groot gerief en gemak voor de Be,rsgijntjens102

.

Tegen de scheidingsmuur met de Capucijnenhof bevond zich een schuur of
berging die in gebruik was bij de pastoor. Er bestond behoefte aan een bergplaats
voor kerkelijke goederen en daarom liet Pastoor van Zon op deze plaats een kosterij
bouwen. Het Beggijnluif luift ook groote behoiften gehad aan. een Costerij, terwijl men overal
rnet het goed van de kerk moest slUpen [slepen] alsmede met het goed van het Begg!}nhcif. De
bouw ervan werd in 1856 aanbesteed, tegelijk n'let het gebouwtje voor de privaten
en de nieuwe pomp. Het werd eveneens door Architect Buijs ontworpen tot luyster
van het Be,ggUnhcif. De gevel van de kosterij zal vergelijkbaar geweest zijn met de
klokgevel van het privaten-gebouwtje. O(,choon de begroting en de rekeningen van
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deze drie projecten tesamen werden behandeld is het toch plausibel dat Pastoor van
Zon de kosterij betaald zou hebben (als behorende tot de kerk) en dat de twee ande
re werken door het Begijnhof zouden zijn voldaan103.

Het bouwen van de kosterij had enige consequenties. Pastoor van Zon stelde:
Bij het maken in 1856 van de Costerij heb ik mij' beroofd !Jan een bergplaats, en dus heb ik
om alles te kunnen be~ç;en de zolder !Jan mijne Pastorij' nod(S; gehad, en diensvol<ç;ens ben ik ge
noodzaakt geweest een trap te laten rnaken, he(S;een ik rnet het bouu/en van mijne Pastorij'
meynde niet nodig te hebben 104 . Bij de uitbreiding van het hof met negen nieuwe wo
ningen in 1862-1863 zou de kosterij alweer gesloopt worden.

Er kan vastgesteld worden dat de bouw- en constructieactiviteiten die na het
overlijden van Pastoor van Zon plaats vonden, uitsluitend mogelijk zijn geweest
dank zij zijn financiëel beleid. Een nieuwe hardstenen pom.p (wellicht op de bleek)
en een nieuwe bestrating werden aangelegd in 1859-1860, maar dit was reeds door
Pastoor van Zon vastgelegdlOS. Echter ook de herbouw van de woning van de mees
tersse in 1861, de aankoop van een terrein naast het Begijnhof voor de bouw van ne
gen nieuwe woningen in 1860-1864 was uitgesloten zonder het financiële beleid dat
Pastooor van Zon in de jaren daarvóór had gevoerd voor de begijnen. Dit zijn dan
ook de laatste grote bouwactiviteiten op het Begijnhof geweest 106.

Familierelaties

Twee jaar na de pastoorsbenoeming van Willem van Zon overleed zijn half
broer Adriaan te Rotterdam. Diens tweede vrouw, Anna Willems van Berkel, bleef
achter met vermoedelijk twee kinderen. De oudste van de twee zoons uit het eerste
huwelijk, Jacobus, vestigde zich kort hierna als winkelier (vennoedelijk in aarde
werk, daar zijn vader grossier in potten was geweest) op de Hang te Rotterdam; later
blijkt hij naar Breda te zijn verhuisd waar hij een winkel had op de hoek van de
Tolbrugstraat en de Visserstraat (later Firma Stumpel)107.

De zwager van Pastoor van Zon, Cornelis Laurentius Stadthouders, weduwnaar
van zijn nogal jong gestorven halfzuster Joanna, overleed in 1833 op bijna 70-jarige
leeftijdlO8 .

Een neefje (en wellicht ook een petekind) van Pastoor van Zon, Jacobus
Wilhelnms van Zon, die een zoon was van zijn broer Jan, was op 19-jarige leeftijd in
1836 ingeloot voor de Nationale Militie. Pastoor van Zon is met hem. naar de nota
ris gegaan en liet een akte opmaken dat een zekere Joris Muts, een arbeider uit
Culemborg, als plaatsvervanger voor Jacobus van Zon in dienst zou gaan met f 500,
als beloning na een vijfjarige diensttijd en bovendien per jaar een uitkering van
f 25,_109. De ouders van Jacobus, de familie van Zon-Goverde, waren na 1827 uit
Oosterhout vertrokken.

Ongetwijfeld heeft Pastoor van Zon de meest hechte relaties onderhouden met
zijn zuster Wilhelmina, mogelijk wegens haar tragisch lot (zie p. 60) ofwel omdat zij
geen gezin had. In een testament uit 1841 bedacht hij haar het meest; in zijn laatste
testament zou zij universeel erfgenaam wordenl1O

.

De jongste zuster van Pastoor van Zon, Joanna Catharina, was 37 jaar toen haar
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echtgenoot Jan van Hal op 63-jarige leeftijd overleed. Als weldoener van de kerk
werd hij in 1828 op een ereplaats begraven, namelijk in de oude kerk van
Oosterhout vóór het koor onder de viering1l1 . De weduwe bleef met vier kinderen
achter maar bovendien waren nog vier oudere kinderen uit het eerste huwelijk van
haar overleden man thuis; zij bewoonden in Oosterhout het zogenaamde Molenhuis.
Twee jaar later hertrouwde de weduwe met de twaalf jaar jongere Willem van
Etten, wiens vader mouter was, tevens wethouder van Oosterhout en lid van de
Provinciale Staten1l2. Van de drie dochters trouwde er één met de huisarts Philippus
Smits (die zich in het ouderlijk huis van de familie van Zon zou vestigen), de tweede
met de AdvocaatWillem Andries van Gils uit Breda, de latere burgemeester van
Prinsenhage; de derde dochter met de huisarts Jacobus Bernardus Maessen te
Ginneken113. Van de eigen kinderen van Joanna Catharina van Zon hU'wde één
dochter met Antonius J.J. de Groot uit Delft die zich als heel-en vroedmeester te
Dongen vestigde en een andere dochter met de tabaksf..,brikant Petrus J.B.
Rombouts te Oosterhoutll 4 .

De L'ul1ilie van Zon onderhield met één nichtje van moederszijde steeds veel
contacten, namelijk met Mechtildis van Loon. Zij was gehuwd met Adriaan Jansse
Crul, pottebakker en aardewerkfilbrikant bij de KJappeystraat te Oosterhout, verwant
n1.et de familie van Son (sic) en de familie Stadthouders.

Betrekkingen Inet de geestelijkheid

Als pastoor van het Begijnhof had Wil1em van Zon op de eerste plaats te maken
met de apostolisch vicaris, casu quo de bisschop, omdat deze aan het hoofd stond van
de begijnengemeenschap. Slechts één jaar had Pastoor van Zon met Mgr. Adrianus
van Dongen te maken in relatie tot het Begijnhof, omdat deze één jaar na zijn pas
toorsbenoeming overleed1l6 . Ongetwijfeld hadden zij tevoren regelmatig contact
met elkaar, vermoedelijk juist toen Van Zon vicaris was in Catharinadal dat niet on
der de bisschoppelijke jurisdictie viel en hij daar als een soort legatus van de apost
olisch vicaris zou kunnen zijn beschouwd.

Opvolger van Mgr. van Dongen werd Joannes van Hooydonk, afkomstig uit
Notsel bij Ulvenhout. Diens ouders stuurden hem naar de Latijnse School in
Oosterhout. Omdat deze school in 1795 was opgericht moet hij 13 jaar geweest zijn
toen hij daar aankwam en dus tegelijkertijd met Wil1em van Zon, die zeven maan
den jonger was dan Joatmes van Hooydonk. Beiden gingen van daaruit naar het
Seminarie op Ypelaar waar zij samen studeerden 117 . Anderhalf jaar later dan Willem
van Zon ontving Jo~ull1es van Hooydonk de priesterwijding, niet op Ypelaar of te
Hoeven maar itl. Amsterdam. Hij werd, anders dan Willem van Zon, meteen profes
sor aan het Seminarie en in 1817 (toen het Seminarie verhuisde van Ypelaar naar
Bovendonk te Hoeven) president daarvan. Op 27 januari 1827 werd hij door de
paus tot apostolisch vicaris aangesteld over het vicariaat Breda; de bisschoppelijke
waardigheid verkreeg hij op 14 januari 1842. Hij werd op 1 mei daaropvolgend ge
wijd te Hoevenll8 . De brieven die over en weer van het Begijnhof naar Hoeven
verstuurd werden tonen voor zover deze nog bewaard zijn een correcte l11aar ook
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plechtig-afstandelijke relatie. Hetgeen niet wil zeggen dat beide heren buiten de cor
respondentie deze zelfde officiële reserve betrachtten; erg hartelijk of vriendschappe
lijk zal de relatie echter niet geweest zijn. Allereerst wegens het grote respect in deze
tijd voor hiërarchisch hoger geplaatste kerke.1ijke ambten, en op de tweede plaats
wegens de uitermate strenge en weinig vrolijke opvattingen van Joannes van
Hooydonk.

Toen Mgr. van Genk in 1853 als coadjutor met recht van opvolging werd aan
gesteld (hij was in 1850 tot bisschop benoemd en gewijd in 1851), heeft deze met
Pastoor van Zon regelmatig contact gehad. Mgr. van Genk was twintig jaar jonger;
hun relatie zal daarentegen vriendschappe.1ijk geweest zijn gezien het gemeenschap
pelijk diner daags vóór het overlijden van Pastoor van Zon119 .

8. Portret van Mgr. Johannes van Genk
1803-1874).

Naast het contact met de apostolisch vicarissen of bisschoppen, was daar uiter
aard ook de relatie met hun secretarissen. Zover bekend waren deze steeds tevens
professor aan het Seminarie. Kort na 1840 was dat Wilhelmus G. van Merm 120

. Na
diens dood in 1848 werd Florentius C.H. Ingen Housz aangesteld, met wie Pastoor
van Zon de bouw van zijn nieuwe pastorie zal hebben besproken en m.ogelijk ook
de door Van Zon opgestelde levenswijze voor de novicen. Professor Ingen Housz
overleed in 1851 en werd in 1854 opgevolgd door Joannes Stoop, waarmee Pastoor
van Zon tot daags vóór zijn overlijden betrekkingen onderhjeldl2l .

Met de pastoors in de stad, zijn confraters, had Pastoor van Zon ook te maken.
In de Nieuwstraatkerk was Pastoor Adrianus Leenaers, afkomstig uit Bavel, reeds
vanaf 1806 werkzaam. Hij werd de bOllwpastoor van de nieuwe Sint Antoniuskerk;
ongetwijfeld zullen beide pastoors hun plannen en bouwproblemen die synchroon
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liepen met elkaar hebben besproken. Toen deze in 1845 overleed, werd hij opge
volgd door zijn kapelaan Joannes G. Hessels die echter het jaar daama stierf Ook
diens opvolger Joannes van Breugel, overleed reeds vier jaar na diens pastoorsbenoe
ming122 . Na hem werd Martinus van der Sanden benoemd die uit Oosterhout af
komstig was; onder zijn pastoraat werd de Sint Antoniuskerk in 1853 tot kathedraal
verheven. De zeer grote pastorie diende ook als verblijf voor de bisschop, de coadju
tor en de secretaris wanneer zij niet te Hoeven maar in Breda vertoefden. Pastoor
van Zon zal ook daar besprekingen over het Begijnhof gevoerd hebben123.

In de Brugstraatkerk was Wilhelmus Oomen vanaf 1818 pastoor. Hij was ge
boortig uit Teteringen en van dezelfde leeftijd als Willem van Zon. Mogelijk hadden
zij samen de Latijnse School te Oosterhout doorlopen en ongetwijfeld hadden zij te
gelijk op het Seminarie gestudeerd124 . Maar Wilhelmus Oomen was studieuzer ge
weest en had ook nog aan de Universiteit, wellicht te Leuven, examens behaald.
Behalve pastoor was hij godsdienstleraar op de Koninklijke Militaire Academie,
schoolopziener voor het district Breda en tevens curator van Latijnse School aldaar.
Hij overleed in 1852 en \Nerd opgevolgd door Petrus J. Werden die in de
Brugstraatkerk in 1828 was benoemd als assistent; later werd hij er kapelaan l25 .
Aaanvankelijk was daar ook Comelis Oomen als kapelaan werkzaam, een zoon van
een neef van Wilhelmus Oomen. Comelis Oomen was 8112 jaar jonger dan Willem
van Zon maar werd toch al in 1826 pastoor van Prinsenhage; later, in 1850 zou hij
deken van Breda worden en vervolgens kanunnik en proost van het kathedraal ka
pitteJl26. Afgezien van de contacten die tussen de deken en de pastoor uit hoofde van
hun functies bestonden, heeft Pastoor van Zon met Comelis Oomen vriendschap
onderhouden. In het testament dat Van Zon in 1854 opstelde, wees hij Comelis
Oomen aan als degene die zijn uitvaart zou moeten celebreren waarvoor hij deze rij
kelijk zou belonen; ook was Deken Oomen aanwezig op het diner kort vóór het
overlijden van Pastoor van Zon.

