Jacobus Vrancx pastoor te Breda
en de contrareformatie in Stad en Baronie van Breda
door

P. PLACIDUS O.M. Cap.
Eén der voornaamste factoren die hebben bijgedragen tot be~
houd van het katholieke geloof in de Stad en Baronie van Breda,
is wel de degelijke opleiding, de geregelde voorziening en de vaste
residentie van parochiegeestelijken in het bisdom Antwerpen, waar~
toe de Stad en Baronie van Breda sinds 1559 behoorden. Ná het
concilie van Trente (1563) waren de geestelijken, opgeleid in het
seminarie van het aartsbisdom Mechelen en aan de universiteiten
van Leuven en Douay, hier al eerder een steun voor het katholieke
geloof; vanaf het begin der 17e eeuw, waren echter verscheidene
geestelijken, die in het seminarie van het bisdom Antwerpen een
degelijke opleiding hadden ontvangen, met grote vrucht in de paro~
chies van Stad en Baronie van Breda werkzaam. Vóór het concilie
van Trente, in de 16e eeuw zó kritiek voor het katholieke geloof,
en in de eeuwen die daaraan voorafgingen, liet echter de opleiding
der parochiegeestelijken zeer veel te wensen over.

***
De opleiding der geestelijkheid. Vóórdat het concilie van
Trente de richtlijnen voor de oprichting van seminaries in elk bis~
dom vaststelde, ontbrak in de katholieke kerk de opleiding der pa~
rochiegeestelijkheid, die van de hoge geestelijke overheid uitging;
deze bemoeide zich niet met de vorming daarvan. Wie geestelijke
wilde worden, moest zelf zorgen de noodzakelijke kennis te verwer~
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ven, en de nodige geestelijke vorming in zich aan te kweken. Voor
de eerste vorming o.a. de kennis van de latijnse taal, konden de
kandidaten voor het priesterschap, bij den pastoor der parochie
terecht; eveneens in de kapittel~ en kloosterscholen, of in de talrijke
latijnse scholen die door de overheid der plaatsen en door particu~
lieren waren opgericht. De theologische vorming deden de meeste
studenten op bij de parochiegeestelijken en uit godsdienstige litte~
ratuur; een aantal geestelijken volgde nog een cursus (drie jaren)
om meester in de vrije kunsten te worden; zo'n cursus vormde een
deel van een universiteit o.a. te Leuven. Andere studenten die be~
middeld waren en arme begaafde studenten die een beurs konden
machtig worden, gingen daarna in de Middeleeuwen verder theolo~
gie studeren aan de universiteiten van Parijs, Keulen en Leuven.
De bedoeling was dan academische graden te verkrijgen, en daar~
door des te gemakkelijker kerkelijke waardigheden te verwerven.
Aan de universiteiten waren geen seminaries, wel convicten voor
pension verbonden.
De kerkelijke overheid bepaalde zich er toe, om de kandidaten
voor het priesterschap een summier examen af te nemen; en ná ge~
bleken voldoende kennis en ná een korte voorbereiding, werden dan
de h. wijdingen toegediend. Om de studenten in de theologie,
voor hun opleiding tot het priesterschap samen te brengen, om
hun vorming te behartigen en hen te leren kennen, scheen echter
voor de kerkelijke overheid vóór Trente, geen vraagstuk te zijn.
Geen wonder, dat bij vele geestelijken in de eeuwen vóór het con~
cilie van Trente, de nodige kennis, geschiktheid en de geest voor
het priesterschap ontbrak. Het aantal geestelijken was vóór de her~
vorming in de Nederlanden zeer groot; de meesten hiervan stonden
echter buiten de zielzorg. Zelfs was er een aantal geestelijken die
ketterij van de katholieke leer niet konden onderscheiden, met on~
gelukkige gevolgen voor het katholieke volk, dat in de godsdienst~
leer toch al zeer onwetend was 1).
Het concilie van Trente bracht echter in de opleiding der gees~
telijkheid een zeer ingrijpende verandering. Van alle disciplinaire
besluiten van dit concilie, was de oprichting van seminaries in elk
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bisdom voor opleiding van geestelijken, het meest opzienbarende,
gewichtigste en het meest vruchtbare. Het seminarie had zijn stu~
denten op de eerste plaats te betrekken uit de minder bemiddelde
families, die kosteloos voor het priesterschap werden opgeleid. Wel
werden deze studenten verplicht, om ná hun priesterwijding in het
bisdom een benoeming tot kapelaan of pastoor te aanvaarden.
Boden zich echter studenten uit rijke families voor het seminarie
aan, dan hadden deze de onderhoudskosten te betalen. Aan de
priesters in de diocesane seminaries opgeleid, werd de zielzorg
in de parochies opgedragen; eveneens de kerkelijke waardig~
heden die vóór het concilie van Trente meestal aan de adel
waren voorbehouden. Het seminarie, waarover hier sprake is, is
het groot-seminarie voor de theologische vorming der wereldgeeste~
lijken. Wel stichtte Richardot, bisschop van Atrecht (in de kerk~
provincie van Kamerijk), te Douay reeds in 1571 naast een groot~
seminarie een klein~seminarie. Ook het seminarie van Mechelen
had een afdeling voor de humaniora; maar in het algemeen vond
dit geen navolging. De oprichting van klein~seminaries, die nu met
de groot~seminaries de grondslag vormen voor de opleiding van
de seculiere geestelijkheid in Nederland en België, is van latere tijd.
Tengevolge van oorlogshandelingen en de overheersing van het
calvinisme, mislukten in het aartsbisdom Utrecht en de onderhorige
bisdommen Haarlem, Middelburg, Leeuwarden, Groningen en De~
venter, alle pogingen tot oprichting van seminaries; de Noordelijke
bisdommen hielden op te bestaan. Wel richtte de Hollandse Missie,
die voor de vernietigde kerkprovincie Utrecht in de plaats was ge~
komen, in 1602 te Keulen en in 1617 te Leuven seminaries op, voor
opleiding van hare geestelijken 2).
In de Zuidelijke Nederlanden werden er ondanks grote moei~
lijkheden, op verschillend tijdstip in de bisdommen der kerkprovin~
cies Mechelen en Kamerijk seminaries opgericht. Onder leiding van
Martinus Rythovius (uit Riethoven in N. Brabant), bisschop van
Yperen, die in 1567 in zijn bisdom al een seminarie oprichtte, werd
in 1570 te Mechelen het eerste provinciale concilie van de kerk~
provincie Mechelen gehouden; het concilie schreef voor dat de bis~
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dommen dezer kerkprovincie, nI. Mechelen, Den Bosch, Roermond,
Antwerpen, Gent en Brugge, elk hun eigen seminarie zouden heb~
ben. Konden de bisdommen Mechelen en Y peren hiertoe geraken,
de pogingen van anderen hadden voorlopig weinig succes. Francis~
cus Sonnius (uit Son in N. Brabant), die in 1570 als eerste bisschop
van Antwerpen was geïnstalleerd. kon ondanks zijn ijverige pogin~
gen niet tot stichting van een seminarie komen. Ook zijn opvolger in
het episcopaat, Livinus Torrentius (Van der Beke), slaagde wegens
de voortdurende oorlogsomstandigheden en finantiële moeilijkheden
hierin niet. Vooral het gebied van Antwerpen en omgeving en
West Brabant hadden van het oorlogsgeweld te lijden; en daarom
was wegens het gemis aan een opleiding voor de geestelijke stand
het gebrek aan parochiegeestelijken zeer groot. Wel waren er in
die tijd aan de kathedrale en aan de 60 kollegiale kapittels in de
Zuidelijke Nederlanden 1500 geestelijken verbonden; slechts een
minderheid hiervan stond in de parochiële zielzorg. En in zijn rap~
port (visitatio ad limina) dat Joannes Miraeus (Le Mire), bisschop
van Antwerpen, te Rome in 1607 uitbracht, deelde hij mede dat in
de Stad en Baronie van Breda (waartoe toen nog enige grensplaat~
sen in België behoorden) van de 200 plaatsen voor dienstdoende
geestelijken, er maar 40 bezet waren, in het Markiezaat van Bergen
op Zoom waren er van de 30 plaatsen maar 16 bezet. Tevergeefs
deed de bisschop van Antwerpen in deze nood een beroep om hulp
op de universiteit van Leuven; men wilde vooral geen onveilige
plattelandsparochies verzorgen. Om deze brede klove naar een
betere tijd te overbruggen, deden de bisschoppen van Antwerpen nu
een beroep op de kloosterlingen van de abdijen van Tongerloo, van
St. Bernard op de Schelde, van Thorn, op de orde van St. Jan of
Maltezerridders en op het Wilhelmietenklooster van Huybergen.
Bij gebrek aan diocesane geestelijkheid gaf bisschop Miraeus van de
143 parochies in het bisdom Antwerpen de kleinste helft der paro~
chies aan de zielzorg der kloosterlingen over. Ook had men toen in
het bisdom Antwerpen hulp van een aantal geestelijken, die uit
Holland en Zeeland naar de Baronie van Breda gevlucht waren,
en die eveneens hun diensten aanboden 3).
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Willem van Bergen, derde bisschop van Antwerpen, legde in
1600 de grondslag voor het Antwerpse Seminarie. Maar het is voor~
al aan de ijver en de grote bekwaamheid van de voortreffelijke bis~
schop Joannes Miraeus (1604~ 1611) te danken, dat in 1605 te Ant~
werpen een groot~seminarie voor het bisdom Antwerpen werd inge~
richt en tot bloei kwam. Dit heeft verstrekkende gevolgen gehad
voor het behoud en de bloei van het katholieke geloof in het bisdom
Antwerpen, en niet het minst in de Stad en Baronie van Breda, in
dit bisdom gelegen. Zijn opvolger, bisschop Joannes Maldews (Van
Malden), heeft van 1611 tot 1633 dit werk met grote ijver en suc~
ces voortgezet.
Op verzoek van bisschop Miraeus hadden de jesuieten in hun
klooster te Antwerpen een cursus van drie jaren in de theologie
georganiseerd. Deze cursus omvatte: de moraaltheologie, de schrif~
tuur en de apologie of contraverse, in verband met de nieuwe
leringen. De wetenschappelijke opleiding der studenten had hoofd~
zakelijk een praktisch karakter; het ging vooral hier om: de semina~
risten zo spoedig mogelijk tot goede zielzorgers te vormen. De
bisschop liet de studenten van zijn seminarie deze cursus geregeld
volgen. Aan deze theologische cursus konden ook andere studenten
in Antwerpen en omgeving deelnemen. Laurentius Beyerlinck, gedurende 22 jaren de eerste en voortreffelijke president van het Ant~
werpse seminarie, gaf. bijgestaan door een seculier priester die
licentiaat was in de theologie, lessen in de liturgie, kerkzang en in
het predikambt. Elke dag bespraken de studenten in het seminarie
de brandende kwesties van de dag, en elke week hield men een
conferentie over een actueel onderwerp (casus conscientiae) waar~
na een openbare bespreking volgde. Geregeld verleenden de semi~
naristen hun diensten in de parochies der stad. De bisschop kwam
zich herhaaldelijk persoonlijk in het seminarie van de gang van
zaken op de hoogte stellen. Om zich nog beter te bekwamen en
om academische graden te verwerven, ging een aantflJ studenten
studeren aan de universiteiten van Leuven en Douay, die in haar
colleges de volle steun gaven aan de leer en de hervormingen van
het concilie van Trente 4). Zo werden de geestelijken in het bis~
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dom Antwerpen voortaan gevormd en met kennis toegerust, om in
de zielzorg aan de grote geestelijke noden van die tijd het hoofd
te kunnen bieden. Dit is wel een grote tegenstelling met de geeste~
lijken vóór het concilie van Trente. waarvan de meesten de geestelijke stand begeerden om prebenden en beneficies machtig te wor~
den. en buiten de zielzorg bleven staan; terwijl een minderheid in
die tijd zeer gebrekkig voor haar taak voorbereid. het werk in de
parochies waarnam.