De voorganger van Comelis Oomen als deken van Breda was Gerardus van
Gorp. Deze was slechts een halfjaar ouder dan Willem van Zon. Vennoedelijk heb
ben ook zij samen op het Seminarie gestudeerd. Van Gorp werd spoedig professor in
de theologie en in 1824, nadat hij pastoor van Rijsbergen was geworden werd hij tot
deken van Breda benoemd en had in die hoedanigheid met Pastoor van Zon te ma
kenl27 .

Tenslotte was in de Waterstraatkerk Henricus A. van Olmen vanaf 1817 pas
toor. Hij overleed in 1853 en werd opgevolgd door Joannes C. van Aken128.

Voor de gelovigen in Breda zal het niet altijd gemakkelijk geweest zijn om als
een goed katholiek te leven naar de mening van de pastoors van de drie Bredase pa
rochiekerken. Zij stonden bekend om hun rigoreuze opvattingen en strenge biecht
praktijk l29 . De onderdrukte geloofsbeleving in de voorgaande eeuwen kon vanaf
1795 vrijer beoefend worden en dit bracht bij de bevolking een zekere gemakzucht
teweeg; immers in tijden van repressie is de geloofsbeleving het sterkst. Een en ander
zal bij de geestelijkheid juist een reactie van overgrote ijver veroorzaakt hebben, zij
hadden nu de kans grondig en volledig de gelovigen naar hun ideeën te vormen.
Willem van Zon zal daar zeker op het Seminarie en daarna bij de pastoors over ge
hoord hebben.
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Vooral Mgr. van Hooydonk ging zover in zijn vernuningen tegen zedenbederf
met name tegen het carnaval, de kermis en het dansen, dat hij in botsing kwam met
de stedelijke overheid130

. De pastoors trachtten door de feesten van aan de kerk ge
liëerde broederschappen en gilden invloed uit te oefenen en deze in een volksreligi
euze richting om te buigen. Van aggressiviteit kan zeker gesproken worden in ver
band met de zogenaamde missies die vanaf 1842 werden gehouden en waarvoor re
demptoristen en jezuïeten werden uitgenodigd om met preken vol dreiging en
vermaan de bevolking tot een vromer levenswandel te bekeren. Of er in de kerk van
het Begijnhof missies werden gehouden is onbekend. Soms werd in de parochieker
ken ter herinnering aan een missie een zogenaamd missiekruis opgericht (waarop de
datum van de gehouden missie was aangegeven). Wel is bekend dat in 1845 in de
kerk van het Begijnhof een groot houten passiekruis aanwezig was dat wellicht in de
boog voor het priesterkoor was opgehangen131 .

Wat de verhouding met de pastoors binnen Breda betrof aangaande hun pa
rOc!lianen die gewoonlijk op het Begijnhof naar de kerk gingen, lijkt het aanneme
lijk dat de pastoors (vanaf de jaren veertig) daar minder bezwaar tegen hadden omdat
het een relatief klein aantal betrof en bovendien de Waterstraatkerk en de
Brugstraatkerk te klein waren voor het aantal parochianen.

Van de pastoors uit de omgeving van Breda moet Pastoor van Zon er enkele
wat beter gekend hebben. De pastoor van Klein-Zundert, Walter Vermeulen, was in
Den Hout geboren en van dezelfde leeftijd als Van Zon. Zij zullen samen de Latijnse
School in Oosterhout bezocht hebben en samen op het Seminarie gezeten hebben.
Vermeulen kreeg in 1823 zijn pastoorsbenoeming en overleed in 1854 132 . In Leur
was tussen 1836 en 1838 Joannes H. Maessen pastoor, aanverwant met Joanna
Catharina van Zon U3 . Haar zwager Joannes C. van Etten was tussen 1835 en 1847
kapelaan te Dongen134.

Pastoor van Zon stelde in zijn dagboek dat heren geestelijken van buiten de stad
soms tegenover hem problemen veroorzaakten wegens de kinderen (uitsluitend
meisjes) die korte tijd op het Begijnhof verbleven en daar onderricht genoten, voor
nanlelijk in godsdienst en in handwerken135 . Deze kinderen behoorden volgens hun
pastoors hun Pasen te houden (paasbiecht en paascommunie) in de parochie waartoe
zij behoorden. Van Zon legde dit probleem aan de bisschop voor. Deze gaf als ant
woord dat ook zij die maar voor korte tijd daar waren ook daar hun Pasen konden
houden.

Het Kollegie te Oudenbosch zou Pastoor van Zon in zijn testament gedenken.
Aanvankelijk was dit een privé-school die in 1830 was opgericht en in 1833 aan het
vicariaat werd verkocht om te gaan fungeren als Klein-Seminarie; Philippus H. van
den Eeden was daar vanaf 1848 regent tot zijn dood in 1862136.

Van tijd tot t~jd zal Pastoor van Zon de trappistenabd~j te Westmalle bezocht
hebben. Hij kon er in de zeer rijke bibliotheek vertoeven, de ateliers en werkplaat
sen bezoeken en in de uitgestrekte tuinen wandelen. Maar vermoedelijk kwam hij er
vooral voor zijn eigen zieleheil en om het contact met de abt en de andere paters. In
zijn testament zou hij de abt gedenken 137

.
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J)Faits divers IJ

In zijn Liber J.VIemorialis tekende Pastoor van Zon een aantal kleurrijke feiten aan
die hij van belang achtte, niet zozeer voor hem persoonlijk maar voor het Begijnhof.
In de details ervan komt de cou.leur locale van de zo kleine besloten en vredige ge
meenschap tot uiting.

Prins Frederik, de tweede zoon van Koning Willem I, bezocht in 1831 Breda.
Hij was toen ongeveer 34 jaar oud en zes jaar tevoren gehuwd met zijn nicht Louise
van Pruissen, dochter van Koning Friedrich Wilhelm IJL Pastoor van Zon tekent
hierbij aan: Ter gelegenheid dat zijn Hoogheid in de stad eenige tijd verbleef, heift hij het
Beggijl1.hof l'/let een visite vereerd. Ik heb hem vriendelijk onifangen en minsaam toegesproken.
Namentlijk. Het strekt deze Gemeente [van het Begijnho~ tot groot vergenoegen Zijne
Doorluchtige HOOi?heid in het midden van hen te mogen onifangen, wij zien het aan als een
bezondere genegenheid, die wij nin'lrner zullen vergeten, ZUne Doorluchtige Hoogheid verzeke
rende, van onze ,<çebeden aan het Opperwezen op te zenden: opdat de douw des Hemels op
zUn Doorluchtig Persoon en op het Huis Vall Nassau in een ruime Inaat nederdale.

Memorie. '5 Avonds heift het Beg<çUnl/{:f volgens oud gebruyk een schotel Beg<çUrlenrUst
vereerd aan Zijn Doorlucllti/se Hoogheid, zeer schoon versierd en was hem zeer aen/senaem138 .

Op 19 mei 1832 werd het zilveren priesterfeest van Pastoor van Zon gevierd.
Ofschoon hij hier niets van vermeldde omdat dit niet het Begijnhof betrof zal dit
niettemin feestelijk gevierd zijn met zijn Beggijntjel15 en met zijn familie, vrienden en
kennissen. Het was een periode waarin nog weinig op het Begijnhof was veranderd;
slechts het poortgebouw was vernieuwd.

Nog tijdens de bouw van de nieuwe kerk gebeurde het volgende voorval dat
Pastoor van Zon als volgt beschreef. In 1837, in de maand Febru.arius, op eenen ZOfJdag
'5 morgens onder het RoozenhooUken, het welk door de gemeente om half elf wordt gelezen en
gebeden, waarin alle moesten tegenwoordig wezen,heift zich iemand [van] buiten het
BeggUnhof, vertrouwd tusschen dien tijd dat wij alle gezamentlUk in de kerk waren, waar
schijnlijk dit aan deze persoon wel bekend, een eerstgeboorene [wellicht doodgeboren] kind,
van het Inarmelijk geslacht, in een van de secreten voor de weerlijksche [wereldse] mensen ge
schikt, door den bril gestoken, en is op de steen blijven hangen. Dit wonderbaar geval is 's
rnaandags ontdekt, in deze omstandigheden, mijn God eerst om licht gebeden te hebben heb
hetze/ven, terwijl ik zeker was dat het Beggijnh(if zuyver was, aan den Rechter ovelgedragen,
waarop de Commissaris van Politie is ciIekomen en heift het Beggijnl/{if zuyver verklaard, en
dit ,<çeval toegeschreven aan den strengen winter, en dus dit kind niet konnende in de aarde be
graven, en daarenbol/el1 bekend rnet het order van den dag voor de Be,ggijntjens, heeft deze ,iIe
le,iIenheid 1I/aa~\;el1ornen, etc. etc. Het kind is vervo(<çens op het Tribunaal gebra/?t, en wij zUn
in alles ,<çcyechtvaard(ç?d. Intusschen naar [na] dien tijd heb ik altoos de portiersse onder het
Roozenhoeyken '.I' IrlO~<çens en ook 's avonds doen t'huis blijven, en ol/erings ten allen tijden
het H(ifstreng doen bewaken. Dit alles steunt op waarheid, en dient tot waarschouwingl39

.

Enkele jaren later gebeurde er weer iets schokkends voor het Begijnhof, dat
Pastoor van Zon vastlegde. Tusschen den 14 en 15 October 1841 des nachts is er in de
Kapel van het Beggijnhifgebroken. De diif is gekomen door den. Cappucijllen Hef, en op den
hoek van. den Cappucijnenhof en het Valkenberg over den muur geklommen, en alzoo in mij
nen hof Hij is op den arduinstenen dorpel [vensterbank] van het priesterkoor aan de zijde
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van de Pastorij geklommen, een ruijt van de raam verbrijzeld [er waren nog geen gebrand
schilderde of glas- in-loodramen], en door de opening ingekomen en dan heift hij een kaars
van de Lievevrouwsaltaar genomen, om waarschijnlijk deze te ontsteken en alzoo licht te heb
ben, om het H. Tabernakel waarin Ons Heer rust, te kunnen openen, deze kaars lag voor het
H. Tabernakel. De voorzienigheid Gods heift hierin zich verder getoond. Immers, dien nacht
was ruwen zeer onstuymig, en buijig, door de onstuymigheid, door Gods voorzienigheid aldus
geschikt, waayde er een dakvensterken open waalvan de glazen verbrijzeld werden, en een ge
schal maakte. Dit voorval, door God daargesteld, heift de diif vervaard [verschrikt], en heift
de vlugt genomen, wederom door hetzelve glasraam uitgegaan en zijnen zelven weg velVorderd,
als hij was ingekomen. Dit alles heb ik 's nachts gehoord, en het was reeds naar [na] een uur;
maar ik vermoedde dat het ruuw weeder was, en ben blijven rusten. Des morgens alles vemo
men hebbende, heb ik tot dankbaarheid een kruysgebed doen doen door de Gemeente140 .

Voor het jaar 1844 beschreef Pastoor van Zon een gebeurtenis in het 'Liber
Memorialis' die op zich niet zo opzienbarend lijkt, maar hij achtte dit voor de begij
nengemeenschap blijkbaar van belang. Er blijkt zijn grote betrokkenheid uit die hij
voelde voor de begijnen. Ziet hier een zeldzaam voorval. Nmnentlijk. Het BeJ!gijntje
Elisabeth Brouwers,geboren te Gilze heift genl'<Renheid gekregen om Reli,Rieuse te Ii/orden erl
zich te begeven in een Idooster. Loze begeerten c,?roeyden aan., en niettl'<Renstaande ik haar het
zeer afraadde, is lJoortgegaan in deze wil, en nam een besluyt te gaan naar Ste Catharinadal te
Oosterhout, en is werkelijk dus 22 Februarhls 1844 aan,Renomen in het klooster te
Oosterhout. lntusschenwelhaast zijn mijne zeggingen aan haar gedaan, uitgekomen en waar
gemaakt want dezen f-waren stap he~ft zij bitter beweend, en meermaals gewenscl1t dezen nooit
gedaan te hebben; gelijk zij met eenen vloed van tranen aan. vele Beggijntjens heift bekend.
Maar. Te laat. In 1845 den. 23 januarius heift zij het klooster verlaten, en volgens mijne
voorzegging niet tot haar doelwit gekomen. Een dusdanig geval moet nog eens geschied zijn dat
een Beggijntje te Antwerpen was gegaan in een klooster en Religieuse was geworden, m ook
heel haar levm dit haar moet berouwd hebben. 141 Een begijn kon uiteraard naar een
klooster, maar niet voor enige tijd OlTl dit als het ware uit te testen en dan weer terug
te komen; men kon van een klooster met een lichte regel (of vanuit een begijnenge
meenschap) naar een klooster n1.et een zwaardere regel, maar niet omgekeerd.

In de zomer van 1852 kwam er voor de tweede maal tijdens het pastoraat van
WilJem van Zon koninklijk bezoek en wel van Kroonprins Willem, de zoon van
Koning Willem IJL Pastoor van Zon noteerde hierover het volgende. In 1852, den
15 julius, heift Zijne Koningl!jke Hoogheid, ter gelegenheid dat hij te Breda vernacht he~ft,

aan het BegR!jnhof in den lwanniddag een visite c,?emaalet, hij was vergezeld van zijnen
Gouverneur, van den Bl.ngemeester, Wethouders en Raad van deze stad. Zeer Ininzaarn was
deze visite, alhoewel hij jon{?, was, en nog maar 11 jaren oud was. lV1en heqft hein van het
Beggijnf-l<if 's avonds een schotel BI'<I!.,?ijnenrijst present gedaan, die zeer sierlijk was opgemaakt,
door den Zuykerbakker &tc. deze is hem uitermaten zeer aangenaam }.;eli/eest142

.

Voor de tweede maal, nu in 1855 werd Pastoor van Zon opgeschrikt door een
inbreker. Tusschen den 28 en 29 November hefjt 's nachts wederom gelUk in 1841, een diif
over den muur van mUn hrgken en het Valkenberg geklommen en heift een reep lood lJan 7
Nederlandsche ellen [ca. 4,81 m.], dat op de afsnijding van den muur lag om de inwatering te
stoppen, mede genomen. Hiel1!an heb ik seffens de Politie kennis gegeven, en naardat de
Commissaris der Politie het had opgenomen, heift van deze dirifstal aan alle loodgieters kennis
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gegeven, en het gestolen lood is in den loop van denze/ven dag te koop gebragt bij Sander
Bents. Intusschen, 4 Sander' Beens moet hem niet ,1?ekend hebben of om moeyelUkheden te
voorkornen he~ft hem niet bekend ,ç;etnaakt; Illaar vo(ç;ens zijn gezc,g1?eTl, zoo haast [gauw] hU
hem te kennen geqi dat dit lood op het BeggUnh(:fwas gestolen, is hij gevlugt en men helji er
niets meer van vernomen143 .

Op 74-jarige leeftijd vierde Pastoor van Zon in 1857 zijn gouden priesterfeest.
Weer zullen zijn begijntjes hem gefêteerd hebben en zal zijn (1milie en de geestelijk
heid acte de présence hebben gegeven.

Overlijden en laatste wilsbeschikking

Toen de driejaarlijkse verkiezing van de meestersse werd gehouden op vrijdag 11
maart 1859, waren de Bisschop-Coadjutor Mgr. van Genk en diens secretaris
Joannes Stoop op het Begijnhof aanwezig. 's Avonds bleven zij dineren bij Pastoor
van Zon. Ook Deken Cornelis Oomen was daarbij uitgenodigd. Omdat het de
vooravond van de 76ste veljaardag van de gastheer was, vierden zij tezamen dit
heuglijke feit. Na afloop hiervan vertrokken de hoge gasten naar de plebanie van de
kathedraal in de Sint Jansstraat; de deken zal vermoedelijk niet meer naar
Prinsenhage gereden zijn omdat de stadspoort al gesloten was. Nadat Pastoor van
Zon zich had teruggetrokken in zijn slaapkamer is hij korte tijd daarna onvenvachts
overleden.

Twee maanden later tekende z.ijn opvolger Joannes Verdaasdonk hierover aan:
Naerdat de vVel EerU!. Heer Pastoor W. van Zon op den 11 A1.aart een visite gehad had van
den Hoog Eenv. Heer]. van Genk, Bisschop Coadjutor van de Bisschop van Breda]. van
Hooydonk, vergezeld van zijnen secretaris]. Stoop, en tegelUk van zijn Zeer Eerw. C.
Oomen, Deken en Pastoor te Princenhage, en ter deze gelegent/uid had plaats gehad de stern
Ining van j/,!!r. iVleestersse welke zUnde E. Rubbens die wederom herkosen is, en rnet alle ge
noc,ç;en, voor Alonsgr. en Pastoor; naar [na] een behoor/Uke maaltijd ,ç;enomen te hebben, is
Alonsgr. rnet zijn gezelschap l'ertrokken, vertrokken zUnde, z(;ç;de de Pastoor van het
Beggijnh~f aan zijne dienstmaagd 'Zet mij een tas thee, want ik bevind mij niet naar behoren
wel, daamaa vroeger dan na gewoonte naar boven gaande is hij, geheel ongesteld zich bevin
dende te bed gegaan zonder zich geheel te ontkleden, en volgens gevoelen van den Doctoor [de
volgende dag], is hij nauwelijks een uur op zijn bed, if is otl.l'erwachts overleden, en is alzoo
in den vroegen morgen dood ,\?evonden, h.etgeen eene rumoer en ontsteltenis onder de Beggijnen
te wec,1?bracht144

.

De dienstbode van de pastoor moet hem al zeer vroeg dood hebben aangetrof
fen want de begijnen stuurden in alle vroegte boodschappen, uiteraard naar de dok
ter en ook naar Pastoor Werden van de Brugstraatkerk, die door Van Zon belast was
om de sleutels van zijn archief betreffende de begijnen ogenblikkelijk aan de bis
schop ter hand te stellen. Op dezelfde dag schreef Pastoor Werden aan de bisschop:
Doorluchtig Hoog Eerw. Heer, Dezen morgen ruim vijf uren werd ik schielijk geroepen bij den
Eerw. Pastoor van het Be,gg!jn/u:f; en zonder vertoel/en dáár zijnde, vind ik hem reeds uren
dood. In zijne uiterste wilsbeschikkin,ç; belast hij mij met de executies [alleen wat dit betreft:]
en wil, dat de sleutel van de kast zijner archieven door mij aan UD.H. if,ç;elastigde worde ter
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hand gesteld. Ik verzoek tJw Door!. REw. nu drin,gend primo iemand te zenden, onl daar
rnOl;gen te celebreren, en secundo indien het zijn kon, zag ik hier toe gaarne iemand, bij voor
beeld de secretaris of wie ook Uwe D.R.w. ,goeduindt, die met mij over de zaken kan spreken
( ..). In haast noem ik rnij rnet den diepsten eerbied, Doorl. R.waardi,g Reer, van Uw Dstu/.
en nederige dienaar PJ. vVerden, past.

Het briefje is zo haastig op een klein velletje geschreven, dat het lijkt dat Pastoor
Werden dit ook nog 's morgens vroeg heeft a(~egeven op de Plebanie voor Mgr.
van Genk145

. Op zondag 13 maart werden door de Secretaris J. Stoop de fimxien ver
rigt, de Mis op het Beggijnhof gecelebreerd. Hij zou dit op zon- en feestdagen steeds
blijven doen tot de konlst van de nieuwe pastoor; door de week zou de priester
Franciscus A.J. Moerincx dit verrichten146 .

Vermoedelijk reeds op maandag 14 maart 1859 vond 's morgens vroeg een uit
vaartmis plaats, die volgens de laatste wil van Pastoor van Zon opgedragen zou nlOe
ten worden door de opvolgende pastoor. Inderdaad kan] oannes Verdaasdonk al be
noemd zijn geweest en heeft hij deze Mis gecelebreerd, die speciaal voor de begijnen
werd opgedragen. Zoals in andere kerken gebruikelijk was zullen ook hier de wan
den van het koor in het zwart behangen zijn geweest, de drie altaren geheel bedekt
zijn geweest met zwart beklede voorzetsels, met zilverkleurige biezen afgezet. Op de
drie altaren en op de kataf:clk waren kaarsen ontstoken en bovendien brandden er
drie vierendeelsche kaarsen147

. Daarna werd aan de begijnen een vriendelijke nwaltijd aan
geboden zoals Pastoor van Zon dit tevoren had vastgelegd. Vervolgens werd een so
lemnele uitvaartdienst gehouden die door Deken Oomen werd gecelebreerd nIet as
sistentie van twee andere priesters148 . Bij deze uitvaart waren de geestelijken uitgeno
digd die uit hoofde van hun functie daarvoor in aannlerking kwamen, of met wie
Pastoor van Zon vriendschap had onderhouden. Van zijn f:cmilie zullen zijn beide
zusters en zijn zwager Willem van Etten uit Oosterhout gekomen zijn, mogelijk zijn
broer Jan en diens vrouwen vele nichten en neven. Tijdens deze plechtige requiem
mis werd het volle licht g{;~geven, dus niet alleen de altaren en de kataEllk waren met
kaarsen verlicht, 111aar ook de kerkruimte zelf; vermoedelijk hingen er toen nog in
de kerk twee of drie koperen kaarsenkronen en waren aan de wanden eveneens kan
delaars aangebracht waar later het gaslicht voor in de plaats is gekonlen149.Vervolgens
trok een lange stoet heren achter de lijkwagen aan, naar de begraafplaats Zuylen. Het
graf bevond zich in het midden van het bq,'-ijnenkerkhof; in de schacht was een half
steens muurtje gemetseld, waarin de kist werd neergelaten. Later zou een rechtop
staande hardstenen grafzerk hierop geplaatst worden. Aan alle genodigden voor deze
uitvaart werd daarna een d~ft(ge rnaaltijd aangeboden150.

Op maandag 14 maart (dLls vermoedelijk in de namiddag na de begrafenis) werd
door Notaris Beens in het bijzijn van getuigen een verzegeld document geopend dat
de uiterste wil bevatte van Pastoor van Zon die hij vijf jaar tevoren had geschre
ven 151. Allereerst stelde hij dat in de kamer op de verdieping die op zijn tuin uitzag
zich het notenhouten bureau bevond waarin allerlei, ook vertrouwelijke, gegevens
berustten van het Begijnhof en van vele Beggijntjens, in vertrouwen lnij gegeven, en dat
de sleutels daarvan meteen bij de bisschop moesten worden bezorgd. Wellicht was
Pastoor van Zon over deze gegevens dermate bezorgd, dat hij een apart document
had geschreven dat onmiddellijk na zijn overlijden aan Pastoor Werden diende te
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Dm VOOIt DI! ZIEL VAN ZALIGI!R

deo Zeer HerwurdigClo Heer

WWlI!.lBlI1MIS III IllRJ"
11. K. PlllEST~Il •

• inds 18:.>6 Putoor YIlD het Ueggijnhof te Breda t

ALDAAI\ OVERLEDEN, DEN 12 M.\-ART 1859,
1:01 DEN OUDEROOU V"N .JUIST 26 """F:N.

"'-.~~C2)'~

OU wect • /wc ik fen a!fen t{}rle met u /teb omge,
{!aan. dienclIdc den fleer met alle oo/moedig/leid._
l/oe dat ifc uiet noge/a/en //CU te cerfconrligen, al
wat II diens/i~ lras. _ En 1lll ueceel ik It aan God
en aen /tet woord ZI/ner genade.