***
De contrareformatie in de Stad en Baronie van Breda. Even~
zeer als om de opleiding der geestelijkheid. werden de zorgen der
Antwerpse bisschoppen Miraeus en Malderus verzwaard door de
propaganda voor de nieuwe leer van Luther en Calvijn in Antwer~
pen en omgeving; hun zwaarste zorgen golden de dekanaten van
Breda en Bergen op Zoom. die geheel door de calvinisten werden
beheerst. en waar men door de plakkaten de uitoefening van de
katholieke godsdienst trachtte onmogelijk te maken. Dit blijkt over~
vloedig uit de rapporten door de bisschoppen Miraeus en Malderus
te Rome uitgebracht; trouwens de verslagen door de voorgaande
bisschoppen. Torrentius en Van Bergen. te Rome gedaan. spraken
ook van grote bezorgdheid over de godsdienstige toestand in West~
Brabant 5). Hun bijzondere zorg was: om niet alleen in deze bedreigde gebieden de parochies geregeld van zielzorgers te voorzien.
maar dáár ook goed onderlegde herders te plaatsen. En dit valt
vanaf de 17e eeuw bijzonder op in Breda en omstreken. vanwaar
de hervorming in de Baronie sterk werd verspreid 6).
De bezetting van het pastoraat van Prinsenhage had de bij~
zondere aandacht en zorg der Antwerpse bisschoppen. omdat de
pastoors dezer parochie een belangrijke rol hebben gespeeld in het
katholieke leven der stad Breda. Immers, nadat Maurits in 1590
de stad Breda had bezet, liet hij Cornelis Gobbincx die nog door
zijn vader prins Willem van Oranje tot pastoor van Breda was
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benoemd, zijn pastorele zorg binnen Breda vrij voortzetten, en liet
hem zelfs een kerk in Breda behouden. Blijkbaar wilde Maurits de
Religievrede, door zijn vader Willem van Oranje in 1578 te Breda
ingevoerd, en ná de Spaanse Furie in 1581 opgeheven, voor de
katholieken en protestanten binnen Breda weer doen gelden, tegen
de plakkaten in, die dat verboden. Maar in 1597 werd de open~
bare uitoefening van de katholieke godsdienst waarschijnlijk op
aandrijven van Heraugière, de militaire gouverneur van Breda, ver~
boden; nu werden de plakkaten tegen de katholieken ook te Breda
toegepast. Daarom kon pastoor Gobbincx slechts in 't geheim en
op beperkte schaal, de zielzorg onder de Bredanaars uitoefenen.
In deze omstandigheden waren de Bredase katholieken op de na~
burige parochies Prinsenhage, Ginneken en ook Oosterhout aan~
gewezen 7). Ondanks herhaalde klachten van de Bredase predi~
kanten, kon het bezoeken dezer naburige parochies doorgaan; want
Maurits en ook de magistraat van Breda Waren hierin verdraag~
zaam. En nadat Philips Willem, de oudste zoon van Willem van
Oranje die katholiek was gebleven, uit Spanje was teruggekeerd
en in 1609 heer was geworden van Stad en Baronie van Breda.
trad er voor de Bredase katholieken een zeer dragelijke toestand
in 8). Te Prinsenhage en Ginneken benoemde de abdis van Thorn
de pastoors, te Oosterhout deed dat de kommandeur der St. Jans~
of Maltezerorde; zo was de katholieke godsdienst in die parochies
geheel vrij. en de Bredase katholieken konden van die vrijheid
ook dáár gebruik maken, al bleef de openbare uitoefening van
de katholieke godsdienst ook tijdens het bestuur van Philips Willem
binnen Breda verboden.
Peter van Dornick, die te Gheel was geboren, studeerde te
Leuven aan 't Busleydecollege der Drie Oude Talen (Grieks, La~
tijn en Hebreeuws) en werd op 3 April 1606 op voordracht der
abdis van Thorn, door bisschop Miraeus tot pastoor van Prinsenhage benoemd. Met de steun van het schepencollege van Prinsen~
hage, zette hij zijn studies nog voort aan de universiteit van Douay,
en behaalde er in 1609 het licentiaat in de theologie. Hij was een
bekend classicus en theoloog. In 1608 deed de drossaard van Breda
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zijn beklag bij Maurits, dat Van Dornick openlijk tegen de protes~
tanten optrad 9). Opzienbarend was ook het openbaar debat over
het H. Sacrament des Altaars in 1608, dat Pastoor Van Dornick
met Hendrik Boxhorn voerde, die sinds 1602 predikant was te
Breda en nog al krachtig tegen de katholieken optrad. Boxhorn was
vroeger pastoor en deken van Thienen (TirIemont) geweest, was
licentiaat in de theologie en was zelfs inquisiteur geweest; hij ging
eerst tot het lutheranisme over en later naar het calvinisme. Het
debat werd binnen Breda gehouden, in tegenwoordigheid van ka~
tholieke en protestantse notabelen; voor de volgende dag brak
Boxhorn echter het debat met pastoor Van Dornick af 10). Prinsen~
hage heeft deze ijverige en geleerde herder die zo'n machtige steun
was voor de katholieken van Prinsenhage en ook van Breda, slechts
tot 1614 mogen behouden. In dat jaar volgde hij Willem Estius
op, als president van het college van de Goede Herder te
Douay 11).
Zijn opvolger was Joannes Dilenus (Die/en), te Breda gebo~
ren; hij behaalde het licentiaat in de theologie aan de universiteit
van Leuven. Eerst was hij pastoor te Etten, en daarna in 1604 in
Groot Zundert. In 1609 schonk Philips WilIem als heer van Breda,
hem het pastoraat en een kanunniksprebende in de koIIegiale kerk
van O.L. Vrouw te Breda. Hij volgde pastoor Gobbincx op, di~
wegens ouderdom en moeilijkheden al eerder op ontslagname had
aangedrongen. Dilenus bleef pastoor van Groot Zundert en nam
tevens de zielzorg in Breda waar 12). Ná het vertrek van pastoor
Van Dornick vroeg en verkreeg Dilenus in 1616 ook het pastoraat
van Prinsenhage en gaf de parochie van Groot Zundert aan Joan~
nes Luyens over 13). Intussen was Dilenus door Malderus, bis~
schop van Antwerpen, in 1613 tot deken van het dekenaat Breda
benoemd. Vanuit Prinsenhage, waar hij sinds 1616 resideerde,
nam hij nu de zielzorg waar in de stad Breda. Dit kon onder
Philips Willem, de katholieke heer van Breda, vrij goed gebeuren.
Deze stierf echter reeds in 1618 te Brussel; Maurits volgde hem op,
en zette de verdraagzame houding tegenover de katholieken, waar~
op Philips WilIem in zijn testament bij zijn broeder had aangedron~
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gen, eerlijk voort 14). In het rapport dat bisschop Malderus in 1619
te Rome uitbracht, werd Dilenus door hem een plichtsgetrouw
en ijverig man genoemd. Hij stierf reeds in 1620. Op voordracht
der abdis van Thom, werd Jacobus Vrancx door bisschop Malde~
rus tot pastoor van Prinsenhage benoemd. Op verlangen van de
bisschop zette hij niet alleen te Prinsenhage, maar ook te Breda
de werkzaamheden van Dilenus voort. Over pastoor V rancx zullen
we later meer uitvoerig handelen 15).
Nadat Jac.obus Vrancx in 1628 tot pastoor van Breda was be~
noemd, volgde hem Herman van Holthuysen (Holthusius) als pas~
toor van Prinsenhage op. Hij was van de orde der dominicanen en
baccalaureus in de theologie. In 1635 benoemde hem bisschop Mal~
derus tot deken van het dekenaat Breda. Pastoor Van Holhuysen
maakte zich zowel voor de katholieken van Prinsenhage als van
Breda zeer verdienstelijk. Want sinds Frederik Hendrik, die Van
Holthuysen gunstig gezind was, begin October 1637 Breda ver~
overd had, werd aldáár krachtens de plakkaten de openbare uit~
oefening van de katholieke godsdienst verboden. Sindsdien waren
de Bredase katholieken vooral aangewezen op de parochiekerk van
Prinsenhage, en konden daar in grote getale ter kerke gaan. Voor~
aanstaande Bredase families hadden er hare vaste zitplaatsen; en
Elisabeth Roovers, weduwe van advocaat Van Ceters, liet op hare
kosten vanaf de Haagdijkse poort tot Prinsenhage een klinkerpad
aanleggen om voor allen de weg naar de kerk te vergemakkelijken.
Pastoor Van Holthuysen werd door een katholieke gevangene val~
selijk beschuldigd van medeplichtigheid in een aanslag van het
Spaanse leger op de stad Breda. Hij werd in 1640 gevangen ge~
nomen; na gebleken onschuld, werd hij enige weken later vrijge~
laten. Zijn valse aanklager werd tot de strop veroordeeld; hij stierf
verzoend met God, en werd waarschijnlijk in zijn laatste uren door
de pastoor bijgestaan 16). Tengevolge van de vrede van Munster
moesten alle katholieke kerken in de Baronie van Breda aan de
protestanten worden afgestaan; en aldus moest ook pastoor Van
Holthuysen in Juni 1648 zijn parochiekerk verlaten. In een schuur~
kerk werden de katholieke godsdienstoefeningen voortgezet, want
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in Prinsenhage, dat bijna geheel katholiek was, kwam van de toe~
passing der plakkaten tegen de katholieken weinig terecht. De
pastoor overleefde deze tegenslag niet lang; hij stierf in Augustus
1650 17).
Hij werd in hetzelfde jaar als pastoor opgevolgd door zijn orde~
broeder Thomas Verschueren; deze was een geleerd en zeer wel~
sprekend man. In 1663 benoemde Marius Ambrosius Capello, bis~
schop van Antwerpen hem tot deken van het dekanaat Breda. In
een rapport dat bisschop Capella in 1670 te Rome uitbracht, roemde
hij pastoor deken Verschueren als een man van bijzondere ijver,
godsvrucht en bekwaamheid, een krachtige steun voor het behoud
en de bloei van het katholieke leven in de Stad. en Baronie van
Breda. Met grote vrucht arbeidde hij, en bracht vele calvinisten
tot de katholieke kerk terug. Ondanks herhaalde klachten der Bre~
dase predikanten, kon hij gestadig doorwerken, omdat hij zeer be~
vriend was met de stadhouder Willem lil, de heer van Stad en
Baronie van Breda. Hij stierf in 1685 18). In hetzelfde jaar be~
noemde Joannes van Beughem, bisschop van Antwerpen, op voor~
dracht van de abdis van Thorn Jan Bapt. Weyers tot zijn opvolger.
Hij studeerde te Leuven; hij overleed te Prinsenhage in 1696 19).
In Oosterhout, één van de belangrijkste plaatsen der Baronie
en grenzende aan Breda, trof men eveneens goed onderlegde pa~
rochieherders aan. Hier was Daniel van Doirne van 1565 tot 1594
pastoor. Hij was omstreeks 1535 in Den Bosch uit een der voor~
naamste families geboren, en verwierf in 1557 de meesterstitel in
de vrije kunsten aan de Leuvense universiteit. Volgens getuigenis
van Antwerpse ingezetenen in 1567, was hij "van goede katholieke
gelove ende een man van ere". Evenwel daagde bisschop Lindanus
die te Breda in 1581 als pauselijk en koninklijk commissaris optrad,
Van Doirne, voor zijn kerkelijke rechtbank, op beschuldiging van
concubinaat. Centurion, de commandeur der St. Jansorde te Breda,
die zich zelf en pastoor Van Doirne tegenover het bisschoppelijk
gezag exempt (onafhankelijk) verklaarde, verhinderde deze pro~
cedure. Hij was geleerd en zeer welsprekend. In tegenstelling met
zijn voorgangers, nam hij zelf het pastoraat van Oosterhout waar.