Aet. Ap. 20. X \'fJl. en volg.

Zijt dan mUller gedae/ttig en vergeet de diensten
niet, die ik Il uelre.:en !teb. 2 K.d,.,. 13. XIV.

(,; Eo nr:: o.
God, die oDder do ApostoJ;sch~ PriC:I'ten U~"en dienaar \\'ILUEL

Ml'S I met de I'rit"Ii(criijke waJlrtligheid hebt bekleed, wij bidden IJ,
d.t hem ook eeuwig huo l':Cl7.cr...dlftp worde tttcge'taan. 9. Bidprenge van Pastoor van Zon

7,5 x 11,5 cm.

worden ter hand gesteld opdat deze de sleutels aan de bisschop zou geven; mogelijk
met de gedachte dat Mgr. van Genk niet steeds te Breda was. Mgr. van Hooydonk
verbleef nagenoeg steeds op Bovendonk (de sleutels mochten niet op het Begijnhof
traineren) .

Voorts stelde Pastoor van Zon dat aan iedere in Breda woonachtige priester dl1:e
intenties <ç;egeven worden voor mUne ziellavenisse l52

. Ook moesten aan de drie stadskerken
en aan die van het Begijnhof zes oude ponden wit licht (zes pondskaarsen of twaalf
haltpondskaarsen) gegeven worden. Zeer nauwkeurig omschreef hij de plechtighe
den voor zijn uitvaart en begrafenis. Na de begrafenis zou een jaar lang vo{ç;ens
HC!1~ebruyk wekelijks een zielernis moeten worden gelezen tegen een honorarium van
één gulden; daarna zou een solemneel jaargetijde (plechtige jaarlijkse Mis met wie
rook) volgen in alles cor!form aan een solemneel jaargetijde van een BeggUntje. Daarna be
paalde hij. als weldoender van het BeggUnluif moeten vijfgouden ducaten gegeven worden, en
mijn naam bU de namen van mUne ouders geplaatst UJorden 153 . Aan de regent van het
College te Oudenbosch (het Klein-Seminarie) zou f 500,- worden overgedragen om
door hem [Ph. van den Eeden] en zUne onderhoorigen Missen te lezen, iedere Mis tegen
65 cent. Aan de abt in Westmalle zou f 250,- ter hand gesteld worden, eveneens om
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Missen voor mUl1e zielelavenisse te laten lezen. De beg~jnen ontvingen f 250,- om voor
mUne zielelavenisse kruysgebedeu te doen.

De dienstbode van de pastoor ontving vier gcntden RUers. Aan het Begijnhof werd
zijn gehele boekenbezit overgemaakt en ook een perceel bouwland onder Vrachelen
(Koningsdijk) te 00sterhout1 54. Echter hier tegenover moest staan dat het Begijnhof
tot 1959 (sic) steeds omstreeks Allerheiligen vijftig zielemissen moest laten opdragen,
elk tegen 65 cent tot zielelavenisse van hem en zijn ouders en vvanneer hij of zijn ou
ders dit niet nodig zouden hebben dan voor de zielelavenisse van onze overleden
Familie, als Broeders, Zusters, Ooms en Moedtjens. Vervolgens kreeg het Begijnhof nog
een perceel bouwland onder Westmiddelwijk, tussen de Honds- en de Vekenstraat
te 00sterhout!55. De successiegelden zouden niet voor het Begijnhof z~jn maar uit
zijn geldelijke nalatenschap moeten komen. Allereerst zou de mogelijkheid moeten
worden onderzocht of met de opbrengst van dit land een begijn zonder of met ge
ringe eigen middelen geprofest zou kunnen worden. De voorkeur voor de persoon
die daarvoor in aanmerking zou komen moest allereerst uitgaan naar een familielid.
Maar om al te genîakkelijk profiteren van dit legaat tegen te gaan stelde Pastoor van
Zon (die altijd op zijn qui-vive was): Hier staat te bemerken, dat het eerst tnoet onderzocht
worden c!f het haren roep[ingJ Ll/el is, en ook neemt rnen geen persoon van de geringste afkomst.
Indien zich geen geschikt fcullilielid als begijn zou aanmelden dan kon men een eer
bare dochter kiezen, maar van de gemeente Oosterhout en ook niet van de geringste
afkomst156 . Wanneer ook van daar geen postulant zou komen dan zouden de inkom
sten bewaard blijven om later toch eventueel voor een persoon aan te wenden uit
zijn familie of uit de gemeente Oosterhout157 . Pastoor van Zon tekende hierbij aan:
Het tUdelUk bestieren van dit voorschrevene perceel blijft altoos aan den tUdelUken Pastoor van
het BegRUnhof ZelfS door de huidige Pastoor Ooms zijn nog pachtgelden geïnd van
bouwland afkomstig van Pastoor van Zon; of dit het eerstgenoemde perceel betrof of
het laatste is niet duidelijk; in ieder geval werd het land in de zestiger jaren ontei
gend 158 .

Vervolgens legateerde Pastoor van Zon aan die familieleden die iets ter onder
steuning nodig zouden hebben ofwel dit later nodig zouden hebben, zoo van Vaders
als JVloedel"S zeUde. Met deze zinsnede kan Pastoor van Zon zowel zijn halfbroers en
zijn zusters bedoeld hebben als ook nichten en neven I 59 . Vervolgens had h~j drie
obligaties beschreven Inet een gezamenlijke waarde van f 1.950,- tegen 3% en 4%.
Tot regentes van dit fonds moest zijn zuster Wilhelmina aangesteld worden die zelf in
haar eigen testament weer iemand als beheerder benoemen moest. Ook de successie
gelden moesten uit de interest hiervan betaald worden. Tenslotte benoemde hij zijn
zusterWilhelmina als enige en a"Rehele er[genamn, dus van de overige landerijen, van
zijn effecten, obligaties en andere waardepapieren, en van zijn inventaris en ander
roerend goed. Tot executeur testamentair had Pastoor van Zon Joannes JL. Ingen
Housz benoemd. Voor diens moeUten en zo~gen legateerde hij hem f 300,- vrij van
successiegelden. In het testament herriep de testateur alle eerder geschreven uiterste
wilsbeschikkingen. Eén vroeger testament uit 1841 is bewaard gebleven160. Het grote
verschil met het definitieve testament was dat hierin een totaal van 71/2 hectare aan
verpacht land en een bedrag van f 9.200,- over alle broers en zusters werd verdeeld
of aan neven en nichten in geval de ouders gestorven waren, met dien verstande dat
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Wilhelmina f 5.000,- ontving èn het vruchtgebruik van alle onroerende goederen;
een zekere Joannes P. Eeltiëns zou alle overige goederen krijgen. Het Begijnhof zou
met een apart legaat bedacht zijn. In het laatste testament lag de nadruk op diegenen
van de fam.ilie die ondersteuning nodig hadden maar waarbij de beslissing hierover
lag bij Wilhelmina die universeel erfgenaam. was. Verder ontving het Begijnhof meer
goederen en gelden maar moest daar een en ander tegenover stellen. Ook was het
testarn.ent veel meer gespecificeerd, veel relatief kleine bedragen werden aangewend
voor de zielelal!cnisse van Pastoor van Zon en eventueel van zijn ['lluilie.

Aangaande het toezicht op de uitvoering van het testament schreef de minister
van het Departen1.ent voor de zaken der R.K. Eredienst op 4 augustus 1859 een
brief161. Precies één jaar na het overlijden van Pastoor van Zon liet zijn zuster
Wilhelmina Cornelissen-van Zon als universeel erfgenaam in een notariële akte vast
leggen dat zij ingevolge het testament van 1854 afgifte deed van twee percelen
bouwland aan het Begijnhof, waarbij Pastoor Verdaasdonk dit namens het Begijnhof
aanvaardde] 62.

Wilhelrnina overleed enkele jaren nadien in 1864 en het onroerend en roerend
goed van haarzelf en van haar heerbroer verspreidde zich over de fàmilie. Van de in
ventaris van Pastoor van Zon is tot op heden slechts bekend dat hij een spiegel bezat,
vervaardigd omstreeks 1790 of mogelijk iets later; het merkwaardige hiervan is dat
deze spiegel versierd is met symbolen van de vrijmetselarij. Uit onderzoek in het ar
chief van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden is ge
bleken dat niemand in de uitgebreide familie van Pastoor van Zon lid is geweest van
een loge in Breda, Den Bosch, Tilburg of in andere omliggende plaatsen; in die pe
riode was het namelijk voor katholieken niet ongebruikelijk om maçon te zijn163. De
katholiek Petrus J.G. Ingen Housz was vanaf 1801 lid van de loge Het Vrij Geweeten
te Breda; hij was de enige man in de loge waarlangs betrekkingen bestonden met
Pastoor van Zon en het is plausibel dat deze spiegel van hem afkomstig wasl64 . Het is
niet onmogelijk dat toen Petrus Ingen Housz op 20 februari 1848 als celibatair over
leed, zijn neef en oomzegger Florentius lngen Housz deze spiegel erfde. Deze laatste
werd op 29 maart daaropvolgend tot secretaris van de bisschop benoemd en uit dien
hoofde had hij met Pastoor van Zon te maken. Wellicht zou Florentius Ingen Housz
de spiegel niet willen of kunnen houden bij de strenge Mgr. van Hooydonk.
Florentius overleed op 9 januari 1854; een half jaar later zou Pastoor van Zon diens
oudste broer Johannes J.L. Ingen Housz als executeur testamentair benoemen (ook
langs hem zou de spiegel bij Pastoor van Zon terecht kunnen zijn gekomen) ]65.

Petrus J.G. Ingen housz zou echter tussen 1 april 1804 en 1 april 1805 de loge
verlaten hebben ofwel zijn ontslag hebben gekregen. De loge Het Vrij Gell/eeten werd
na de brand van de schouwburg in 1811 opgeheven; eerst na 1832 zou opnieuw een
loge te Breda opgericht worden waar Petrus lngen Housz geen lid meer van werd]66.
Het is dus mogelijk dat hij eerder, vóór zijn overlijden afstand van deze spiegel had
gedaan.

Een zuster van hem, Elisabeth Ingen Housz, was een tante van Deken Cornelis
Oomen met wie Pastoor van Zon goed bevriend was. Zij was gehuwd met Mr.
HenriClls Oomen en zij bewoonden het Huis van Wijngaerde in de Catharinastraat
te Breda. Na de dood van haar man maar zeker vanaf 1829 woonde zij tegenover
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10. Spiegel met symbolen der vrijmetselarij uit de inventaris van Pastoor van Zon.
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het Begijnhof in het tweede huis vanaf de Sint Annastraat (Catharinastraat 20).
Ongetwijfeld kende zij Pastoor van Zon goed en wellicht frequenteerde zij de
Begijnhofkerk. Dus ook langs Elisabeth Ingen Housz of langs Deken Oomen kan de
spiegel in bezit van Pastoor van Zon gekomen zijn167. Opvallend blijft het dat
Pastoor van Zon zich niet ergerde aan de maçonnieke symboliek van de spiegel,
noch dat hij zich ervoor geneerde bij zijn gasten. Mogelijk was hij gechanneerd van
de stralende zon in het medaillon die ook het wapenbeeld vormde in het familiewa
pen Van Zon168.

De nieuwe pastoor van het Begijnhof, Joannes Verdaasdonk, was op 12 mei
1859 door de begijnen ingehaald. Na diens dood in 1885 werd voor het eerst de
functie van pastoor van het Begijnhof verenigd met die van vicaris generaal van het
bisdom. Na het overlijden van Pastoor Verdaasdonk zou Vicaris Generaal Mgr.
Adrianus van de Corput pastoor van het Begijnhof blijven tot zijn dood in 1908. In
die periode veranderde er veel aan de kerk en de pastorie. Het interieur van de kerk
kreeg een geheel neogotische bekleding: het koor, de altaren, de wanden en het ge
welf werden overgeschilderd; er werd een lambrizering van neogotische tegels aan
gebracht en ook de kerkvloer werd van nieuwe tegels voorzien. Aan de wanden
werd een gasverlichting aangebracht met neogotische metalen consoles. De pastorie
die een zo originele indeling had werd verburgerlijkt op kosten van het bisdom, daar
het nu de residentie van de vicaris generaal werd. Er kwamen kamers en suite voor
zien van zogenaamd rijke stucplafonds en schoorstenen in laat 19de eeuwse stij1169.
Later, onder Vicaris Generaal Mgr. Hopmans zou er ook nog een erker worden aan
gebouwd (destijds een modemisme). Het eigen. vroeg 19de eeuws karakter van kerk
en pastorie zoals Pastoor van Zon dit had gebouwd is deels verloren gegaan.

Nabeschouwin/?

Het is opvallend dat verschillende studiegenoten van Willem van Zon, zowel op
de Latijnse School als op het Seminarie, carrière hebben gemaakt in het geestelijk
ambt. Gerardus van Gorp werd deken, Wilhelmus Oomen schoolopziener, Joannes
van Hooydonk werd bisschop; anderen werden eerder pastoor ofschoon zij jonger
waren dan Van Zon zoals Deken Comelis Oomen, on;vel werden zij professor aan
het Seminarie zoals Antonius van Dijk170. Het lijkt erop dat Willem van Zon geen
ambities in die richting heeft: gehad; of het hem aan de kwaliteiten daarvoor ontbrak
moet betwijfeld worden, het lijkt er eerder op dat hij naar de rust van een klooster
gemeenschap tendeerde. Wellicht ook was de tumultueuze periode toen hij kapelaan
was te Oosterhout er de oorzaak van dat een carrière in het geestelijk ambt hem af
geschrikt had. Wel bleef hij zijn gehele leven juist met deze bovenlaag van de clerus
in contact, soms op duidelijk vriendschappelijke manier. Zijn pastoraat had niet de
teruggetrokkenheid van een rectOraat bij een klooster. Hij heeft gewoekerd met zijn
talenten in de kleine wereld waarover hij was aangesteld. Zijn kwaliteiten waren:
daadkracht, doorzettingsvermogen, nauwkeurigheid, zakelijkheid, verstandigheid,
wijsheid en vroomheid maar ook grote eenvoud. Dat hij begraven wenste te worden
temidden van zijn begijntjes en niet bij de heren geestelijken rond de grote Calvarie
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op Zuylen, en dat zijn graf met een simpele opstaande steen werd aangeduid in plaats
van met een grote liggende zerk met een hekwerk eromheen, getuigt van zijn be
scheidenheid en eenvoud.

Vooral nu er geen begijnen meer wonen in Breda en het Begijnhof haar eigen
}jjke functie heeft verloren, }jjkt de geschiedenis ervan verder verwijderd. Het krijgt
iets poëtisch, deze periode tijdens het pastoraat van Willem van Zon. Het besloten
leven van een begijnengemeenschap in een klein katholiek stadje uit een verarmde
provincie in de eerste helft en in het midden van de 19de eeuw waar het enige be
lang het garnizoen en de Militaire Academie was. Het leven op het Begijnhof te
Breda kan men stellen tegenover dat te Brugge waarover Maurits Sabbe en Guido
Gezelle schreven en dat te Lier waarover Felix Timmermans schreef. In Breda was
het Begijnhof veel soberder en kleiner maar het b}jjft vergelijkbaar in de vroomheid,
de nederigheid, de poëzie.

Pastoor van Zon heeft ondanks deze in aanleg toch minimale en weinig inspire
rende omstandigheden het maximale van zijn mogelijkheden gegeven binnen zijn si
tuatie. Enerz~jds lijkt Van Zon uit te stijgen boven het obligate beeld van een man
uit de eerste helft van de 1ge eeuw door zijn geweldige .ijver, vernieuwingsdrang en
werklust. Anderzijds is hij een typisch vertegenwoordiger van deze in onze ogen
zeer bekrompen wereld die deze tijd eveneens kenmerkte. Zo is Van Zon een man
van zijn tijd, analoog aan de soms bevlogen vergezichten die de kunst en de litera
tuur in die tijd tonen, anderzijds gelijkend op de kleine intimiteit van de eigen be
slotenheid. Deze t\'Vee werelden komen soms naast elkaar voor of zijn verwarrend
vervlochten als bij een sonate van Schubert.
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AANTEKENINGEN

* Een bijdrage over de architectuur van de gebouwen die Pastoor van Zon liet oprichten is in voorberei
ding evenals een bijdrage over de genealogie van het geslacht Van Zon, in zoverre het Pastoor van Zon,
diens tàtllilie en voorouders betreft. De tweede bijdrage zal verschijnen in De Nederlandse/Ie Leeuw.

I. Dieter Duncker I Helmut Weiss, Het Hertogdom Brabant in kaart eH prent (Tielt-Bussum 1983) 18-19, 34
35, 41-42, 83, 103.

2. Nederlands Patriciaat XI (1920) 265 e.v., XLII (1956) 250 e.v., XLVlIl (1962) 395 e.v.; H.].A. van Son,
Geschiedenis en genealogie van het geslacht Van Sar/ IIJ-VIll (Dordrecht 1947-1955); B.W.M.van
Roosmalen, 'Het voorgeslacht van Mr. lB. van Son', in: De Nederlandsche Leeuw (1950) col. 260-268.

3 Bij de schepenbank van Waspik moest in 1710 door het bru.idspaar Cornelis Cornelisz Camp en
Adrijana Cornelisse de Jongh, overgrootouders van Willem van Zon, 2.000 gulden betaald worden aan
de classis van Raatnsdonk. Rijksarchief in Noord-Brabant 's Hertogenbosch (RANB), Schepenbank,
trouwboeken van R.aamsdonk en Waspik; W. Prick, Bisschop Ne/is (Batavia Sacra) (Utrecht-Brussel
1948)31-39.

4. Matthijs van Son (1665-1704) was schout van Raamsdonk, schepen en burgemeester van
Geertruidenberg. Zijn vrouw wist het schoutambt na de dood van haar echtgenoot over te brengen op
hun zoon Simon, die Heer van Raamsdonk werd in 1724 en de buitenplaats Chartroise bewoonde; zij
voerden een grote staat en bij ontstentenis van een zoon werde.n hun nakomelingen De Jongh van Son
genoetncl. De buitenplaats Chartroise werd in 1878 gesloopt. Van Son, a.w. VI (1949).

s. Nederlands Patriciaat XLII (1956) 253 e.v.
6. In vijf dorpen in Holland werd gedurende 25 jaar aan de baljuw 8.124 gulden betaald; dat is gemiddeld

325 gulden per jaar aan admissie- en recognitiegelden voor een priester. Prick, a.w., 45.
ï. De onderdrukking in Brabant met hoge belastingen werd na W.O.II door katholieke historici als

Goossens en Commissaris geponeerd. Later bleek dat de voorgestelde financiële onderdrukking vanuit de
regering niet zo zwaar was geweest. Maar in het benoemingsbeleid voor hogere ambtenaren, het onder
wijs en de vrijheid van godsdienst werd de katholieke bevolking geknecht; de gelden die door de prote
stantse ambtenaren werden geëist voor ontduiking der otIiciële reglementen betrefiènde de onderdruk
king van de godsdienst, wogen zeer zwaar: deze onderdrukking wordt vaak geminimaliseerd of zelfs ver
zwegen. A.C.M.Kappelhof De belastingheffing in de lvleyerij vall Den Bosch gedurende de Cmeraliteitsperiode
(1648-'1730) (Tilburg 1986) 2-3, 11, 20, 334; P.M.M. Klep. Groeidynallliek en stagIIatie iu een agrarisdl
grensgebied (Tilburg 1973) 112; Prick, a.w., 46.

8. RANB, doop-, trouwen begraafboeken van Raamsdonk, Waspik en Oosterhout; Com.]. Knipscheer,
XIX generaties OOllle-Oomen-OomeflS-Oomes, I-IJl (1984-1990) passim; voor de verwantschap van
Catha.rina Oomen met Jacobus van Zon cfi:. De Nederlandsche Lt:euw, bijdrage in voorbereiding over de
gencaJogie van WiUem van Zon.
Pachters van een aantaJ door Jacobus van Zon aangekochte landerijen te Oosterhout tussen 1780-1788
waren: Gen-it Adriaens Geerden, Peter Gerard Mertens, Jan Kools, JohalUles Capiteijnen, Comelis Jan
Comelissen, Amhony Bierstraten en Pieter Verharen. Gemeentearchief Breda (GAB), Archief Begijnhof
(Arch. Beg.) 456 A-G.

10. Het huis werd in de jaren dertig van deze eeuw gesJoopt en vervangen. Mededeling van Drs.
].M.H.Broeders, Gemeente-archief te Oosterhout, waarvoor vriendelijk dank.

11 A. Erens, De oorkonden /lan het Norbertiuessenklooster St. Catharilwdal te Bredo- Oosterhollt (Tonger1oo 1928
1929) 159; P.].E.v.lan] L.[oon], Geslacht van Loon, A(gcmeclI NederlandsdI Familiehlad (1886) 317, (1887)
9-17; Marius van Loon, 'Gencalogie Van Loon (R.K.), Tak Waalwijk', in: Genealogisch tijdsc/trifi lJOor
M.idden- en West-Brabant, III iiii (1979) 180-188.

12. Het bezit van een sch.ip was (evenals dat thans is) een kostbare aangelegenheid, niet alleen wat betreft de
venvervingskosten maar ook aangaande het onderhoud en de vaartkosten. Schippers met de naam Van
Loon in Breda en omgeving in de eerste helft van de 18de eeuw waren onder meer: Jan Janssen van
Loon, schipper, vermeld in 'J705; Jan Aerrssen van Loon, schipper en koopman in steen, vemleld in
1716,72 jaar; lelendrik van Loon, schipper te Breda, herhaaldelijk vermeJd tussen 1716 en 1745; Dielis
van Loon, beurtschipper (ook genoemd marktschipper) tussen Breda en Gouda, herhaaldelijk verrneld
tussen 172.1 cn 1745; diens zoon Gijsbrecht van Loon, beurtschipper van Breda op Gouda. De beide
laatsten waren zeker nauwe verwantcn van .Maria van Loon ofschoon dit nog niet bewezen kon worden.
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Herhaaldelijk ,vas een Gijsbrecht van Loon peter bij de doop of getuige bij een huwelijk. GAB, notariëel
archief 18e eeuw, passim; H. Vriend, 'Flitsen uit het waters taats-verleden van noord-westelijk Noord
Brabant, scheepvaartverbinding Breda-Holland', in: Jaarboek De Oralljebool/1 X (1957) 139 noot 8.

13. RANB, doop-, trouw- en begraafboeken vau Oosterhout; J.B.Krüger, Kerkelijke geschiedCl/is flan !Jet
Bisdom Breda [V (Bergen op Zoom s.a.) 48.

1-1. Bisschop (de) Nelis was een begaafde intellectueel, een geacht diplomaat en bovendien een fijnvoelend
mens. Zijn dagboek is bewaard gebleven met betrekking tot enkele jaren. Prick, a.w. 85-86.
Aan de Dreef te Meersel stichtten Bredanaars het Capucijnenklooster in 1687, hetgeen veel katholieken
uit Breda en omgeving aantrok. Ook begroef men er de doden. Zo waren een oudtante van Cathalina
Oomen, Maria Aert Oomen (overleden in 1746) en haar echtgenoot Antomus Stadthouders, schepen
van Chaam (overleden in 1748) en ondoom van Cornelis Laurentius Stadthouders (di:. p.56) begraven te
Meerseldreef, waarvan de grafzerk aldaar nog aanwezig is. Zo ook werd de grootvader van Willem van
Etten zelfs nog in 1804 niet te Oosterhout begraven waar hij gewoond had maar in MeerIe. J.L.M.de
Lepper, 'De katholieke kerk', in: V. Beerman, e.a. (red.), Geschiedenis '1(/// Breda TI (Schiedam 1977) 202;
Knipscheer, a.w. III (1990) 53; Gemeentearchief Oosterhout (GAO), Begraaf/JOeken.

15. Prick, a.w., 88.
16. Ibidem, 99.
lï. A. van Eek, De bonte historie pan Breda (s.1. 1947) 143:-144;M.J.M. l)uijghuisen. Geschiedellis /)a,.1 Breda IJl

(Breda 1990) 45.
18. Het was aan katholieken tot 1794 verboden om in Staats-Brabant onderwijs te geven. Krüger, a.w., 49;

M. de Haas, 'Onderwijs in Brabant sinds 1795', in: Het l1iclnve B1'Ilballt III ('S Hertogenbosch 1953) 131;
J.L.M.de Lepper, De voofgesc!JiedCl/is van !Jet Seminarie Ypclaar (Tilburg 1950) 17-26, 101-106.