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Dit was van zeer groot belang voor het behoud van het katholieke
geloof aldaar, want de hervorming had te Oosterhout vaste voet
gekregen. Daarbij lag deze plaats jarenlang tussen de Spaanse
bezetting van Breda en de plaatsen in het Noorden daarvan, die
door de Watergeuzen bezet waren. Pastoor Van Doirne heeft
zware jaren in de St. Jansparochie van Oosterhout moeten door~
maken. Niet minder waren de zorgen van zijn opvolger mr Chris~
tiaen Daniels. die in 1598 op voordracht van de kommandeur van
St. Jan van Ter Brake (onder Alphen), door Willem van Bergen
bisschop van Antwerpen tot pastoor van Oosterhout benoemd 20).
Tengevolge van het 12~jarig Bestand was het land rustiger, toen
Caspar de Witte in 1611 Daniels als pastoor te Oosterhout op~
volgde. Hij was te Antwerpen geboren, en was licentiaat in de
theologie. In 1620 volgde hij Dilenus op als landdeken van Breda.
Zowel te Oosterhout als in geheel het dekanaat van Breda was hij
met grote vrucht werkzaam. Bij het einde van het Twaalfjarig Be~
stand, brak in 1621 tussen Spanje en de Republiek der Verenigde
Provincien weer de oorlog uit. Maurits gebruikte De Witte, land~
deken van Breda, als bemiddelaar bij de regering te Brussel om
te verkrijgen, dat zowel predikanten als pastoors tijdens de oorlog
op hunne standplaatsen in de Baronie van Breda en in het Markie~
zaat van Bergen op Zoom, met rust gelaten zouden worden. Hierin
slaagde De Witte, en zo konden beide partijen hunne geestelijke
werkzaamheden tijdens de oorlog ongehinderd voortzetten 21). We~
gens ziekte moest pastoor De Witte ontslag nemen. Hij verkreeg
echter van Frederik Hendrik dat het pastoraat en het beneficie van
den H. Geest in de St. Janskerk te Oosterhout, in 1634 aan
Arnold Rijsbosch werd overgedragen. Frederik Hendrik was ook
patroon der kerk van Oosterhout, omdat zijn broeder Philips Wil~
lem zijn goederen in Bourgondie, tegen de goederen der St. Jansorde in Brabant o.a. te Oosterhout geruild had. En zo droeg Fredrik Hendrik Rijsbosch als pastoor voor aan Caspar Nemius (Van
den Bosch), bisschop van Antwerpen, die aan deken Van Holthuy~
sen last gaf hem als pastoor van Oosterhout te installeren. Rijsbosch
was van 1622-1625 bij pastoor De Witte als kapelaan werkzaam
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geweest; hij was baccalaureus in de theologie. Tijdens de retorsie~
strijd in Brabant (1634,-1639) had ook pastoor Rijsbosch in zijn
parochie veel te verduren. Daarop volgden een aantal betrekkelijk
rustige jaren, totdat hij evenals de andere pastoors der Baronie, zijn
parochiekerk aan de protestanten moest afstaan. In 1649 namen de
protestanten de St. Janskerk in gebruik; de katholieken moesten
zich met schuurkerken te Oosterhout, Oosteind en in Den Hout be~
helpen. Pastoor Rijsbosch is als pastoor der St. Joriskerk te Ant~
Werpen gestorven 22).
Ofschoon ook Ginneken aan Breda grensde, trof men in deze
parochie, voor zo ver men kan waarnemen, geen academisch ge~
vormden in de 17e eeuw onder de zielzorgers aan. Wel kan men
aannemen dat de pastoors aldaar wat de opleiding betreft, de in~
vloed van de besluiten van het concilie van Trente zullen hebben
ondergaan. In 1644 wilde echter de universiteit van Leuven D. van
der Zanden, een geestelijke, die gevormd was in het Standonck~
college te Mechelen, als pastoor te Ginneken benoemd zien. Men
had de universiteit te Leuven bericht, dat in de pastoorsvacature
te Ginneken door de beooeming van een protestantse predikant zou
worden voorzien. De leden van het Standonckcollege nu werden
in streng~contrareformatorische geest opgevoed; Van der Zande
was bovendien licentiaat in de theologie. De abdis van Thorn die
het patronaatsrecht over de parochiekerk van Ginneken uitoefende,
verzette zich tegen deze voordracht van de universiteit van Leuven.
Ze stelde Adr. Mattheeuwsen aan de bisschop van Antwerpen als
pastoor van Ginneken voor 23).
Te Etten werd op voordracht der abdis van Thorn in 1630
Lambert Roymans door bisschop Malderus tot pastoor benoemd;
tevoren was hij pastoor te Bavel. Hij studeerde te Leuven en was
baccalaureus in de theologie. In 1648 werd ook zijn parochiekerk
in bezit genomen door de protestanten. Roymans werd in 1651
landdeken van Breda. Hij is later ook professor geweest in de theologie en president in het seminarie van Antwerpen. Hij stichtte vier
beurzen voor studies te Leuven, en overleed in 1663 24).
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Jacobus Vtancx die gelijk reeds vermeld is, Dilenus in 1620 als
pastoor van Prinsenhage opvolgde. volgde hem niet op als pastoor
van Breda. Daartoe werden in de gegeven omstandigheden. te
Breda door Maurits. die ná de dood van Philips Willem patroon
der kerk van Breda was geworden. geen stappen gedaan: ook van
katholieke zijde verneemt men daaromtrent niets. Wel gaf bisschop
Malderus aan Pastoor Vrancx opdracht om gelijk Dilenus. de ziel~
zorg voor de Bredase katholieken waar te nemen. Waarschijnlijk
zag de bisschop van een pastoorsbenoeming te Breda af. om Maurits
niet tegen zich in te nemen. die te Breda een verdraagzame houding
aannam tegenover de katholieken. Evenwel toonde de Antwerpse
bisschop een bijzondere zorg voor de Bredase katholieken. Omdat
het pastoraat van Breda ná de dood van Dilenus (1620) vacant
bleef. werd op voorstel van bisschop Malderus in 1621 op de dioce~
sane synode van Antwerpen bepaald dat in de stad Breda geen
geestelijke een huwelijk mocht inzegenen: dit was alleen voorbe~
houden aan de drie pastoors der aangrenzende parochies van Prin~
senhage. Oosterhout en Ginneken. die de huwelijksregisters bij~
hielden. Zo was dit pastorale recht aan drie naburige parochie~
herders als deservitor (plaatsvervanger) overgedragen 25).
Jacobus Vrancx was te Mechelen geboren. waarschijnlijk op
17 Januari 1593; zijn ouders waren Jan Vrancx en Anna Horebre~
kers. Vermoedelijk deed hij zijn seminariestudie te Mechelen, om~
dat in die tijd dáár hiertoe gelegenheid was 26).
V rancx Was ook licentiaat in de theologie. Studeerde hij te
Le~ven of te Douay? Dit ligt nog in het duister. In 1618 was Jacob
Vrancx kapelaan bij pastoor De Witte te Oosterhout. Dilenus
deken van het dekenaat Breda prees hem als een geleerd priester,
vooral onderlegd in de Hebreeuwse taal. Hieruit zou men mogen
afleiden dat V rancx ook studeerde aan het Busleyden~col1ege der
Drie Oude Talen! te Leuven 27). In 1620 werd V rancx gelijk reeds
vermeld is. opvolger van Dilenus als pastoor te Prinsenhage.
Het begin van zijn pastoraat was al bijzonder moeilijk. omdat
de bisschop van Antwerpen hem ook de zorg voor de Bredase katho~
lieken had aanbevolen. Bovendien eindigde op 9 April 1621 het
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Twaalfjarig Bestand, en daarmede brak weer de oorlog uit. Breda
als frontierstad vergde weer de uiterste waakzaamheid. De aarts~
hertogen Albertus en Isabella stonden reeds op 5 April 1621 aan
alle katholieken een vrijgeleide (sauvegarde) toe, om in het gebied
dat voor de Spaanse troepen openlag (dus buiten Breda) de katho~
lieke diensten bij te Wonen, en de kinderen ter christelijke lering te
zenden. Van Spaanse soldaten hadden de katholieken bij hun kerk~
bezoek buiten Breda niets te vrezen 28). Justinus van Nassau, de
militaire gouverneur der vesting Breda, waarschuwde Maurits voor
mogelijke ongunstige gevolgen dezer sauvegarde; de veiligheid van
Breda kon hierdoor gevaar lopen. Bij maatregelen tegen de katho~
lieken, vreesde echter de magistraat van Breda dat vele katholieken
de stad zouden verlaten 29). Al omstreeks 1619 vroeg men de ver~
drijving der "Paepsche pastoiren" uit de Baronie; tot grote ontstem~
ming der predikanten wilde Maurits en de magistraat van Breda
hiervan niet horen. De Zuid Hollandse Synode zat ook niet stil; in
Juli 1621 drong ze aan op uitdrijving van alle katholieke geestelijken
uit de Baronie. In 1622 was deze synode al minder eisend; ze ver~
langde nu dat minstens alle openbare processies op het platteland
der Baronie werden verboden 30).
Maurits ging echter op de bezwaren van Justinus van Nassau
en de synode niet in. Reeds vóór het uitbreken van de oorlog, had
Maurits op 21 Maart de zes à zeven predikanten die op het platte~
land der Baronie verbleven, aangespoord, om gelijk de pastoors, op
hun standplaatsen te blijven; hij zegde hun zijn volle bescherming
toe 31). Daarna kwam men gelijk reeds vermeld is, door bemidde~
ling van landdeken De Witte met de Spaanse regering te Brussel
tot overeenstemming, om zowel pastoors als predikanten op het
platteland der Baronie en het Markiezaat van Bergen op Zoom,
ongemoeid te laten. En zo maakte bisschop Malderus in zijn verslag
in 1623 te Rome uitgebracht met voldoening melding van de grote
vrijheid, die Maurits aan de Bredase katholieken liet. Ze waren
groter in aantal dan de calvinisten binnen Breda; en in grote getale
gingen de Bredase katholieken in de naburige parochies, vooral naar
Prinsenhage, ter kerke; zij zonden hun kinderen dáár eveneens ter
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christelijke lering. Een pastoor kon binnen Breda wel niet resideren,
toch gingen de naburige pastoors geregeld naar de stad op zieken~
bezoek, om in particuliere huizen de H. Mis te lezen en te preken.
Wel was op last van de Staten Generaal op 26 Februari; 1622 door
de magistraat van Breda opnieuw het plakkaat afgekondigd, dat
de katholieke geestelijkheid de stad Breda moest verlaten; maar ook
ditmaal bleef de afkondiging zonder gevolg. Alle kanunniksprebenden der kollegiale kerk van O. L. Vrouw te Breda, waren nog
in, katholieke handen; Maurits gaf aan de nog levende kanunniken,
van welke de meesten te Brussel en omgeving verbleven, jaarlijks
een som gelds uit de kerkelijke goederen van Breda, zoals zijn bro~
der wijlen Philips Willem gewoon was te doen. Sinds enige tijd
begon Maurits echter de inkomsten van beneficies ook aan calvinis~
ten te geven 32) . Vanaf 1620 gaf pastoor Vrancx zijn volle zorgen
aan de katholieken van Breda. Dit werd door de magistraat van
Breda in 1628 bij de infante Isabella gouvernante der Zuidelijke
Nederlanden in een rekest naar voren gebracht. Bijna dagelijks was
hij in Breda om de katholieken bij te staan door het opdragen der
H. Mis en het toedienen der H.H. Sacramenten. Hij kon zich be~
trekkelijk vrij in Breda bewegen, ofschoon de predikanten, vooral
Boxhorn, bij Maurits en de magistraat van Breda op toepassing
der plakkaten bleven aandringen 33).
:i:

:j:

*

Jacob Vrancx pastoor van Breda. De zielzorg voor de Bredase
katholieken door de naburige pastoors, werd plotseling verbroken,
toen de Spaanse generaal Spinola op het laatst van Augustus 1624
het beleg sloeg om de vesting Breda. Na een beleg van ruim negen
maanden gaf zich op 5 Juni 1625 de militaire gouverneur Justinus
van Nassau aan Spinola over, nadat het verdrag van overgave ge~
tekend was. Wegens een hevige pestziekte onder de Bredase be~
volking bleef het gros van het Spaanse leger voorlopig in zijn stel~
lingen buiten de stad. Met een gedeelte van het leger trokken de
jesuiten, die onder leiding van Herman Hugo de aalm,oezeniers
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waren in het Spaanse leger. op 5 Juni de stad Breda binnen; op
dezelfde dag voegden zich de capucijnen bij hen. Pastoor Vrancx
aan wie gedurende negen maanden wegens het beleg de toegang
naar Breda was ontzegd. was ná de overgave der stad spoedig ter
plaatse; alle andere geestelijken waren afwezig. In het rekest dat de
magistraat in 1628 de infante Isabella aanbod, bracht deze ook naar
voren, dat pastoor Vrancx zich zeer verdienstelijk had gemaakt bij
de verpleging der pestlijders in de stad. Waarschijnlijk werd hij
daarbij geholpen door de capucijnen. van wie er in 1625 vier aan
de pestziekte zijn bezweken 34).
Onder leiding van de jesuieten, werd de O. 1. Vrouwekerk die
tijdens het beleg gedeeltelijk als bergplaats diende, grondig ge~
zuiverd. en voor de katholieke eredienst weer ingericht. Op 26
Juni kwam de infante Isabella met een groot gevolg binnen Breda.
In haar gevolg Was kardinaal De Cueva, die bij haar de rol van
Granvelle vervulde. Deze consacreerde de O. 1. Vrouwekerk op~
nieuw, en droeg in tegenwoordigheid van de infante Isabella daar~
na een plechtige H. Mis op in de O. 1. Vrouwekerk, die geheel
gevuld was met soldaten en Bredanaars. Tevoren was de infante al
plechtig op het stadhuis van Breda ontvangen; dáár vereerde ze de
reliquie van het H. Kruis en andere reliquieën, en zag ze ook de
schilderij van het H. Sacrament van Mirakel van Nieuwervaart.
Deze godsdienstige zaken had men met verscheidene andere kunnen
verbergen 35).
Was de katholieke godsdienst te Breda weer volkomen vrij; de
hervormde godsdienst werd door de Spaanse regering in de stad
verboden. De bedienaren van de hervormde godsdienst en allen,
die in dienst stonden van de Staten Generaal. konden als ze uit de
stad Breda vertrokken, gelijk andere hervormden die niet in Breda
wilden blijven, hun roerende goederen meenemen; ze hadden twee
jaren tijd Om over hunne vaste eigendommen te beschikken. Bij hun
vertrek uit de stad zou hun hulp worden geboden.
De meeste protestanten, die Breda verlieten, vestigden zich in
de Baronie, waarheen ze volgens het verdrag van overgave ook
mpchten vertrekken; vooral te Oosterhout, Ginneken (Chaam),
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Etten (Leur), Roosendaal, Terheyden, Zundert en Prinsenhage.
Hier hadden zich tijdens het Twaalfjarig Bestand predikanten ge,..
vestigd, die hun godsdienstoefeningen hielden in particuliere huizen
36). Dit stond de parochiegeestelijken dezer plaatsen zeer tegen.
Maar de pastoors werden door de plakkaten der Staten Generaal
bedreigd met verdrijving uit hunne parochies, indien men de predikanten, gelijk vóór Juni 1625, niet met rust liet op hunne standplaatsen. En jhr Jan van: Aerssen, de vorige drossaard van Stad en
Baronie van Breda, die van uit Geertruidenberg de jurisdictie over
de Baronie voor de Staten Generaal bleef uitoefenen, zag op de
naleving hiervan toe. Ook de Spaanse regering had zich bij het
verdrag van overgave van Breda hierbij neergelegd. Incidenten
bleven echter niet uit; zo werden door de Spaanse gouverneur van
Breda predikanten gevangen genomen, in 1625 en 1627 de actieve
predikant Martini te Oosterhout en in 1627 ook predikanten te
Ginneken en Etten-Leur; maar ná een bedreiging van Staatse zijde
werden ze weer vrijgelaten 37).
Nadat de openbare uitoefening van de katholieke godsdienst
binnen Breda was hersteld, droeg bisschop Malderus aan pastoor
Vrancx op, om tegen een matige vergoeding de zielzorg onder de
Bredase katholieken voort te zetten. Want van 1620 tot 1625 had
hij zijn diensten aan de Bredase katholieken gratis gegeven; hij was
indertijd door de Antwerpse synode tot deservitor over de parochie
van Breda aangesteld, gelijk de pastoors van Oosterhout en Ginneken. Te Breda werd pastoor Vrancx geholpen door Alexander Sweres als onderpastoor 38). De benoeming van V rancx tot pastoor
van Breda door de heer van Breda, was in 1620 achterwege gebleven, en tengevolge daarvan werden de inkomsten van het pastoraat
van Breda hem onthouden. Eigenaardig is wel in deze toestand,
dat Caspar de Witte pastoor van Oosterhout zich ook als deservitor
der kerk van Breda bleef handhaven. Wanneer in 1625 een pater
jesuiet als zielzorger der pestzieken werd aangesteld, werd dat besluit ondertekend door Nic. van Asbroeck, vicedeken van het kollegiale kapittel, en door Caspar de Witte, deservitor. Nog in 1627
noemde De Witte zich "deservitor van de pastorije te Breda" 39).
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De voordracht voor het pastoraat van Breda aan de bisschop
van Antwerpen, moest uitgaan van de heer van Breda. Ná de ver~
overing der stad, was de infante Isabella namens de koning van
Spanje in Juni 1625, Frederik Hendrik ook in het patronaat over de
Bredase kerk opgevolgd. Deze opvolging werd echter betwist door
graaf Jan van Nassau, een kleinzoon van Jan van Nassau de Oude.
Deze graaf Jan van Nassau was katholiek geworden en in Spaanse
dienst overgegaan; bij de belegering van Breda was hij bevelhebber
der Spaanse ruiterij. Nadat Breda Spaans bezit was geworden, nam
de Spaanse koning Philips IV, gelijk indertijd Philips 11, in 1625
de goederen en rechten van de heer van Stad en Baronie van Breda
over. Als Nassauer in Spaanse dienst, deed graaf Jan van Nassau
zijn rechten gelden op de Stad en Baronie van Breda. Tegenover
de Spaanse regering maakte hij deze kwestie aanhangig in de Raad
van Brabant te Brussel; eerst in 1630 werd ten gunste van graaf
Jan beslist; tot 1637 was hij heer van Stad en Baronie van Breda 40).
Heeft dit langdurig proces mogelijk de ·definitieve benoeming van
Vrancx tot pastoor van Breda vertraagd? Er waren echter ook nog
andere invloeden tegen Vrancx in het spel.
Gaf V rancx' zijn volle kracht aan het herstel van de katholieke
godsdienst en de opbouw der parochie te Breda, van werkzaam~
heden van pastoor De Witte binnen Breda bespeurt men echter
niets. In Januari 1626 begon V rancx met doopregisters te Breda
geregeld bij te houden, en dan tekende hij aan, dat hij als plaats~
vervangend pastoor te Breda optrad 41). Algemeen beschouwde
echter de magistraat der stad hem als pastoor. De katholieke ma~
gistraat gaf aan Vrancx weer een tabbaartlaken, dat jaarlijks aan
de magistraatspersonen en de ambtenaren, en ook aan de pastoor
der Bredase parochie werd geschonken. De pastoors Gobbincx en
Dilenus hadden tijdens het bestuur van Maurits en Philips Willem,
zelfs van de protestantse magistraat van Breda jaarlijks een tab~
baartlakel1l ontvangen; de laatste tot zijn dood in 1620 toe. En wan~
neer omstreeks 8 December 1625, door de capucijnen het eerste
veertigurengebed ter ere van het H. Sacrament des Altaars, werd
gepredikt in de kollegiale kerk van O.L. Vrouw, dan stelde Bredase
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magistraat aan pastoor V rancx 30 carolusguldens ter hand, om uit
te delen aan de ..musiciens" die door hun muziek de plechtigheid
hadden verhoogd 42).
Tijdens het Spaanse bestuur vestigden zich jesuieten, capucij~
nen en minderbroeders te Breda; tevoren had de stad geen mannen~
kloosters binnen hare muren gekend. De infante Isabella achtte
hunne aanwezigheid noodzakelijk. Hun hulp was niet alleen nodig
in de zielzorg van het grote garnizoen van 3 à 4000 Spaanse sol~
daten. van wie velen vrouwen en kinderen bij zich hadden, en
waarvoor de jesuieten en capucijnen hadden te zorgen; maar de
infante Isabella wilde ook hun vestiging voor het volledig herstel
van het katholieke leven in de Stad en Baronie van Breda. Eerst
ná sterk aandringen, van de infante die toen binnen Breda verbleef.
stond de magistraat in 1625 de vestiging van jesuieten en capucij~
nen toe, en in 1628 ook van de minderbroeders. Want deze kloos~
terorden zouden voor hun onderhoud grotendeels ten laste komen
van de Stad en Baronie van Breda, die tengevolge van het lang~
durig beleg in grote armoede verkeerden "gecauseert door het aff~
sterven en verloop van meer dan de helft van de borgeren ende
ingesetenen ende desolatie van het platteland (van Breda) ende
andere inconvenienten". Een verzoek tot vestiging te Breda van
augustijnen en dominicanen, die vóór de hervorming te Breda sta~
tiepreekbeurten hadden. werd zonder meer afgewezen 43).
Met zeer grote finantiele steun van de infante Isabella en
van haar gevolg. kochten de jesuieten, capucijnen en minderbroe~
ders in Breda kapitale huizen die ze tot klooster en openbare kerk
inrichtten. De jesuieten kregen daarvoor de beschikking over de
huizen Hersbeke (n. 16) en Gcrum (n. 18) in de St. Jansstraat; de
capucijnen de huizinge van de drossaard Van Aerssen en de aan~
grenzende panden (nos. 87-95) in de Katharinastraat en de min~
derbroeders kochten het huis van Assendelft (n. 27) in de Nieuw~
straat. In het belang van de katholieke opvoeding der Bredase
jeugd. werd op aandringen van de infante Isabella door de magi~
straat van Breda het onderwijs op de latijnse scholen, aan de jesu~
ieten overgedragen 44).
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Het kollegiaal kapittel van O.L. Vrouw te Breda, dat van af
1590---1625 verspreid, grotendeels in België verbleef, geraakte bij
zijn herstel te Breda in grote moeilijkheden. Er keerden voorlopig
maar enige kanunniken o.a. Nicolaas van Asbroeck, geboren te
AJJtwerpen en vicedeken van het kollegiale kapittel, naar Breda
terug. In Juli 1626 werd het Bredase kollegiale kapittel in een
hevige strijd gewikkeld met de katholieke magistraat van Breda.
Het kapittel wilde volgens de richtlijnen van het concilie van Trente
de kerkmeesters benoemen, hen de eed en de jaarlijkse verantwoor~
ding laten afleggen. De magistraat van Breda weigerde dit; hij
bleef aan zijn vermeende rechten vasthouden, en nam zijn maat~
regelen tegen het kapittel. Dit kwam ook bij de magistraat op voor
zijn recht op vrijdom van accijns (belasting) van wijn en bier. Om
uit deze moeilijkheden te geraken, deed Van Asbroeck namens het
kollegiaal kapittel een beroep op Malderus. bisschop van Antwer~
pen. Het Bredase kapittel dat gelijk andere kollegiale kapittels geen
inmenging in zijn zaken duldde, en aan exemptie (onafhankelijkheid) tegenover de bisschop vasthield, zoals Malderus in zijn laatste
rapport aan Rome in 1632 nog vermeldde, wilde in moeilijkheden
wel van de hulp van zijn bisschop gebruik maken. Malderus hield
in Augustus 1626 te Breda de kerkvisitatie, en regelde er de gods~
dienstoefeningen. Er bleven nog moeilijkheden bestaan; welke dat
waren, meldde de bisschop niet. Wel verkregen de kanunniken
Van Kieldoncq en Vrancx voor het kollegiaal kappittel in 1627 van
de magistraat. vrijdom van accijns voor de wijn.
David van Mauden, ook Maudentius genoemd, was deken
van het kollegiaal kapittel van O.L. Vrouw te Breda; dit had van
zijn oprichting af het bestuur der parochie Breda in handen. Van
Mauden bleef met een aantal Bredase kanunniken liever te Brussel
en in omgeving wonen; ná het maandenlange beleg en de heersende
pestziekte, was een verblij f te Breda niet zo prettig. David van
Mauden was in 1575 te Antwerpen geboren, werd in 1606 licen~
tiaat in de beide rechten te Leuven, was eerst pastoor der St. Nico~
laaskerk en later van de Kapellekerk te Brussel; hij was eerst ka~
nunnik der kathedrale kerk van St. Lèbuinus te Deventer, en in Oc~
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tober 1622 werd hij kanunnik en deken van het verspreide Bredase
kapittel. Hij wilde in 1625 slechts naar Breda terugkeren op voor~
waarde dat men hem nog een beneficie zou schenken om zijn levens~
positie veilig te stellen 45). In de pastorie der Kapellekerk hield
hij in 1626 een kapittelvergadering; hierbij waren de kanunniken
Balthasar van Kieldoncq licentiaat in de beide rechten, Jacobus
Malderus, Joannes van Craesbeeck en Waltherus van Oeckel aan~
wezig. Ze regelden de preekbeurten in de kollegiale kerk te Breda
voor de jesuieten en de capucijnen, die door hen hoofdzakelijk voor
het grote Spaanse garnizoen werden gehouden. Bisschop Malderus
was het daarmee niet eens; de regeling wás door een onvoltallig
kapittel en buiten de kapittelplaats die te Breda open stond, ge~
maakt. Hij wijzigde deze en liet aldus zijn bisschoppelijke macht
over het kapittel gelden 46). Pastoor V rancx van begin af aan door
bisschop Malderus en de magistraat te Breda naar voren gescho~
ven, was bij deze regeling gepasseerd. Vreesde het kapittel dat
V rancx de bisschop te veel zou steunen bij de doorvoering van de
besluiten van het concilie van Trente? Stond het daarom ook zijn
benoeming tot pastoor van Breda in de weg? in het volgend jaar
zou Van Mauden tegen V rancx optreden. Van Mauden was een
bekwaam jurist en een bekend predikant.
Ná de kerkvisitatie van bisschop Malderus bleef de toestand in
de parochie van Breda nog onbevredigend. Daarom gingen in No~
vember 1626 twee Bredase schepenen, nl. Jan van Putte en Gerard
van Arendonck, naar de bisschop van Antwerpen, om de diensten
in de parochiekerk te regelen, o.a. "in 't doen van de sacrificien
der Misse" 47). Of de bisschop hierin maatregelen nam, blijkt niet.
Wel is duidelijk dat Vrancx, die nog steeds deservitor was der
parochiekerk van Breda, door het kapittel buiten de regeling der
kerkdiensten werd gehouden. Maar dat belette niet, dat hij
zich van af 1627 geheel aan de parochiële zorg voor de Bre~
dase katholieken heeft gegeven, en dat hij zich daarvoor in
hetzelfde jaar waarschijnlijk te Breda vestigde. Want op 16 Maart
1627 kocht V rancx van Cornelis Janse Verhuel en van Cornelia
Cornelis .Dyrx die te Zevenbergen woonden, een huis, erf enz. in

50

Jaarboek De Oranjeboom 8 (1955)

dei Nieuwstraat te Breda, waar vroeger pastoor Gobbincx gewoond
had 48). Hij vergat zijn parochianen van Prinsenhage echter niet;
hij stelde Van Holthuysen in 1626 als waarnemend pastoor aan,
en deze volgde hem in 1629 als pastoor op.
Het belang van zijn vestiging te Breda, werd nog versterkt
door het volgende feit. Door de dood van Nic. van Asbroeck,
vicedeken van het kollegiaal kapittel, kwam er een kanunnikspre~
bende open in de kollegiale kerk van Breda. Malderus, bisschop
van Antwerpen, had deze prebende aan Jacob V rancx toegedacht,
en deed daarvoor een aanbeveling bij de infante Isabella. Hij gaf
die aanbeveling over aan de kapitteldeken David van Mauden te
Brussel om ze de infante aan te bieden. Van Mauden hield deze
aanbeveling evenwel achter, en bewoog achter de schermen hemel
en aarde om zelf die prebende in handen te krijgen. Ofschoon hij
reeds als kapitteldeken een kanunniksprebende in de kollegiale kerk
van Breda bezat, wilde hij ook deze prebende bezitten; en dan was
hij wel genegen om naar Breda terug te keren. Deze toeleg van
Van Mauden mislukte echter. Op 29 December 1627 werd Jacob
V rancx door de infante Isabella die namens de koning van Spanje
het patronaatsrecht over de kerk van Breda uitoefende, tot kanunnik
der kollegiale kerk benoemd. Mr. Jan van Ghilse die als advocaat
de belangen van de stad Breda bij de Spaanse regering te Brussel
behartigde, berichtte dit alles aan de magistraat dezer stad, en
wenste aan het einde van zijn brief allen een "Salich Nieuwjaer" 49).
Bisschop Malderus had aldus in het kollegiale kapittel van
Breda een krachtige steun gekregen door de aanwezigheid van
Jacob Vrancx; want zijn invloed in het kapittel werd weldra merk~
baar. Zo werd o.a. op 17 Juli 1628 in de kapittelzaal te Breda een
vergadering van het kollegiaal kapittel gehouden, waarin de preek~
beurten in de kollegiale kerk opnieuw werden geregeld. Volgens
deze regeling zou Vrancx op alle zon~ en feestdagen in de voor~
middag in de kollegiale kerk van O.L. Vrouw preken, en ook de
minderbroeders werden naast de jesuieten en capucijnen, bij de
preekbeurten ingeschakeld 50).
Gezien de grote opofferingen en de toewijding van Jacob
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V rancx voor de Bredase katholieken in het verleden, en zijn grote
ijver en het succes in het herstel van het katholieke leven te Breda,
meende de magistraat van Breda dat het ogenblik nu was gekomen,
om bij de infante Isabella met kracht op zijn benoeming tot pastoor
van Breda aan te dringen. Daarop vertrouwende richtte Jacob
V rancx een rekest aan de infante Isabella, waarin hij zijn geestelijke
werkzaamheden voor de Bredase katholieken in 1620 begonnen,
uiteenzette, terwijl hij eerst in 1625 een matige vergoeding voor zijn
zware arbeid verkregen had. Daarom vroeg hij om in de vacature
van het pastoraat van Breda te mogen opvolgen 51). Daarbij aan~
sluitend, zond de magistraat van Breda op 17 Juli 1628 een rekest
aan de infante Isabella, waarin werd aangedrongen om Jacob
V rancx tot pastoor van Breda te benoemen. De magistraat wees
er op dat hij van af 1620, van uit Prinsenhage de zielzorg voor alle
Bredase katholieken heeft uitgeoefend, en dat hij bij de katholieken
daarom in zeer hoog aanzien stond, en dat hij bovendien een deugd~
zaam en geleerd priester was 52). Om dit verzoek te steunen, ver~
zocht de magistraat de bemiddeling van Claude de Rye baron de
Balançon, die gehuwd was met Christine de la Baume; hij was mili~
tair gouverneur te Breda, en stond bij de infante in hoog aanzien.
Balançon voegde bij zijn rekest nog een memorie 53), waarin hij zijn
verzoek motiveerde; Hij wees op de grote verdienste van Jacob
Vrancx tijdens de pestziekte te Breda. Ook Balançon drong er
sterk op aan om Jacob V rancx als pastoor van Breda aan de bis~
schop van Antwerpen voor te dragen 54). Daarna benoemde de
infante Isabella op 5 September 1628 Jacob Vrancx tot pastoor van
Breda 55). Ofschoon bisschop Malderus deze benoeming kort daar~
op bevestigde, gaf Franciscus van der Zeijpe protonotarius aposto~
licus, kanunnik van het kathedrale kapittel en aartsdiaken van Ant~
werpen, eerst op 23 April 1630 aan Caspar de Witte aartspriester
(deken) van het district (dekenaat) Breda, opdracht om Jacob
V rancx als pastoor der parochiekerk van Breda te installeren; op
11 Mei 1630 verrichtte deken De Witte de plechtige installatie 56).
Wat kan de oorzaak dezer vertraging geweest zijn? Pastoor Vrancx
steunde zijn bisschop bij de doorvoering van de besluiten van het
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concilie van Trente, ook bij de beperking van de macht van de
kollegiale kapittels. Eén der felste tegenstanders van de bisschop~
pelijke macht was wel het kathedrale kapittel van Antwerpen, dat
het Bredase kollegiale kapittel reeds in 1581,......· 1584 steunde in zijn
verzet tegen de hervormingspogingen van de bisschoppen Lindanus
en Van Strijen, die toen te Breda als pauselijke en koninklijke com~
missarissen optraden.
Nadat Vrancx door de infante tot pastoor benoemd was, over~
handigde Jacobus Malderus die Van Asbroeck als vicedeken van
het kollegiaal kapittel was opgevolgd, aan pastoor V rancx namens
de rentmeester van het kapittel, 200 rijnsguldens, de helft van het
jaarlijks inkomen van het pastoraat van Breda, lopende van St. Jan
(24 Juni) tot Kerstmis 1628 57). Pastoor V rancx stichtte in 1629
een beneficie in de O.L. Vrouwekerk van Breda ter ere van de H.
Maagd Maria en St. Bernardus. De gelden daarvoor nodig, waren
genomen van een rente die V rancx verkocht had, en die rustte op
zijn huis in de Nieuwstraat, en welke rente afkomstig was van
de erfgenamen van wijlen pastoor Gobbincx 58).
In hetzelfde jaar werd pastoor V rancx betrokken in een ge~
beurtenis, die te Breda veel opspraak verwekte. Het betrof nl. de
plotselinge genezing van Maria de Lasco in de kollegiale kerk van
Breda. Ze was een meisje van 12 jaren, een dochter van mr Chaerl
de Lasco, een bekend kunstschilder die zich waarschijnlijk met
Philips Willem te Breda had gevestigd 59). Pastoor Vrancx liet
naar deze opzienbarende gebeurtenis een grondig onderzoek instel~
len. Voor schout en schepenen werden verscheidene getuigen onder
ede gehoord. De informaties aldus verkregen, zond de pastoor op
naar de bisschop van Antwerpen; en hij voegde er zijn mening over
het geval aan toe die hier op neerkwam, dat de wonderbare ge~
beurtenis niets om het lij f had, en enkel bestond in de overspannen
geest van een jong meisje 60) •
. In zijn laatste rapport dat bisschop Malderus in het jaar 1632
te Rome over zijn bisdom Antwerpen uitbracht, verklaarde hij dat
de moeilijkheden in de laatste jaren groter werden. Er waren in
het dekanaat 17 parochies. De predikanten die in verscheidene pa~
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rochies waren gevestigd, hielden hun godsdienstoefeningen op de~
zelfde tijd in particuliere huizen, als de pastoors in hunne kerken.
Over de kollegiale kerke van O.L. Vrouw deelde de bisschop mede:
dat er te Breda 11 kanunniksprebenden waren. David van Mauden
de deken van het kollegiaal kapittel, wil in Breda niet resideren,
onder voorwendsel dat hij er geen passend levensonderhoud heeft.
Intussen nemen de kanunniken onder leiding van de vicedeken
Malderus, rustig hunne bediening waar. Pastoor V rancx heeft grote
steun aan de jesuieten, capucijnen en minderbroeders, die in Breda
ruime en geschikte kloosters hebben, en die in Stad en Baronie van
Breda met grote vrucht werkzaam zijn. Het kollegiaal kapittel te
Breda, zo tekende hij nog aan, houdt vast aan de exemptie (onaf~
hankelijkheid) tegenover de bisschop van Antwerpen. Ondanks het
feit dat het concilie van Trente de rechten der kollegiale kapittels
beperkte, en hen aan de bisschoppen meer ondergeschikt maakte,
bleven ze het gezag der bisschoppen over zich afwijzen. Het kolle~
giaal kapittel van Breda verklaarde dat het gelijk vóór Trente in
het bisdom Luik, alleen rechtstreeks aan de paus onderworpen was.
Ondanks vele moeilijkheden, bleef het aantal katholieken dagelijks
toenemen, en was hun aantal in het dekanaat Breda veel groter
dan dat van de protestanten 61).
Sinds enige jaren was pastoor V rancx ook doende tot oplossing
van grote moeilijkheden, die ontstaan waren tussen de capucijnen en
jhr Jan van Aerssen de vorige drossaard van Stad en Baronie van
Breda enerzijds, en de begijnen van Breda anderzijds. Oorzaak
hiervan was dat jhr Charles de Héraugière die in 1590 Breda door
middel van het turfschip veroverde, in 1592 op onrechtmatige wij ze
terrein van het Bredase Begijnhof bij zijn eigen tuin voegde. Dros~
saard Van Aerssen later eigenaar geworden van het huis en de
tuin van Héraugière, verkocht dit op 29 Maart 1626 aan de capu~
cijnen; hij moest echter voor 1000 gulden borg blijven, tegen mo~
gelijke onkosten tengevolge van de aanspraken der begijnen. Deze
voerden eerst voor de schepenbank van Breda, en daarna voor de
Raad van Brabant te Brussel, een langdurig proces (1628--1633).
In 1633 werd dit proces ten gunste van de begijnen beslist. Met
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P. Coens, secretaris van het bisdom Antwerpen, was pastoor V rancx
de voornaamste raadsman der begijnen. Pastoor Vrancx zat ook
in de beide commissies, die de vonnissen der Bredase schepenbank
en van de Raad van Brabant te Brussel moesten ten uitvoer leggen
(2) . Van 5 Januari tot 19 April 1633 reisde pastoor Vrancx "met
kennisse van de heeren", dus blijkbaar in opdracht van de Bredase
magistraat, naar Brussel en vandaar naar Den Haag, en vandaar
weer naar Brussel. Tot dekking van deze reiskosten, werd hem op
last van de magistraat van Breda 233 carolusguldens uitgekeerd.
Welke opdracht pastoor V rancx had, werd niet vermeld. Was dit
in verband met voornoemd proces waarin hij een werkzaam aandeel
had, en dat in 1633 werd afgewikkeld? In dit jaar geraakte pastoor
V rancx in hevig konflikt met de kapelaans der kollegiale kerk van
Breda. Deze geestelijken waren ook tot de dagelijkse koordienst
verplicht in de kollegiale kerk; daarop was de kapelaans meermalen,
zelfs al in vroeger eeuwen gewezen. Ze beschuldigden pastoor
V rancx bij het kollegiaal kapittel dat hij hunne rechten schond
door hen de dagelijkse uitdelingen en de uitdelingen bij begrafenis~
sen en jaargetijden te onthouden. Over het koorgebed zwegen ze
echter. De kapitteldeken Van Mauden en vooral de Bredase kanun~
nik Martinus Nouwen, baccalaureus in de theologie. hielden zich
met deze rechtskwestie bezig. In December 1633 viel hierover de
beslissing; de kapelaans der kollegiale kerk zouden de uitdelingen
genieten op voorwaarde, dat ze geregeld de dagelijkse koordiensten
bijwoonden. In 1636 kreeg V rancx klachten te horen van zijn onder~
pastoor Swevers. Deze bracht de Spaanse militaire gouverneur van
Breda ter kennis dat hij zeven maanden lang de zieken in het hos~
pitaal waar ook Spaanse soldaten verpleegd werden, verzorgd had.
terwijl pastoor V rancx op reis was naar Thorn; hij had de zieken
ook wijn en levensmiddelen geschonken. Hij had daarvoor van de
moeder overste van het hospitaal en van de pastoor nog geen ver~
goeding ontvangen. Hij hoopte dat de pastoor het wel in orde zou
brengen (3).
In 1634 volgde Caspar Nemius als bisschop van Antwerpen
op (4). In zijn rapport van 1638 gericht aan paus Urbanus VIII
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over de toestand van het bisdom Antwerpen, verklaarde hij dat hij
in 1635 de stad Breda en omgeving had bezocht. Het katholieke
geloof was er tot grote bloei gekomen, in die mate zelfs dat hij dáár
in de maanden September en October 1635, aan meer dan 10.000
personen, aan jonge en ook aan oudere katholieken, het H. Vormsel
kon toedienen 65).
Hetzelfde jaar was voor de parochie Breda van ingrijpende
betekenis. Tot nog toe waren de kerken van Terheyden en Tete~
ringen afhankelijk van de kollegiale kerk van Breda. Het kollegiaal
kapittel van Breda benoemde dáár de dienstdoende geestelijken;
men noemde ze vicecureyt of rector 66). Op 20 October 1635 ver~
hief bisschop Nemius de kerk van Teteringen tot parochiekerk; op
22 October d.a.v. werd Terheyden zelfstandige parochie. Beiden
werden van de parochie Breda gescheiden 67). Eveneens werd in
1635 de parochie van Markendaal weer opgericht. De stichting
van de kerk van Markendaal hangt waarschijnlijk samen, met de
oprichting der parochie Prinsenhage in de 13e eeuw, waarvan deze
kerk een hulpkerk was. Ze lag aan de Prinsenkade (n. 2), met de
uitgang op de Haagdijk; zover strekte de parochie Prinsenhage zich
toen uit. Tijdens de Spaanse bezetting van Breda was de kerk van
Markendaal van 1583-1590 een zelfstandige parochiekerk; ze
werd, ondanks hevig verzet van de kollegiale kapittels van Breda en
van de abdij van Thorn, die het patronaat had over de parochie
Prinsenhage, opgericht 68). De parochie Markendaal strekte zich
uit over de Haagdijk en omgeving, de Haven en de Tolbrugstraat.
In 1635 verhief bisschop Nemius de kerk van Markendaal weer tot
parochiekerk van die omgeving 69). De bisschop van Antwerpen,
die krachtens het concilie van Trente zonder de medewerking van
belanghebbenden nieuwe parochies kon oprichten, stuitte echter op
krachtig verzet van het kollegiaal kapittel van Breda; maar hij vond
in pastoor V rancx die lid was van het kollegiaal kapittel en boven~
dien pastoor van Breda een machtige steun, hoewel hij zijn geeste~
lijke rechtsmacht door de oprichting van drie nieuwe parochies tot
een beperkt gebied zag ingekrompen. Zo kon de zielzorg voor de
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Bredase katholieken en voor de nieuwe parochies beter behartigd
worden.
In 1636 werd pastoor Vrancx benoemd tot kanunnik van de
abdij van Thorn; daardoor werd zijn aanzien wel versterkt, maar
deze benoeming werd voor hem een bron van moeilijkheden. De
vesting Geertruidenberg was sinds 1593 door de verovering van
Maurits vast in Staatse handen. De kollcgiale kerk dezer stad kwam
in handen der protestanten, en het kollegiaie kapittel waarover de
abdij van Thorn het patronaat had, hield dáár op te bestaan. De
goederen van dit kapittel bleven aan de abdij van Thorn behoren;
de abdij van Thorn behoorde tot het Heilige Roomse Rijk der Duitse
Natie, was "reichsunmittelbar". Daarom werden hare goederen
zowel door de Prinsen van Oranje als door de Staten Generaal
ontzien; op het gebied der heren van Breda genoot de abdij nog
bijzondere bescherming. Zo kon de rentmeester van de abdij van
Thorn, zover als de oorlogsomstandigheden toelieten, de goederen
der abdij in West Brabant blijven beheren. De helft der kanunniken
van Geertruidenberg zette de koordienst in de abdijkerk van Thorn
voort; aan andere geestelijken werden ook de inkomsten van de
kanunniksprebenden der kollegiaie kerk van Geertruidenberg ge~
schonken, die echter elders hun geestelijke functies bleven uitoefe~
nen, gelijk pastoor V rancx ook te Breda zou doen.
Pastoor Vrancx kreeg zijn benoeming van Anna Eleonora
gravin van Stauffen; ze was in 1613 dekanes, en in 1633 tot abdis
van Thorn gekozen. Tevoren was in 1631 Walburgis van Leuwe~
steyn Rochefort, tegen haar wil, op 15~jarige leeftijd op onwettige
wijze tot abdis van Thorn gekozen; reeds in 1632 huwde ze met
Hendrik van den Berg die van Spaanse, in Staatse dienst was
overgegaan. Verscheidene personen bleven haar daarna als wettige
abdis erkennen. Daarom werd de opvolging van Anna Eleonora
van Stauffen die in 1633 tot abdis van Thorn werd gekozen, nog
lang betwist 70).
Nadat Aert Volckens, kanunnik van de kollegiaie kerk van
Geertruidenberg, was gestorven, werd Hendrick Volckens tot zijn
opvolger benoemd. Deze nam, de benoeming niet aan; daarna gaf
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de abdis Van Stauffen de vacante kanunniksprebende van Geertrui~
denberg aan Jacob Vrancx, kanunnik der kollegiale kerk en pastoor
van Breda. Tegen deze benoeming rees verzet van Tosanus Thomas
de Ramlot en van Ärnoldus en Hendrik Volquin, kanunniken van
Thorn. Ze erkenden de gravin Van Stauffen niet als de wettige
abdis, en daarom beschouwden ze deze benoeming tot kanunnik
ongeldig. Tegen pastoor Vrancx begonnen ze daarover een proces;
dit eindigde op 23 April 1636 door een accoord met de abdis Van
Stauffen, waarbij de kanunniken van Thorn pastoor Vrancx als
hun medebroeder erkenden. Daarna stelde pastoor V rancx op 24
April 1636 voo): notaris H. Dyrven te Breda, Henricus Vossius,
licentiaat in de theologie en kanunnik van het kathedrale kapittel
van Den Bosch, als zijn procurator aan, om de kanunniksprebende
van het kollegiaal kapittel van Geertruidenberg in zijn naam in
ontvangst te nemen. Op 5 Juni d.a.v. werd Vrancx als kanunnik
in de kollegiale kerk der abdij te Thorn geïnstalleerd 71).