19. Joanna Schoormans Cca.1772) was de dochter van de pottenbakker Joannes Schoormans, wiens vader
Govert Jansse in 1744 huwde met Joanna Dingemans Cwl. Vermoedelijk was Joannes Schoormans
(°1746) een neef van Maria Schoormans, de stiefil10eder van Catbarina Oomen. Een andere zoon van
Joannes Schoormans, Govert (Oca.1775) was gehuwd met Anna Maria van Berkel, verwant met Anna
Willems van Berkel (beiden van de pottenbakkersfamilie van Berkel), de tweede vrouw van Adriaan van
Zon. Cli:. schema 'genealogie Van Zon'.

20. Het echtpaar Stadthouders-van Zon zou zes kinderen krijgen waarvan er twee jong overleden. De L1nu
lie Stadthouders telde aanvankelijk ambtsdragers (waar de naam op teruggaat) en zelfstandige boeren. [n
de 18de en 19de eeuw werden zij, wellicht door de aanhoudende opdeling van de grond onder vele kin
deren, steeds kleinere boeren, tot zij in de 19de eeuw veelal landarbeiders werden. Langs de moeder van
Cornelis Laurentius Stadthouders, Joanna Genits Smits (°1725) en háár moeder Joanna Corne[isse Cru!
(°1703) waren zij verwant met de pottenbakkersbmilie Cru.! (twee zusters en één nicht Crul huwden
met drie broers Willems Smits) en met de fanulies Van der Maden, Braat en Van der Vloot. RANB,
doop-, trouw- en begraatboeken en registers burg. stand Oosterhout.

21. Zowel een broer van de overleden moeder van Adriaan van Zon, JOlis Adriaen Oomen, als een broer
van zijn vader, Cornelis Jan van Son (sic) waren ook in Rotterdam gevestigd. Laatstgenoemde was in
1769 gehuwd met Willlelmina van Pelt, maar zijn beroep is onbekend. Joris Adriaen Oomen (in
Rotterdam werd de naam Oomen of Oomes steevast gewijzigd in Ooms) was gehuwd met Maria
Corsten; het is met uitgesloten dat hij schipper was. Gemeentearchief Rotterdam, (GAR), Doop- huwe
lijks- en doodsregisters.

22. In 1811 werd in cle registers van de Burgerlijke Stand aangaande hun schip geschreven: Op de pottensc/mil
liggende in de W'olfshoel{ bij de Houtbrug Uit het eerste huwelijk werden drie kinderen geboren waarvan er
rninstens één jong zou overLijden. Uit het tweede huwelijk werden vijf kinderen geboren waarvan er
drie jong overleden. Cti. noot 21.

23 Krüger, a.w. Il, 409.
24 Dit Semifwrium was uits.luitend een Groot-seminarie; als vooropleiding bleef de Lattjnse School functio

neren tot aan de overname van hef College te Oudenbosch in 1833, toen dit tevens als Klein-sem..inarie
dienst ging doen. Ibidem, 409-414, 419-424; Bisschoppelijk arch.iefBred;1 (BAB), zonder inv.no.

25. Eerst in 1816 zou het semimlJie naar het landgoed Bovendonk te Hoeven verplaatst worden, het voor
malig buiten van de bisschoppen van Antwerpen, geliefd toevluchtsoord van Bisschop de NeLis. Prick,
a.w., 102.

26. AdrianllS Oomen was wel zeer veraf verwant met Catharina Oomen, namelijk in de zevende graad.
Krüger, a.w. Il, 411.
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27. De voorkeur was gegeven aan Petrus Simon van Eupen en Adrianus Cml, maar deze laatste weigerde
omdat hij te ver gevorderd was in jaren. Krüger, a.w. Il, 359, 430.

28. l<rüger, a,l.u. 11, 418.
29. Jan Luykx \vercl priester gc\vijd in 1803, Jan van der Heyden in 1802, ·Walter Vennclllcn in 1.808.

Willem Oomen (°1783) was een neef van President Adrianus Oomen. BAB, zonder inv.no.
30. De familie van Zon had ongetwijfeld eigen koetsen en paarden. Pas in 1850 zouden er twee diligences

per dag vice-versa rijden tussen (Antwerpen-) Breda-Raamsdonk-Oosterhout-Gorinchem met verdere
mogelijkheden naar Utrecht. De napoleontische weg tussen Oosterhout en Breda werd in 1810-1813
aangelegd en vormde een onderdeel van de grote weg van Parijs naar Amsterdam, via Antwerpen,
Breda, Oosterhout, Gorinchem (mededeling van Srreekarchivaris Drs. J.M.H.Broeders, waarvoor vrien
delijk dank). L.G.j. Verberne. Noord-Brabant in de negmtiende eeHW tot omstreeks 1870 (Nijmegen 1947)
13.67.

31. Later in 1806 wasWillem van Zon peetoolll bij een kind van zijn haltzuster Joanna, in 1822 vermoede
lijk bij een kind van zijn zuster Joanna Catharina en in 1823 bij een kind van zijn broer Jan. GAl"l..,
DoopboekeH; GAB, Doopboeken; Gemeente-archief Oosterhout (in het vervolg: GAO), Bu~~erlijkestand.

32. In 1800, 1801 en 1803 waren Jacobus van Zon en Maria van Loon, die toen boven de zestig waren,
peetouders bij de kinderen van hun dochter Joanna te Breda. In 1810 was Jacobus van Zon, bijna zeven
tigjaar, peter bij een kind van zijn zoon Adriaan te Rotterdam. GAB, Doopboeken, GAR, Doopboekeu.

33. Voor deze periode is het onduidelijk waar de neomisten hun priesterwijding ontvingen en van wie.
34 BAB zonder inv.no.; Krüger, a.w. IV, 54.
35. Tbidan, 48.

36. Zij kregen minstens acht kinderen waarvan er zeker vier jong overleden.
37. Cfr. noot 35.
38. Ook de emeritus Deken AdrianllS Cruloverleed op 30 mei 181 I.
39. In de plaats van Willem van Zon werd Gijsbertus Goverde uit Oosterhout benoemd; wellicht was deze

verwant met Maria Goverde, de schoonzuster van WiIJem van Zon.
40. De titel van proost moet hier niet verward worden met die van (dom-)proost van een kathedraal kapit

tel. In Catharinadal is dit een Zuidnederlandse titel voor deze waardigheid.
41 Dionysius Crul (°1748) was op 1 juni 1786 als vicaris aangestdd en op 1 juni 1806 opgevolgd door

Godefi:idus Mutsaerrs (Dionysius was een neef van de vader van Corndis Laurentius Stadthouders; de va
der van Dionysius en de vader van Deken Crul waren achterneven). Dank aan. Mevrouw de
Hoogeerwaarde Priorin en. aan. de Weleerwaarde Zuster Kegina 't Hoen, Archivaris van de Priorij Sint
Catharinadal, voor de uiterst doelmatige en. zeer vriendelijke hulp (en ook voor de gasrvrijheid) bij dit
onderzoek geboden. Oosterhout, Priorij Sint Catiminadal (PCAO) Archief M en K, no.82, p.11; BAB
zonder inv.no.

42. Quirin-GiIJes Nols, Notes historiqlles sur I'abbaye dil Pare (Bruxelles 1911) 131-166; Willy Verrees, Abdij
flan 't Parle,HelJeriee (Leuven 1970) 64-73; Edward van Even, LonlJain dans Ie et dans Ie présellt
(Louvain 1891-1895) 463-469.

-IJ. De betreffende familie te Breda was de CUllilie Hoppenbrouwers. Algemeen Rijksarchief 's Gravenhage
(AMG), DepartementsarchiefR.K.Eeredienst. no.1271; Krüger, a.UI. IV, 73-74.

44 PCAO, M en R, no. 82, 12.
45. In 1830 zou in Noord-Brabant opnieuw de wens geuit worden om bij België gevoegd te worden we

gens her geloof Bij de intochr van Nederlandse militairen in. Oosterhout op weg naar het zuiden tijdens
de Bdgische Opstand (1830-1834) werd hen verzocht geen vaderlandse liederen te zingen om de bevol
king niet te irriteren, 'wat hoogst gevaarlijk kon zijn; de Nederlanders werden als 'zij' en de Belgen als
'wij' aangeduid. E.R..M. HotlilJan, Noord-Brabant C11 de opstalld van 1830, 'Bijdragen tot de geschiedenis
van het zuiden van Nederland XXXI' (Tilburg 1974) 115 e.v.; H.F.J.M. van den Eerembeemt, M.F.A.
Linders-P...oo~iendijk, Vreemde militairen elI eell gesloteN samenleving, 'Bijdragen tOt de geschiedenis van het
zuiden van Nederland LXVll' (Tilburg 1986) 189; Tentoollstellingscatalogus Naar gothieken k,/nstzi,/.
Kerkelijke kumt en cultuur i/'I Noord-Brabat"ll iu de negmtimde ecu/IJ. ('s-Hertogenbosch, Noordbrabants
Museum 1979) 26.

46. Over de bonw van de kerk za.!. aandacht worden besteed in het artikel in voorbereiding over de gebou
wen die Pastoor van Zon liet oprichten.

47 PCAO, Map 1818-1819.
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48. V. van der Aura, Geschiedkundige bij'dmgen betr<jjcude het Norbertinessenklooster valt SI. Catharinadal
(Oosterhout 1894) 99.

49. Jan van Hal was negen jaar weduwnaar van PetronelJa Comelia van den Ouwehnt en had ntinstens vier
kinderen thuis. Hij was een zwager van Joannes Josephus van den Ouwelant, Raad van de stad
Oosterhout, Stedelijk Ontvanger en Kantonrechter, en van Pieter Segebertus van den OuweJant, wijn
handelaar op de HeuveL Z~jn schoonzuster Joanna Elisabeth van den Ouwelant was gehuwd met
Burgemeester Franciscus Xaverius Janssens, kerkmeester tijdens de teruggave van de Sint Janskerk en te
vens 'medicinae doctor'. RANB, Oosterhout, Burgerlijke stand.

50. (;·A(), Staat van bevolking, 1840.
5i. Philippus Smits was de zoon van Pieter Smits en Anna Braat; de zwager van WilJem van Zon, Comelis

Laurentius Stadthouders was een achterneef van hem.
52. WilJemina van 50n was geboren in Delft omstreeks '1798; haar vader Joannes van Son overleed te

Raamsdonk en de overige broers en zusters van WilJemina werden tussen 1786 en 1806 allen te Waspik
of Raamsdonk geboren. De moeder, Joanna de Jongh, overleed te Gent in 1814. Een en ander doet ver
moeden dat de vader (en een zoon eveneens) schipper zou zijn geweest. RAND, Doop-, trouw- en be
grafenisboeken en registers Burgerlijke Stand Raamsdonk en Waspik.

0.'. Zijn opvolger aldaar was Christiaan Woestenberg die op 12 september '1824 zijn ambt als vicaris begon.
PCAO, M en R no.82.p.12.

54 Prick, a.tiJ., 93.
55 C;AB, Arch. Beg., 646.
56. Jbidern, 7L De brief kwam uit Hoeven alwaar sinds 1816 de apostolisch vicaris resideerde. Krüger, a.l/!.

n,361.
57. Dank aan Archivaris JM.F.1Jsseling voor zijn hulp bij dit onderzoek. JM.F.l]sseJing, Het Begij'nhof te

Breda (s.L 1980) 8; Idem, De Sint Catllarinakerk op het Bredase Begijnhof (Amstelveen 1987) 11-12; Pater
Placidus O.M.C., 'Geschiedenis der katholieke kerk te Breda', in: D.Th. EnkJaar e.a. (red.), Geschiedellis
~Jall Breda I (Tilburg 1952) 149-151.