;;:

:;:

*

Pastoor Vrancx een slachtoffer van de retorsiestrijd. Omstreeks
1634 braken voor de katholieken van West~Brabant zeer moeilijke
dagen aan. In 1629 was Den Bosch door Frederik Hendrik ver~
overd, en daarom eisten de Staten Generaal de Meierij (Midden~
en Oost~Brabant) op, omdat de hoofdstad daarvan in hun macht
Was gekomen. Ze wilden nu dáár hun bestuur en belastingen door~
voeren, eveneens de hervorming en de inbeslagname der goederen
van de katholieke kerk. De bevolking van de Meierij verzette zich
daartegen hevig, en bleef trouw aan het katholiek geloof en aan het
Spaanse gezag. Daarop ontbrandde in de Meierij de retorsiestrijd;
de strijdende partijen lieten tengevolge van retorsie(weerwraak)~
maatregelen katholieke geestelijken, predikanten, magistraatsperso~
nen en ambtenaren gevangen nemen of uit hunne standplaatsen
verdrijven 72). Claude de Rye, baron de Balançon, de krachtige
militaire gouverneur van Breda, kreeg van de Spaanse regering te
Brussel de opdracht om de Staten Generaal de souvereiniteit over
de Meierij te betwisten en de katholieken aldaar in de godsdienst~
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strijd te steunen. De vesting Breda werd de basis voor de Spaanse
activiteit in de Meierij, zoals Den Bosch, Bergen op Zoom en Geer~
truidenberg waren voor de actie der Staten Generaal. Gelijk Balan~
çon, handelden ook de opvolgende militaire gouverneurs van Breda,
Maisières en Fourdin 73). Weldra werd ook West~Brabant in de
retorsiestrijd betrokken. In Januari 1631 moest de Spaanse regering
te Brussel de voortvarende Balançon al matigen in zijn optreden
tegen de predikante te Sprang en te 's~Gravenmoer e.a. In 1634
waren er waarschijnlijk al zeven predikanten Breda binnengebracht,
o.a. Arleboutius, predikant te Tilburg, Gortzenius uit Oisterwijk en
Losecaat uit Roosendaal 74). Dit optreden van de Bredase militaire
gouverneur, vormde een bedreiging voor de katholieke geestelijk~
heid van de Baronie van Breda en het Markiezaat van Bergen op
Zoom, die tot nog toe haar pastorele werkzaamheden veilig had
kunnen uitoefenen. Ze steunden immers op een modus vivendi
van wederzijdse verdragen, door Maurits met de Spaanse regering
overeengekomen, die ook door zijn opvolger Frederik Hendrik
werd geëerbiedigd en door de Spaanse regering bij de overgave
van Breda in Juni 1625 opnieuw was erkend.
Door het plakkaat van 2 Februari 1636, werd de geestelijkheid
van West~Brabant plotseling ernstig getroffen; alle sauvegardes
der katholieke geestelijkheid werden ingetrokken, en alle geestelijken
werden op staande voet uit de Baronie en het Markiezaat verban~
nen. Daarop beval de Spaanse regering op 21 October alle predi~
kanten en Staatse officieren van justitie gevangen te nemen. Door
een plakkaat van 2 December 1636 werd de maatregel van 2 Febru~
ari door de Staten Generaal nog eens verscherpt. Als reden werd
de gevangenneming der predikanten opgegeven. Door de Staten
Generaal werd het rantsoen (losgeld) voor katholieke geestelijken
vastgesteld op 500 tot 1000 guldens; voor hoogwaardigheidsbekle~
ders zou het nog hoger zijn. De soldaten die een priester gevangen
namen, kregen 2/ 3 van het rantsoen toegewezen 75)
De gevangenen die in deze retorsiestrijd binnen Breda werden
gebracht, werden volgens de gewoonte van die tijd in herbergen
(hotels) of wel bij burgers der stad geïnterneerd. Wel had men in
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het begin de predikant Gortzenius in de Gevangentoren te Breda
gevangen gezet. Daarop dreigden de Staten Generaal met de pas~
toor van Oss hetzelfde te doen, die in Den Bosch werd gevangen
gehouden. De militaire gouverneur van Breda liet nu Gortzenius in
de herberge de Prince van Oraingien verblijven; Jenneken Mutsaerts
weduwe van wijlen Peeter Beeris, stelde zich m.et haar persoon en
al hare goederen borg voor Gortzenius. Hetzelfde deed Pauwels
Huybrecht Rincx die schipper was te Zevenbergen, maar te Breda
woonde 7G). De burgers die de gevangenen in bescherming namen,
moesten voor 2000 guldens borg blijven; zonder toestemming van
de militaire gouverneur, mochten de gevangenen de stad Breda niet
verlaten. Op last van Adriaen van Meerwijck, substituut van de
Spaanse procureur generaal, werden in October 1636 de volgende
predikanten gevangen genomen en binnen Breda gebracht: Hendrik
de Bruyn, predikant te Asteren en Druten, Lodewijk Lobaat, predi~
kant te Haren en Hernen, en Joannes Schoumecus te Over~ en
Neder~Asselt. Voor deze gevangenen bleven voor 2000 guldens resp.
borg: Bernaerdt Wouters in de Bock, Lambrecht Willemssen, laken~
koper, in de Mortier en Henricken van Berlicam in de Ploegh 77).
Voor Franciscus Diepenbroeek, predikant te Horssen in Maas en
Waal, stelden zich borg: Joost Salomons de zilversmid. Wolfert
Janssen de leertouwer, en Cornelis Direken schoenmaker. ieder
voor 2000 guldens. Hij zou dan bij Jan Janssen van Mierloe in de
Wilde Man kunnen verblijven 78). Voor Abraham van der Velde,
predikant te Veen in het Land van Heusden. boden zich Adriaen
Aerdtsen en Cornelis Michielssen van Erffrenten, beide burgers
en brouwers te Breda, als borgen aan; deze predikant zou dan in
een herberg te Breda kunnen verblijven 71)). Behalve predikanten,
werden tengevolge van de retorsiemaatregelen ook andere personen
die de Spaanse politiek weerstreefden, gevangen binnen Breda ge~
bracht. O.a. Ariaen, de schout op De Hil in het Land van Altena.
Voor deze bleef Peeter Paradaens schrijver aan de Boschpoort, voor
2000 guldens borg. Ariaen zou in zijn huis op het Gasthuiseinde
(Boschstraat) verblijven. Dezelfde Paradaens bleef ook borg voor
Cornelis Jan Wouters uit Oosterhout, op voorwaarde dat hij ook
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in zijn huis zou verblijven 80). Op last van de substituut Adriaen
van Meerwijck werden te Breda gevangen binnengebracht: Dielis
van Spaendonck en Anthonis Jan Schuermans. schepenen en regeerders van het dorp Lage Mierde (bij Tilburg). Ze moesten zo
lang te Breda verblijven, totdat de Staten van Holland alles hebben
gerestitueerd. wat ze op de goederen van de pastoor van Lage
Mierde gelicht hebben. Voor deze schepenen was Cornelis Jansen
van Laerhoven waard in de Roskam, borg gebleven 81). Voor Jan
van den Kerckhove, schout te Horssen, die binnen Breda werd gebracht, bleef borg Peeter van den Kieboom brouwer te Breda; hij
kon in de herberg van de Wilde Man verblijven 82). Marten Pellens
uit Hilvarenbeek werd te Breda gevangen gezet, omdat zijn vrouw
die de kerkelijke tienden onder Westelbeers (bij Eindhoven) pachtte, niet wilde betalen. Onder borgstelling kon hij in de herberg de
Posthoorn verblijven. Gijsbrecht Hendricx was kerkmeester en
heiligengeestmeester in de parochie Veen; hij werd door Spaanse
soldaten naar Breda gebracht. Aert Mol bleef voor 2000 guldens
borg, om hem in een herberg te interneren 83).
Niet alleen te Breda en in Den Bosch, maar ook te Bergen
op Zoom werden een aantal personen vooral geestelijken. krachtens
de retorsieplakkaten gevangen gehouden. Veel gerucht maakte in
de jaren 1636-1638 de jacht die de Staatse soldaten maakten op
de pastoor van Sprundel. Krachtens deze plakkaten werden alle
katholieke geestelijken met of zonder paspoort, die of op vijandelijk
gebied (waar de Staten Generaal contributie hieven), of in steden
en forten werden aangetroffen, gevangen genomen en tot goede
prijs verklaard. De soldaten van beide partijen waren er op uit om
katholieke geestelijken en predikanten in handen te krijgen; want
2/ 3 van het rantsoen kwam aan hen toe. Daarom werd van militaire
zijde steeds druk uitgeoefend om de geestelijken tegen een rantsoen
vrij te laten. De Staten Generaal hadden echter besloten een aantal pastoors niet tegen rantsoen vrij te laten, maar ze gevangen te
houden om ze tegen gevangen predikanten uit te wisselen; de
Spaanse regering wilde immers de predikanten niet tegen rantsoen
vrijlaten 84).
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Onder deze omstandigheden reisden pastoor V rancx en
Michael Barman die evenals hij kanunnik was van de abdij van
Thorn, naar Antwerpen. Ze werden beiden te Brachschaten (Bras~
schaat) bij Antwerpen op 13 Maart 1637 door ruiters van het
Staatse garnizoen te Bergen op Zoom gevangen genomen, en in
deze stad binnengebracht. Tegenover de militaire gouverneur van
Bergen op Zoom beriep pastoor Vrancx zich er op, dat hem op
20 October 1636 namens de Staten Generaal een sauvegarde voor
zes maanden was verstrekt. Bovendien beriepen beiden zich op een
verklaring van de abdis van Thorn, dat ze als kanunniken van
Thorn neutraal waren; Thorn was rijksabdij. De militaire gouver~
neur legde de kwestie voor aan de Raad van State in Den Haag.
Deze verklaarde op 17 Maart d.a.v., dat deze katholieke geestelijken
op vijandig gebied, niet op neutraal gebied, waren aangetroffen en
gevangen genomen. Daarom moesten ze volgens de plakkaten van
retorsie te Bergen op Zoom gevonnist worden 85).
Verscheidene katholieke geestelijken die te Bergen op Zoom
gevangen zaten hadden er tevoren al op aangedrongen dat men
hen "onder cautie" zou vrij laten om te Breda de vrijlating van
predikanten te bewerken; dit werd echter op 10 Februari 1637 door
de Raad van State afgewezen. Nu Vrancx en Barman waren ge~
vangen genomen, deden ze nogmaals een poging in die richting;
weer echter weigerde de Raad van State op hun verzoek in te gaan.
Zodra de predikant Gortzenius, gevangen te Breda, van de gevan~
genneming van pastoor V rancx had vernomen, zond hij waarschijn~
lijk met medeweten van Fourdin, de militaire gouverneur van Breda,
een brief aan Lambert de Rijcke, predikant te Bergen op Zoom.
In die brief verzocht hij om te bewerken, dat pastoor V rancx voor~
lopig niet zou gevonnist worden, maar dat hij gevangen zou ge~
houden worden, om hem tegen een gevangen predikant te Breda
te kUImen uitwisselen. Gortzenius had goede hoop aldus uit zijn
gevangenschap bevrijd te zullen worden. De militaire gouverneur
van Bergen op Zoom zond deze brief door naar de Raad van State.
Deze bepaalde op 3 April 1637, dat men de pastoor van Breda nog
vijf à zes weken in voorlopige gevangenschap zou houden, om te
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zien of de vijand op de uitwisseling der predikanten zal ingaan.
,.Is dat niet het geval, dan sal men den pastoor voors. volgens het
plakkaat van retorsie, slechts op een rantsoen ten voordele van de
soldaten vrijlaten". De militaire autoriteiten te Bergen op Zoom
verwachtten blijkbaar weinig van uitwisseling van predikanten, en
hoopten die zeker niet; dat was immers niet in hun voordeel. Want
al kort daarna zijn Vrancx en Borman door de krijgsraad van Ber~
gen op Zoom gevonnist. Op 8 April 1637 stelde de Raad van State
vast, dat aangaande het appèl van Vrancx en Borman, die door de
krijgsraad van Bergen op Zoom tot betaling van een rantsoen van
2000 rijnsguldens voor hunne vrijlating veroordeeld waren, deze
tegen dat vonnis hun bezwaren naar voren moesten brengen 86).
Hebben beiden dat gedaan? Dan heeft dat blijkbaar geen ef~
fekt gehad. Want Vrancx en Borman hebben als kanunniken van
de abdij van Thorn, bij de abdis Van Stauffen aangeklopt, om het
rantsoen voor hen te betalen. Tegen betaling van dit losgeld te~
kende Tosanus Thomas de Ramlot verzet aan, de kanunnik van
Thorn, die het jaar tevoren tegen de benoeming van V rancx procedeerde. Hij verklaarde voor een notaris te Breda, dat deze twee
geestelijken geen kanunniken van Thorn waren, omdat ze benoemd
waren door de gravin Van Stauffen, die hij niet als wettige abdis
erkende. Daarom mocht hun rantsoen niet betaald worden uit de
kapittelgoederen van de rentmeesterij van Thorn te Breda 87). Hoe
deze houding van Tosanus Thomas de Ramlot te verklaren die in
1636 Virancx als kanunnik van Thorn erkende? Uit het vervolg zal
echter blijken dat V rancx kanunnik van Thorn gebleven is, dat
hij vóór de andere geestelijken in Bergen op Zoom gevangen ge~
houden, vrijgelaten is, en dat dus door de abdis van Thorn voor
hare kanunniken een rantsoen betaald is.
De predikanten en andere gevangenen te Breda, kregen op 7
October 1637 de vrijheid, wanneer Frederik Hendrik de stad be~
zette. Benedictus van KesseL pastoor van Loon op Zand, sloot na~
mens de regering van Spanje op 20 December 1638 met de Staten
Generaal in Den Haag een overeenkomst, dat op 1 Januari 1639 de
retorsieplakkaten buiten de Meyerij zouden ophouden. De retorsie~
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strijd in de Stad en Baronie van Breda en in het Markiezaat van
Bergen op Zoom eindigde daarom op 1 Januari 1639, terwijl de
strij d in de Meierij van Den Bosch bleef voortduren 88). Zo tekende
Alexander Willems Sanders de katholieke secretaris der schepen~
bank van Wouw (bij Bergen op Zoom), in het resolutieregister
van 1638~ 1686 aan: "Op Keersavont (avond vóór Kerstmis) anno
1638, hebb ick mijne eerste intre in de vierschare gedaen als secre~
taris, op welcke dach ons in de vierschaere door eene bode van
Roosendaal bombroet (?) wert geëyst, die met brieven uten Hage
quam, om aan de gevangen pastoors tot Bergen te dragen, die daer
wel drie jaeren hadden geseeten, ende nu beneffens alle de ver~
jaeghde geestelijckheyd weder thuys souden comen, waerin wij ons
al te samen seer verblijt hebben ende wachtende met alder devotie
naer den Nieuwjaersdach 1639, als wanneer de placcaten daervan
souden uytgaen. Actum desen 24 December 1638. Get. Alexander
Willemssen". Bovenstaand bericht vulde hij later aldus aan: "Ende
het is aIsoe gebeurt, dat de placcaten op de voorn. dach sijn uytge~
geven ende verjaeghde sijn op dien dach thuys gecomen. Actum
desen eersten Januarii 1639" 89). Zo keerden katholieke geestelij~
ken en predikanten op 1 Januari 1639 weer naar hunne standplaatsen in de Baronie en het Markiezaat terug, en konden hun werk~
zaamheden evenals vóór de retorsiestrijd veilig voortzetten.
Wanneer werd pastoor Vrancx uit zijn gevangenschap ontslagen? Hij nam geen deel aan de onderhandelingen die begin Oc~
tober 1637 door Jacob Malderus, vicedeken van het kollegiaal ka~
pitte!, en Balthasar Cruyt, proost van het Norbertinessenklooster
Katharinadal te Breda, bij de overgave der stad Breda met Frederik
Hendrik werden gevoerd. Balthasar Cruyt die hierover verscheidene bijzonderheden mededeelde, meldde aangaande pastoor Vrancx
niets. Wel was V rancx het volgend jaar in Breda, dus vóór de vrij~
lating der geestelijken op 1 Januari 1639. Want op 7 Januari 1638
kwam "Jacob V rancx licentiaat in de theologie ende canonick tot
Thoir", geassisteerd door mr Hendrick Dyrven voor de schepenbank te Breda, en gaf als schenking (donatio inter vivos) zijn
"huysinghe, pleyne, hovinge ende erfenisse" in de Nieuwstraat te
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Breda over aan zijn zuster Clara Vrancx die weduwe was van Jan
Baptista van Oudera 90). Vrancx ontving behalve zijn inkomsten
als kanunnik van de abdij van Thorn, nog een jaargeld van 500
l'ijnsguldens dat Frederik Hendrik aan de kanunniken van het Bre~
dase kollegiale kapittel, dat in October 1637 opgeheven was, voor
het leven had toegestaan. Vrancx had echter dit jaargeld van 500
rijnsguldens vanaf het jaar 1638 aan de h. Geesttafel (armen) van
Breda en Princenhage gelegateerd 91). Kort daarna heeft Vrancx
waarschijnlijk Breda verlaten, en heeft zich te Brussel gevestigd;
dáár is hij in April 1640 gestorven. Nicolaas Tielen volgde hem
in dezelfde maand als kanunnik der abdij van Thorn op 92).
Jacob Vrancx heeft maar korten tijd van zijn welverdiende
rust kunnen genieten. 17 jaren lang heeft Vrancx met grote geest~
kracht, bekwaamheid en offervaardigheid onder zeer grote moeilijkheden zijn pastoraat in Breda uitgeoefend; bezield met de geest
van het concilie van Trente, volgde hij in tegenstelling met het
kollegiaal kapittel van Breda, de richtlijnen die hij van zijn bisschop
ontving. Met droefheid in het hart zag hij de parochie die hij had
opgebouwd, te gronde gaan. Maar in de harten der Bredase katho~
lieken was een diep godsdienstig leven gewekt, waarin V rancx
een zeer groot aandeel heeft gehad. Op deze grondslag konden
de schuilkerken die ná October 1637 werden opgericht, tot bloei
komen, die de inwoners van Breda in meerderheid voor het katho~
lieke geloof hebben behouden.
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BIJLAGE I

1609 September 20. Philips Willem heer en baron van Stad
en Baronie van Breda verleent aan mr Joannes Dilenus pastoor te
Groot Zundert en licentiaat in de theologie, het pastoraat in de
kollegiale kerk van O.L. Vrouw te Breda.
Philippus Guilielmus Dei gratia princeps Auriacae, comes Nassoviae, Burae, Viandae, Certy, Catzenellenpogae, Leerdamae, etc.,
baro Bredae, Drophonii, Grimbergae, Acletii, Rolleticurtii, lsselscuy, Cranendonguy, etc., dominus de Lannoy, Sauter, Wahaymes
etc., vicecomes Antwerpiensis et Bisontinensis etc., omnibus et singulis presentes litteras, salutem.
Quia ad presens vacet cura seu pastoratus ecclesiae oppidi
nostri de Breda sub diocesi Antverpiensi, per liberam resignationem
magistri Cornelii Gobbincx ultimi parochie et possessoris, in manibus nostris factam, et ad nos jure patronatus et dominii spectat collatio seu provisio ejusdem curae et beneficii, notum facimus quod
nos intuitu meritorum magistri Joannis Dileni presbytery et S. Th.
licentiatus, dicti nostri oppidi civis, eidem dedimus et contulimus,
damus et conferimus per presentes, praefatun pastoratumseu curan
in ecclesia parochiali oppidi nostri de Breda, Antverpiensis diocesis
ut supra, aut alio quovis modo vacantem, cum omnibus juribus et
pertinentiis, ejusdem, hac tarnen conditione, quod praefatus dominus Dilenus praestabit servitia et supportabit onera praefato pastoratui subjecta, quando scilicet iis defungi datum erit. Quapropter
mandamus omnibus et singulis quorum intererit, ut jam dictum dominum Dilenum seu ejus legitimum procuratorem, ponant et inducant in possessionem dictae curae seu pastoratus jurium, proventuum et redditorum ejusden. In quorum praemissorum fiden presentes litteras manu nostra subsignavimus et armorum signorum jussimus communiri. Datum in oppido nostro de Breda hac vigesima
mensis Septembris anno millesimo sexcentesimo nono. Erat subsignaturn: C. de Nassau. Keers vidit. Super supplicum scripturn
elat: ad mandatum suy Exellenciae, subsignaturn D. Cools.
Erant litterae communitae sigiIlo predicti principis coreo rubro.
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Collata concordat, quod attestor notarius publicus civitatis
Bredae subscriptus: J. van Loon.

Brussel ARA Papiers d'état et de

raudience 941

f 7.

BIJLAGE II

1626 Juli 8. Schrijven van Nicolaus van Asbroeck, licentiaat in
de theologie, kanunnik en vicedeken van het kollegiaal kapittel te
Breda, gericht aan Joannes Malderus bisschop van Antwerpen,
waarin hij van de bisschop steun vraagt in de strijd, die het kollegiaal kapittel te voeren heeft tegen de magistraat van Breda.
Post humillima oscula manuum. Scripsi nuper alias quas recepisse puto. Ob novas hic ortas molestias, novas has mitto. Feria
secunda elapsa, aediles ecclesiae magistratui suas claves reddiderant, nolentes servire, nisi probatio deaderetur cujus esset aediles
creare. Vocavit me ad domum civicam magistratus, et aedilium claves quae ex mensa ante ipsos jacebant demonstravit. Petiit an super
creatione aedilium capitulum pretenderet aliquid? Respondi ego
quod putarem solius capituli esse illos creare. Et librum quemdam
pergamentum mecum attuleram, ex quo illud etiam demonstrari
posse putabam. In quo habentur sequentia: Decanus et capitulum
conjunctim conferunt omnia officia ecclesiae Bredanae. Jam aedilatus vel est officium eclesiae vel non est? Negat magistratus. Item
mamburnus tenetur decano et capitulo praestare juramentum reverentiae et fidelitatis. Item altero
tenetur reddere
computum in capitulo ut sciatur quomodo bona ecclesiae in ilIum
usque annum fuerint expensa. Unde mihi omnino consequens esse
videtur, creare aediles ad nos pertinere. Praetendit magistratus ad
se pertinere ex eo, quod a 100 et pluribus annis nomina aedilium
inveniant in suo registro, dicens quod omnia illa officia conferre
quae in illo continentur. Sed ejus falsitas statim apparuit, quia in
eodem etiam nomina scultetorum habebantur, quorum officium per
principen confertul' aut per baronem Bredanum. Haec res est maximae consequentiae, et ecclesiastican hierarchiam prorsus laicam
facit. Continuavit postridie magistratus suos aediles. Qui statim ex
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eo in nos magis animati, vinum dare celebrantibus negarunt. De
pulsu ad concionem, ad divina officia per se solos statuere, custo~
dias altarium particularium diversis comeserunt, famulum ad verren~
dam ecclesiam assumpserunt obtaverunt (?). Plura cotidie audebunt. Quaero, an via facti capitulum non possit alios aediles con~
stituere, claves ubique mutare, et ecclesiae regimen sibi arrogare?
Videtur ea res muItis jurisperitis ut potius in nos ipsi, quam nos in
ipsos agamus. Obtulimus quoque magistratui libellum ut nos immunitate nostra uti, vinum et cerevisiam sine gravamine inferre,
cellam, etiam vinariam aperire sinat, cum tam jure communi quam
etiam promissione Leodici episcopi, in cujus locurn Revma D. V.
successit, ab omni onere imposito et imponendo a quocunque supe~
riore ecclesiastico, laico alteri sumus, et ut liberas se pro viribus
defensurum promesit ad instar secundariarum ecclesiarum Leo~
diensium. Quaero an non liceat nobis via facti cellam vinariam ape~
rire et reverentiam praeterito magistratu invehere?
Optarem Rmam D.V. per aliquos domesticos suos nobis curare
libros cantus, missarum, horarum omnium, ut illis habitis de officio
faciendo statuamus. Propediem decimae locabuntur et sciemus quot
hae subsistere poterunt. Ego nihil magis desidero quam ut inter
cmhes nullius jure violato, pax esset: et divina rite ferent. Utinam
Rma. D.V. vel tandem fruamur cujus authoritate non pauca mode~
rare possent. Erit quando placebit Ei sub cujus providentia sumus.
Cui post iterata oscula Rmam. D.V. ex animo commendo. Bredae
8 Juli 1626. Sunt presentes D. D. Craesbeeck et Kildoncq. Expec~
tamus D. Malderum quem infirmare dolemus. Rmae. D.V. perpe~
tuus famulus, get. Nicolaus van Asbroeck.
Onder stond: Mitto has copias; plures missurus propediem si
sit operae pretium.
In dorso: Rev. in Christo patri ac domino, domino Joanni epis~
copo Antverpiensi, Antverpiam. Breda. Epistola de electione aedi~
Hum 1626.