58. Dank aan Pastoor JA.]. Ooms van het Begijnhof te Breda die attendeerde op deze zuinige opzet.
59. J Kalf, De /110nliltielitell in de voormalige Baronie van Breda, deel 1 van de serie: De Nededandsche mOllU-

menten van geschiedenis en kunst (Utrecht 1912) 139.
60. GAB, Arch. Beg., 44.
6i. Ibidem, 34.
62. G.C.A.Juten, Cartularillllll!all hct Beggij',û1<?fte Breda (sj. 1910) 219 e.v.
63. Cfi:. noot 60.
64 GAB, Arch. Beg., 34.
65 lbidnn, 9.
66. Het eerste manuScl;pt hiervan berust in het archief van het bisdom Breda en wa., door Pastoor van Zon

geschreven en werd gecorrigeerd in een ander handschrift. Een tweede (gecorrigeerd) manuscript in het
archief van het begijnhof was wellicht door J Stoop, secretaris van de bisschop, geschreven. Ook is van
dit laatste manuscript een gednlkt exemplaar (Breda 1855) aldaar aanwezig. BAB, Dossier parochie
Begijnhof, map waardevolle documenten; GAB, Arch. Beg., 10.

67. GAB, Arch. Beg., 93.
68. Ibidem, 10.
69. Alleen datgene uit de statuten is hier gereleveerd, dat in betrekking staat tot de pastoor van het

Begijnhof.
70. Er \varen door Pastoor van Zon ook broederschappen in de kerk van het Begijnhof gesticht, zoals in

1831 de Broederschap van het Scapulier van Maria. GAB, Arch. Beg., 91, 647. .
71. C:fi:, noot 67.
72. GAB, Arch. Beg, 44, p. 29.
73. Ibidem, 34, p. 6.
74. Het terrein is gedurende de laatste decennia ongeveer met de helft verkleind en met bomen beplant; de

kleine zerkjes der begijnen werden verwijderd. Het gietijzeren kruis dat door Pastoor van Zon in 1830
moet zijn opgericht is nog aanwezig. Ibidem, 44, p. 30.

75. Het enig dochtertje van de overleden halfzuster vanWillem van Zon, Catharina van Dotemalen, was
mogelijk al overleden vóór de dood in 18'19 van haar grootvader Jacobus van Zon. In dat geval zou de
erfenis van Jacobus van Zon na de dood van zijn echtgenote Maria van Loon, in 1820 niet gedeeld zijn
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in zeven maar in zes delen.Willem van Zon bezat in 1841 71/2 hectare uit het vaderlijk erfèleel; dit zou
bij gelijke delen voor alle kinderen neerkmnen op 45 hectare die Jacobus van Zon bezat. Maar het is
waarschijnlijker dat Wil.lem van Zon tussen 1820 en 1841 land had verkocht voor aankoop van effecten
en dergelijke); in dat geval zou zijn vader een veel groter areaa.l in eigendom hebben gehad. Ter vergelij
king kan gesteld worden dat in Prinsenhage omstreeks 1800 bedrijven met meer dan 30 hectare zeld
zaam waren; het grootste bedrijf daar had 39 hectare. Oosterhout, met landerijen op de kleigronden, zal
veel grotere bedrijven gekend hebben, enigszins vergelijkbaar met Hol.land en Zeeland waar een gemid
delde van 40 hectare voorkwam, èn vergelijkbaar met noordwestelijk Brabant waar grote bedrijven (eer
ste helft 20ste eeuw) rneer dan '100 hectare hadden. Verondersteld kan worden dat Jacobus van Zon UlS

sen 45 en 80 hectare aan land bezat, maar het is niet uitgesloten dat dit ongeveer 100 hectare was. Klep,
a.lV., 91-97.

76 GAB, Ard/. Beg., 422: 6.
ï7. Ibidem, 422: 6 (d.d. 19 april 1839).
ï8. Ibidem, 72.
79 Jbidem, 410.
80. BAB, Dossier parochie Begijnhof: brief d.d. 7 maart 1859.
81.. Mededeling van Pastoor J.A.]. Ooms van het Begijnhof waarvoor vriendelijk dank.
82. J.M.F. IJsseling, Inventaris /lrchi0(l!an het B(;~ijnhor(Bre(b 1966) passim.
83. Cfi·. noot 81.
84 GAB, Arch. Beg., 34: 26; Verberne, a.w., 71-73.
85. GAB, Arch. Beg., 34: 42.
86 Ibideln, 76: brief d.d.] 4 m.ei 1860.
87. Cfi:. noot 81.
88 GAB, Arch. Beg., 34: 33.
89. ibidem, 34: 5.
90 Ibidem, 34: 8.
91.. Ibidem, 34: 9-10.
92. rbidel1't, 34: 11-13, 422: 6.
93. Ibidem, 34: 22; H.P.R.Rosenberg, De 19de-eeuwse kerkelijke bouwkunst ir'l Nederland ('s-Gravenhage 1972)

25-26, 120; ARAG, DepartementsarchiefR.K.Eereclienst, no. J057: 573; FJespers, Repertorium I!all orgels
en orgelmakers ill Noord Brabollt tot omstreeks 1900 ('s-Hertogenbosch 1983) s.v. Derkzen van Angeren.

94. GAB, Arch. Beg., 34: 25.
95. [bidet,." 34: 32, 449.
96. Ibidem, 34: 33, 424.
97. Verberne, O.W., 79.
98. GAB, Arch. Beg., 34: 36.
99. Het andere huisje in de poort tegen de Waalse Kerk aan, was in 1830-1833 vernieuwd. Cfr. p.68.
IVO. GAB, Arch.Beg., 425.
101.. Ibidem, 34: 38-39, 426.
102. lbidon, 34: 40, 426.
103. Ibidem, 34: 39.
104. Ibidem, 34: 41.
los·lbideln, 427; BAB, Dossier Parochie Begijnhof brief d.d. 7 rnaart 1859.
106lbideln: document d.d. .18 jan.1859; GAB. Arch. Beg., 409-41 J.
I07Jacobus van Zon (°1801) was gehuwd (1829) met Maria Elisabeth Cornelia de Groot; zij hadden min

stens vijf kinderen gehad waarvan er één jong gestorven was. GA.P.. , BIi~~crlijke stawf, Volkstellingen 1829
en 1839.

108. Cornelis Laurentius Stadthouders liet bij zijn dood behalve zijn tweede vrouw, Joanna Sebregts, nog
twee zoons en één dochter uit zijn eerste huwelijk na die vermoedelijk al.len ongehuwd zijn gebleven.
Een tweede dochter was enkele Jaren na haar huwelijk overleden en haar echtgenoot Joannes van
Ginl1eken stierf veertien dagen nadien; hun twee dochtertjes die Pastoor van Zon later in een testament
bedacht, woonden bij de f<lmiJie Stadthonders in de Tolbrngstraat. Eén der zoons van Cornelis
Laurentius Stadthonders (met deze zeltële voornamen waarbij nog Joanlles was toegevoegd, geboren in
1804) was evenals zijn vader bakker en overleed ongehuwd in 1852. GAB, Burgerlijke stal'ld,
Volkstellingen 1829 en 1839.
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GAB, Archief Notaris van Naerssen, 1291-68.
GAB IIl-50 (Archief Notaris L Beem, 1854).
Mededeling van Drs. ].MJ-L Broeders, streekarchivaris te Oosterhout, waarvoor vriendelijk dank.
De grootnlOeder van Willem van Etten, Maria van Loon, was een achternicht van haar naamgenote
Maria van Loon, de moeder van Joanna Catharina van Zon. Willern van Etten kwam als mouter in het
bedrijf van zijn vrouw; zij kregen één kind dat echter jong overleed. Van de vier kinderen uit het eerste
hnweIijk van Jan van Hal zou de oudste zoon ook als mouter in het f.'uniliebedrijf kornen. RANB,
Oosterhout, Burgerlijke Stand; GAO, Staat van 1840. Dank aan Drs. ].M.H.Broeders voor
hulp bij het onderzoek naar het Molenhuis. Het is in: ].M.H. Broeders, GJ Rehrn, Oosterhout
in onde ansichten (Zaltbommel 49.
lhJr§;erneestcr Andries van Gils en Joanna Francisca van Hal bewoonden later het landgoed 'De Echo'
ten zuidoosten van de Bremberg; zie: AJvan der Aa, woordenboek: der Nederlanden IV
(Gorinchem 1843).
RANB, Oosterhout, Burgerlijke Stand.
Regelmatig kwamen zowel peetouders als getuigen bij een huwelijk over en weer bij beide üunilies
voor. De grootvader van Adriaan Jansse Crul co 1773), Adrianus van der was gehuwd met
Catharina van Son, dochter van een achtemeefvan Jan van Son (sic), de vader van Jacobus van Zon. De
broer van Adriaan Crul, Jan Baptist (°1771) was eveneens pottenbakker en steenf.1brikant te Oosterhout,
maar verplaatste zijn bedrijf naar Leur, waar diens zoon Jan (°1804) de aardewerk- en steenElbricage
voortzette. Voor verwantschap met Cornelis Laurentius Stadthouders; di. noot 20.
MgL Adrianus van Dongen overleed op 27 november 1826. Krüger, a.w. II, 433.
Ibidem, 435.

118ln 1846 werd MgLAntonius van Dijk (oGinneken 1791) als coadjutor met recht van opvolging benocm.d
en als bisschop van Adras Hij was vanaf 1815 professor en later president van het Seminarie ge-
weest; hij werd als een en nederig man maar overleed reeds op 13 juli 1848. Ook had
Pastoor van Zon de opvolgende bisschop-coa(~ntorJoannes van Breugel gekend (ODongen 18(2). In
1833 was deze aan het Seminarie geworden en in 1846 pastoor der Sint Antoniuskerk, in wel
ke hoedanigheid hij met Van Zon te maken had. Op 31 januari 1849 werd hij tot bisschop-coa(~utor

verheven maar overleed reeds op 15 januari 1850. Krüger, a.w. IJ, 364-365, 440-442, 447-450; ibidenj
III, 212; (m.b.t. MgLvan Hooydonk:) ibidem II, 435-441.

119Cti. p.79; Krüger, a.U', IJ, 441-447.
Krüger venneldt dat Van Merm een zeer vlijtig man was. Krüger, a.w. 1I, 418.
Joannes Stoop zou in 1864 plebaan van de kathedraal worden en tevens kannunik van het kathedraal ka
pitteL Krüger, a.w. lll, 212.
CfL aantekening 118.

123 Het bisschoppelijk paleis aan de Veemarkt zou eerst in 1872 als zodanig betrokken worden toen de bis
schop definitief Bovendonk verliet. Maurits van Rooijen, Breda in beeld 1860-1940 (Breda 1983) 142.
Wilhelmus Oomen was een neef van Adrianus Oomen (stichter en president van het (Groot-)seminarie)
en van Antonius Oomen (secretaris van Bisschop de Nelis en tevens professor aan het Seminarie). Een
oudere broer van Wilhelmus Oomen, CorneJis C1767) was koopman in zijde, laken en stoflèn op het
Rokin te Amsterdam en bezat het buitengoed 'Valkrust' aan dl' Ulvenhoutselaan (later ecn dépendance
van het Laurensziekenhuis) evenals de buitenplaats Mariëndal aan de Mark; zie: A.W. Jansen, 'De bui-
tenplaats Mariëndal aan de Mark te Ginneken', 'De XLII (1988),103-104
Krüger, a.w. IJl, 217.
Cornelis Oomen was een neef van Adrianus en van Antonius Oomen; cf!'. noot
124; Krüger, a.ju. 11, 422-423, III, 218; IV, 136.
Gerardus van Gorp was reeds in 1808-1809 aan het Serninarie. Krüger, a.w. 11,418,423; 1V,
167.

128 Ibidem lIl, 224.
Duijghuisen, a.IU., 59-60.
Ibidem, 59; P.B.A.Melief,}oanllcs [lan Hooydonk: 1987) 30-35.
Het is niet bekend of dit kruis werd opgericht als een herinnering aan een missie. GAB, Arch. Beg., 423:
brief (Ld. 29 juni 1845 van W.G. van Merm aan Pastoor van Zon.
BAB zonder inv.no.; Krüger, a.w. IV, 133.
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l33Joannes HenriClls Maessen was een zwager van Elisabeth van Hal (de stiefdochter van Joanna Catharina
van Zon); Elisabeth was gehuwd met de arts Jacobus Bernardus Maessen te Ginl1eken.

134 Krüger, a.w. IlI, 333; IV, 253.
133 GAB, Arch. Beg., 34: 31.
l36. Krüger, a.lv. II, 419-421.
137 Vanaf 1836 stond .Abt M. Dom aan het hoofd van de trappistenabdij. Pastoor van Zon zou moeilük bin

nen het bisdom Breda een priester hebben kunnen vinden als biechtvader en geestelijk leidsman omdat
lnen teveel met elkaar te maken had. E.Poumon, Abbayes de Be(~iqlle (Bruxelles 1954) 66.

1:\8. GAB, Arch. Beg., 34: 7. De spelling die Pastoor van Zon hanteerde wijst erop dat tijdens zijn schooltijd
het Nederlands nog geen vaststaande spelling had; meestal schrijft hij volgens de nieuwe 19de eeuwse
spel.l.ing, soms echter vervalt hij in de oude spelling van de 18de eeuw.

139. Ibidem, 34: 23.
140 Ibidelll, 34: 24.
141. Ibidelll, 34: 30.
142. Ibideln, 34: 35.
143·ibidcr,." 34: 37.
IH'ibidelll, 34: 43. Het tijdstip van overlijden viel na m.iddernacht omdat 12 maart officiëel aangegeven

werd. De gasten moeten omstreeks half elf ,\ elf uur vertrokken zijn, waarna Pastoor van Zon een kop
thee liet zetten, dit opdronk en op bed is gaan liggen en vervolgens nauwelijks een uur later overleed.

145. BAB, Dossier Parochie Begijnhof, Map pastorale correspondentie: brief d.d. 12 maart 1859 van Pastoor
PJWerden. Dat bij Pastoor Werden de sleutel berustte van het archief~ vindt zijn oorzaak mogelük in
het tèit dat Wilhelmus Oomen daar in de Brugstraatkerk tevoren pastoor was geweest, namelijk van
1818 tot 1852, die een vroegere studiegenoot was van Willem van Zon.

146. Omdat Pastoor Verdaasdonk eerst twee maanden later, op 12 mei 1859, zÜn pastoorsa.rnbt op het
Begijnhof zou aanvaarden, werden intussen door anderen de priesterlijke taken op het Begijnhof "vaar
genomen. franciscus Autbertus Joannes Moerincx (0Antwerpen 1787) was assistent geweest te
Prinsenhage van 1817 tot 1826; hij vroeg ontslag (mogelijk om gezondheidsredenen) en vestigde zich te
Breda waar hij overleed in 1862. Krüger, a.lV. IV, 137.

147. De celebrant van de uitvaart ontving als honorarium zes gulden; elk lid van het zangkoor kreeg 60 cent,
de kosteres één gulden. GAB 1Il-50 (Archief Notaris L.Beens, 1854) 7.

148 Deken Oomen ontving a.ls honorarium vier gouden dukaten, de diaken en subdiaken ieder één gouden
dukaat. Elk lid van het zangkoor ontving één gulden, de kosteres twee gnlden. Testament Pastoor van
Zon d.d. 21 sept. 1854; dï-. noot 147.

149. Eerst op 27 oktober 1858 kon men in Breda aansluiting krijgen op de gasleiding. Aanvankelijk waren
s.lecht, weinige gebouwen zoals het stadhuis en de Groote Sociëteit en enkele huizen der beter gesitueer
den hierop aanges.loten Er moet aangenomen worden dat het Begijnhof in maart 1959 nog niet van
gaslicht was voorzien. Van Rooijen, a.lIJ. 1,8.

lSO. Het was de gewoonte dat de dames n.iet mee naar het kerkhof gingen, zoals op somm.ige plaatsen nu nog
het gebruik ls. De hardstenen grafzerk bevat een wit marmeren plaat met de tekst: RUSTPLAATS /
VAN / DEN ZEEREERW./ HEER / WILHELMUS / VAN ZON / GEBOREN TE OOSTER
HOUT / 12 MAART 1783 / RUIM 33 JAREN PASTOOR / VAN 'T BEGGfJNHOF TE BREDA
/ OVERLEDEN 12 MAART 1859/ R.I.P. .
Erboven op een wit manneren plaat in de vorm van een lunet is een ke.lk met hostie weergegeven en er
naast een alpha en omega. Het geheel wordt bekroond met een kruis. De atîneting bedraagt ca. 0,70 x
1,80 meter. Later werden twee gelijkvormige grafzerken opgericht voor Pastoor Verdaasdonk en respec
tievelijk voor Vicaris-Generaal van de Corput.

t51 De getuigen \varen Joannes Mattheus Verstraaten, koster, en Bernardus Verstraaten, schoenrnaker. een
uittreksel van het testament voor zover het legaten aan het Begijnhof betrof was op 14 maart 1859 door
NotarisJ.I.H. Hoeben opgemaakt. GAB, Arch. Beg., 625.

152. Er waren in 1859 te Breda elf priesters, de bisschop-coadjutor en de secretaris erbij gerekend; daarenbo
ven waren er mogelijk nog enkele emeIiti en zieken.

153. Deze zinsnede is onbegrijpelijk daar Jacobus van Zon en Maria van Loon al overleden waren alvorens
Pastoor van Zon op het Begijnhofbenoemd werd.

154. Dit stuk land was 11/
3

hectare groot.

93

Jaarboek De Oranjeboom 48 (1995)



155. Dit stuk land was ruim 12/
3

hectare groot.
156. Hieruit blijkt dat Pastoor van Zon naast aanzienlijke en vennogende f::ullilieleden ook veel minder

draagkrachtige L1.milie had. In de 19de en in de eerste helft van de 20ste eeuw was dit een algemeen
voorkomend verschijnsel. Men kon door sterfgeval, ziekte of financiële tegenspoed in korte tijd van wel
varend tot behoeftig worden. Cfr. werken van auteurs als Nicolaas Beets (Hildebrand), Honoré de
Balzac, Em.ile Zola, Charles Dickens.

157. Na het overlijden van Pastoor van Zon waren verschillende novicen uit de gemeente Oosterhout inge
treden maar geen direkte f:1milieleden. Het is tot op heden onbekend of één van hen in kon treden we
gens het legaat. In 1862 werd Pctronella Leysen geprofest, in 1864 Adriana Leysen en Adriana Pals, allen
uit Den Hout en Joanna Rombouts uit Oosterhout; in 1866 werd Catharina Laurijssen geprofest, in
1867 Elisabeth Broeders, beiden uit Oosterhout, daarna in 1876 Anna Comelia Sprangers uit Oosterhout
en in 1882 Joanna van Raamsdonk uit Den Hout.

158. Mededeling van pastoor J.A.]. Ooms van het Begijnhof, waarvoor vriendelijk dank.
159. Bijvoorbeeld de kinderen van Mechtildis van Loon en Adriaan Cru!.
16(J GAB III -50 (Archief van Notaris Beens) 1407: 87.
161 GAB, Arch. Beg., 625: brief d.d. 4 aug. 1859.
162. Ibidem, notariëel document d.d. 13 maart 1860.
16.1. Dank aan Dr.A.van de Sande van het Historisch Instituut der Kathoheke Universiteit van Nijmegen

voor de goede aanw~jzingen bij dit onderzoek. Eveneens dank aan Drs.Joost Roosendaal, v.m.. srudent
assistent bij genoernd instituut. De spiegel is door vererving in bezit bij een der nazaten van de tàmilie
van Zon. A.W.F.M. van de Sande, 'Vrijmetselaarsloges in Noord-Brabant ca. 177()-184()', in:
Noordbrabonts Historisch Jaarboek V (Zutphen 1988)121-152; Dré van Dongen, Niet lJerbleken (Breda
1991).

1ó4. Petrus Ingen Housz staat per 1 april 1801 vermeld onder 'Gezellen en Leerlingen'. Op 11 augustus 1802
werd hij 'verkooren' als otlicier en wel als 'orchestmeester'. Dank aan Drs. E.P.Kwaadgras, archivaris en
conservator van de Orde der Vlijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden, voor zijn hulp bij
dit onderzoek. 's Gravenhage, Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden:
Archief Breda, Het Vrij Geweeten.

165'Joannes Josephus Ludovicus lngen Housz werd aangeduid als 'particulier' te Breda. GAB, Burgerlijke
Stand; Nederlands Patriciaat XXIX (1943) 192-208, LIX (1973) 108-'136.

166. Van de Sande; a.III., 126-132.
167. Een andere broer van Florentius was Amoldus F.]. Ingen Housz, een arts; het is niet onmogelijk dat hij

de huisarts was van Pastoor van Zon gezien de vele relaties russen hem en leden van de famjlie Ingen
Housz. P.e. B10ys van Treslong Ptins, Genealogische ai1ll.tekenil1gell en heraldische gedmkwaardiglteden il1 en
uit de kerkm der Provillcie Noord-Brabant, II (Utrecht 1924) 193.

168 (V.Roliand), IB. Rietstap. Planches de l'al/1orial général V (Paris s.a) s.v. 5011 (van) (Brab. sepl., Rotterda/ll);
Van Son, a.w. III (1951) 2; Nederlands Patriciaat XLII (1956) 250.

169. Dank aan pastoor J.A.]. Oorns van het Begijnhof voor het tonen van de pastOlie en zijn uitleg daatbij.
170 Krüger, a.w. 11,447-449.
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BIJLAGE: GENEALOGIE VAN ZON

x~ M:ui:l Schoonn:ms

Johannes vall Sun x Adriacmic Kamp
"" lu.am.sdonk !:I Waspik

31.03.1705

j\dri:len OOt11èl! Xl Ariacntic MJe5
"" OostcrhO\u !l Oosterhout

17.03.1712
t 0•.02.1780

Adriacn van loOIl x Adrian;i van den BOf,racrd
.'.l. Oosterhout .\! Oosterhout

Comeli:; van Son x Wilhelmina
"" Raamsdonk van Pdt

20.IO.J735
gen:scigd te
Ronerdam

Jacobus y:m Zon

""Raamsdonk
I4JJ7.17-l{l

t 24_03.1819

I C:llhariua
Oomcn
= Oosterhout

04.07.1741
t 16.03.1774

I
xZ Maria V:lll Loon

"" Oosterhout
20.07.'1743

tOosterhout
21.01.1820

Wilhell11US v:tn Loon
""Oosterhout

28.10.1744

x An!l;l TllOlll;\SSt:n M:leS

Medltildis x Adri:Jal1J~lll.ssc Crul
1776

3 kind.

(, kind_

x~ 31.fJ1.IR08

Anna vall Berkel

I
AdriallJ Adri:lIl;l Johanna

""OoslCrhom "" Oosterhout =: Oosterhout

30.07.1768 27.10.1769 0·4.10.1771

t Breda
27.10.1769 15.ÜS.18m

04.01.1794 04.06.1797

Jacobus '·all Corndiu.s

Dorema.lcli LlUrennm

b"lUChiPPC< Sttdthouden
bakker te Breda

I
I kind 6 kind.

x'

I I
Adri:uHI$ Hubcn-a

""" Oo~lerhoul "" OOSterhout
15.12.1772 24.10.1ï74

t Rottcrd:ll\1 t
17.07.1827 04.02.1780
f,'Tossier in pot-
ten Roncrd::un

03.11.1799

Johallm
ComeliaTad;

I
Catharina
Petronella
"='" Oosterhout

11.D3.lin

t
sterft jong

I
WiUltdlllina

"" Oosterhout
02.08. Iï78

tOosterhout
21./)1.1864

30.01.1823
dr.Joanl1c.~

Andrcas

Cornclisst'1l

I
geen kind.

I
Joannes

"" Oosterhout

22.01.1780
schipper

08.02.1808
Goverde

I
8 kind.

I
Wilhc-llnus

~ OosterhOlH

12.03.1783
t Breda

12.03.1859

I
Cornclis

"" Oosterbout
lJ.0.3.17ti7

t
stcrfljong

I
Cornelis

"'" Oosterhout

25.02.1787

t
stcrfijong

I
Johall1l3
CuhariTl3
~ Oosterhout

03.Q7.179l1

t Oosterhour
07.07.1860

Xl 22.07.1817
JOJIU\(,'S Josephus
van Hal
mouter
vrederechter

5 kind.

,:! 08.02. 18301Wülem "on Euen

1 kind
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