Breda Bisschopp. archief II A I B (documenta parochialia)
605.
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BIJLAGE III
1628 Juli. Rekest gericht aan de infante Isabella gouvernante
der Zuidelijke Nederlanden, waarin Jacob Vrancx pastoor van
Pánsenhage en licentiaat in de theologie, vraagt om tot pastoor be~
noemd te worden in de kollegiale kerk van O.I. Vrouw te Breda.
A Son Altesse Sérenissime.
Remontre très humblement messire Jacques Vrancx licencié en
Ja saincte theologie, présentement deservant Ia cure de Breda. Com~
ment qu' en l' an 1620 par Ie trespas de messire Jean Dilenus, en
son vivant pasteur de La Hage et de Breda, Ie suppliant estant suc~
cedé en la cure de La Hage, a esté necessité desservir aussy celle
de Breda. bien sans au1cuns émolumens et gaiges. mais non sans
grand dangier et peril a estre très mal traicte par les hérétiques. si
une fois je eust esté attrapé au faict et exercice de sa charge. Com~
me aussy auprez la heureuse réduction de la viIle de Breda à l' obeis~
sance de sa majesté. Ie suppliant par Ie commission du reverendis~
sime d'Anvers at continué en Ia desservitude de Ia dide cure de
Breda, non obstant Ia grande mortalité et que I'église de chanoines
et chappeIIains totalement estoit abandonné, et ce fort peu de reve~
nu. Et veu que Ia collation de la dicte cure appartient a votre altesse
serenissime. supplie partant humblement que votre altesse serenis
sime soit servie luy conferer la dicte cure. Quoy faisant etc.
In margine: Rapport faict a sa altesse; icelle accorde au sup~
pliant sa démande.
In dorso: Rapport faict a S.A.; suivent les lettres de collation
y requises.

Brussel ARA Papiers d'état et de l'audience 941 f 2.
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BIJLAGE IV

1628 Juli 17. De magistraat van Breda dringt er bij de infante
lsabella gouvernante van de Zuidelijke Nederlanden op aan, om
Jacob Vrancx tot pastoor te benoemen der kollegiale kerk van O.L.
Vrouw te Breda.
Madame.
Comme Ia collation de Ia place de cure de ceste ville de Breda,
compétant a votre altesse serenissime au nom de sa majeste, n'at
este faict depuis I'heureuse réduction d'icelle soubs I'obéissance de
sa dicte majesté, estant seulement servie per sire Jacques Vrancx
licencié en Ia sainct théologie, au grand contentement d'ung chas~
cun; et par ce que ledit sire Jacques V rancx est un homme docte,
de bonne vie et doctrine, et fort aymé de bourgeois de la dite ville,
a cause non seulement il les a fidellement assiste en la grande
mortalité qui y a este depuis la dite réduction, mais aussy du temps
que Ia dite ville estoit soubs I'ennemy estant alors curé de village
de La Hage, proche de la dite ville, yentrant journellement et y
faisant Ie service divin et administration des saincts sacraments,
et aultres oHices pastorales; non sans danger d'estre attrapé et
mal traicté des ennemis. Nous supplions . très humblement á votre
altesse serenissime qu'icelle soit servie, de faire la dite collation de
cure de la dite ville au dit sire Jacques V rancx, estant doué de
toutes qualités réquises en ung bon pasteur.
Sur ce baisons en toute humilité les mains de votre altesse
serenissime, prions Ie bon Dieu-madame~de donner en icelle comble
de toutes felicités.
De Breda Ie XVII de Juillet 1628.
De votre altésse serenissime, les très humbles et les très obéis~
sants serviteurs et subjects, les bourgemestres et échevin de la
ville de Breda. Par ordonnance d'iceulx en absence de greffier, J.
van Putte.
A son altesse serenissime.

Brussel ARA Papiers d'état et de [' audience 941 [ 3; Den
Bosch RA col. Cuypers~ Van Velthoven 101.
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BIJLAGE V

1628 Juli 28. Claude de Rye baron de Balançon militair gou~
verneur van Breda, dringt er bij de infante Isabella gouvernante
der Zuidelijke Nederlanden op aan, om Jacob Vrancx te benoemen
tot pastoor der kollegiale kerk van O.L. Vrouw te Breda.
Monsieur. Comme Ia cure du pastorat de ceste viIIe n'est point
ancor pourvue despuis Ia reduction de Ia viIIe, ainsi a este desservie
par provision de monsieur Ie reverendissime evesque d' Anvers, par
monsieur Jacobus Wrantz licencié en Ia sainct théologie, IequeI
devant Ia réduction de Ia dite vilIe avoit faict Ia mesme fonction
a Iongue, vous pourrois mieux récognoistre par Ia teneur du mé~
moire cy~joint.
Messieurs du magistrat d.e Ia vilIe me sont venus trouver ces
jours passés, qu'iI pleu a votre aItesse sérenissime vouloir pourvoir
de Ia dite cure Ie dit sieur licencié Jacobus W rantz, et Iuy en faire
donner I'expédition, d'auItant qu'il est personnage capabIe par sa
bonne vie, doctrine et grand zèle, qu'iI a au service de Dieu et bien
et avancement de I'église, lequeI a donnez beaucoup de satisfaction
a tous les catholiques de la dite viIIe, que despuis la reduction d'icel~
Ie. Cest de quoy, monsieur, j'ai crue devoir donner part pour en
instruir S.A. sérenissime, et sur Ie vous baissons les mains, .....- je
fini ra priant Dieu vous donner, monsieur, les très saincts graces
et heureux santé. De Breda Ie 28 JuilIet 1628.
Vostre très humbIe et obéissant serviteur, Claude de Rye.

Brussel ARA Papiers d'état et de l'audience 941 f 5.

BIJLAGE VI

1628 Juli 28. Memorie dieClaude de Rye baron de Balançon
militair gouverneur van Breda, voegde bij het voorgaande schrijven
aan de infante Isabella, waarin hij de redenen aangeeft, om Jacob
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Vrancx te benoemen tot pastoor van de kollegiale kerk van O.L.
V rouw te Breda.
Memoria. Collatio pastoratus Bredani spectat ad suam CelSl~
tudinem tamqaum patronam dictae ecclesiae.
Vacavit pastoratus ab anno 1620 per obitum d. Joannis Dileni
sacrae theologiae licentiati. qui dictum pastoratum obtinuerat ab
illustri principe Philippo Guilielmo comite de Nassau. barone de
Breda anno 1609.
Post obitum vero dicti, Dileni, Jacobus V rancx supplicans per
presentes, deservivit dicto pastoratui absque stipendio, non tamen
sine periculo hereticorum, usque ad reductionem urbis.
Ab urbis autem reductione idem Jacobus Vrancx, etiam tem~
pore mortalitatis, eidem pastoratui requisitus a reverendissimo do~
mina episcopo Antverpiensi, deservivit, et usque in presentem diem
deservit pro parvo satis stipendio.
Rogat igitur obnixe, quatenus in considerationen predictorum
servitiorum clementissime, sua celsitudo dignetur eidem dare litter~
as collationis.

Brussel ARA Papiers d'état et de l' audience 941 f 8.

BIJLAGE VII

1628 September 5. In naam des konings benoemt de infante
Isabella gouvernante der Zuidelijke Nederlanden, Jacob Vrancx
tot pastoor der kollegiale kerk van O.L. Vrouw te Breda.
Philippus rex omnibus et singulis presentes litteras visuris, sa~
lutem. Cum ad presens vacet cura seu pastoratus ecclesiae parochia~
lis oppidi de Breda, sub diocesi Antverpiensi, per mortem d. J oan~
nis Dileni ultimi parochi et possesoris, et ad nos jure patronatus et
dominii spectat collatio seu provisie ejusdem curae et beneficii, no~
tum facimus quod nos intuitu meritorum d. Jacobi Vrancx licentiati
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sacrae theologiae, eidem dedimus et contulimus, damus et

conferi~

mus per presentes, praefatum pastoratum seu curan in ecclesia pa~
rochiali oppidi nos tri de Breda, Antverpiensis diocesis, ut supra aut
alio quovis modo vacantem, cum omnibus juribus et pertinentiis; ea
tamen conditione quod predictus d. Jacobus V rancx prestabit ser~
vitia et supportabit on era praefato pastoratui subjecta. Quapropter
mandamus omnibus et singulis quorum intererit, ut jam dictum Ja~
cobum seu illum procuratorem Iegitimum ponant et inducant in
possesionen didae curae et pastoratus, jurium, proventuum et red~
ditorum ejusdem, adhibitis soIIemnitatibus in talibus observari solitis.
Datum in oppido nostro BruxeIIensi die quinta mensis Sep~
tembris. anno Domini millesimo sexcentesimo vigesimo octavo. reg~
norum nostrorum itidem octavo.

Brussel ARA Papiers d'état et de l'audience 941 f 6; Den
Haag ARA Nassau D. 1083 (LXIII) 19.

BIJLAGE VIII

1630 April 23. Franciscus van de Zeype aartsdiaken van het
bisdom Antwerpen, geeft aan Caspar de Witte deken van het deke~
naat Breda opdracht. om Jacob Vrancx als pastoor van Breda te
installeren; deze verklaart op 11 Mei 1630 deze installatie te heb~
ben verricht.
Franciscus van der Zeype juris utriusque licentiatus, protono~
tarius apostolicus. canonicus cathedralis ecclesiae et archidiaconus
Antverpiensis. reverendo domino Caspari de Witte sacrae theolo~
giae licentiato. archiepiscopo districtus Bredani Antverpiensis dio~
cesis. salutem in Domino.
Cum regia majestas vi gore juris patronatus in dominio, curam
ecclesiae parochialis opidi de Breda contulerit reverendo domino
Jacobo V rancx sacrae theologiae licentiatus. prout patet per litte~
ras desuper expeditas. nos de sufficientia ejusdem d. Jacobi infor~
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mati, eundem authoritate nostra archidiaconali, ad dictam curam
admittendum, et in eadem instituendum et investiendum duximus,
prout admittimus, instituimus et investimus per presentes; requiren~
tes ut eundem vel ejus legitimum procuratoren in dictae curae rea~
lem, actualen et corporalen possesionem inducatis et ponatis, eique
de juribus, fructibus et proventibus ejusdem respondeatis, emissa
prius per ipsum fidei prnfessione et consueto juramento, adhibitis~
que sollemnitatibus requisitis. Datum Antverpiae sub sigillo nostro
et signatura secretarii rever. domini episcopi Antverpiensis, die
vigesima tertia mensis Aprilis anno MDC trigesimo. Subsignatum
erat: P. Ooens, cum dicto sigilla impresso in hostia rubra.
Supra dorsum scriptum erat: Ego Caspar de Witte sacrae
theologiae licentiatus archiepiscopus hujus loci, vigore litterarum
retroscriptarum, induxi d. Jacobum V rancx sacrae theologiae licen~
tiatum in realem et actualem possesionem ecclesiae parochialis B.
M. Virginis opidi de Breda, omniumque jurium ac proventuum.
ejusdem, per traditionem clavium ejusdem ecclesiae et reliquas sol~
lemnitates fieri solitas; qui etiam eodem tempore genuflexus edidit
professionem fidei,' et prestitit juramentum apastoribus praestare
soIitum. A'cta haec sunt in ecclesia B. M. Virginis opidi de Breda,
anno Domini millesimo sexcentesimo trigesimo, mensis Maji die
undecima, coram testibus d. Christophoro Biestraeten vicepastor et
Servatio van der Ste.
Quod attestor nomine meo proprio subscripto. Designatum
erat: Caspar de Witte, archiepiscopus districtus Bredani.
Collata cum suo originali concordat; per me, Michaelem Mau~
ritium notarium et tabellionem publicum, per amplissimum suae
regiae majestatis senatum privatum et Brabantiae admissum et ap~
prnbatum, Bruxellis residentem, testivico signo notariali supposito,
hac decima septima die mensis Januarii 1633.
M. Mauritius notarius publicus.
In dorso: Introductio d. Jacobi Vrancx in curam Bredanam.

Brussel ARA Papiers d'état et de r audience 941
ARA Nassau D 1083 (LXIII) 20 VVo
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f 1; Den Haag

BIJLAGE IX
1633. Rekest van de kapellanen der kollegiale kerk van O.L.
Vrouw te Br~da, gericht aan het kollegiaal kapittel dezer kerk
waarin ze zich beklagen, dat Jacobus Vrancx kanunnik en pastoor
dezer kerk, hen de dagelijkse uitdelingen en andere uitdelingen
der kollegiale kerk onthoudt.
Reverendis et venerabilibus dominis de capitulo. Exponunt re~
verenter beneficia ti seu hujus collegiatae ecclesiae capellani, quo~
m.odo, quemadmodum in aliis cathedralibus et ecclesiis collegiatis,
quotiescunque convocatur capitulum ut intersit supplicationibus
vel funerum commitationibus, censeatur etiam capellani vocati, quem~
admodum et in hac ecclesia hactenus fuit observatum. Eo non ob~
stante dominus Vrancx ut praesumunt, praetendit jus ilIorum in~
fringere et de facto impedivit solutionem comitatus funeris prolis
cujusdam locum tenent ...... van der Werff (?); timentes itaque
ne dictus d. Vrancx quid ulterius in praejudicium exponentium at~
tendit. Supplicant humillime quatenus pretensum illorum jus con~
firmare in scriptis dignentur, et inquirere ex uxore custodis num
dictus V rancx non impediverit solutionem praedictam, et in ilIum
eventum ilIis ex quotidianis ipsius distributionibus praestare. Quo
facto etc.

1633 Juni 6. David van Mauden deken van het kollegiaal ka~
pitte! van O.L. Vrouw te Breda en pastoor der Kapellekerk te Brus~
sel, tracht in 't geschil van pastoot' V rancx met de kapelaans der
kollegiale kerk te bemiddelen.
Rev domine confrater. Mitto conclusionem quam cepit 1 Junii
d. Vrancx tamquam pastor Bredanus, utrum cum fundamento hoc
discutiendum venit mature. Ceterum discrepat haec ejus pretensio
plurimum. cum ea quam mihi oretenus declaravit. Ego concipiam
aliquid scripto, si necesse fuit. Quod ad decisionem difficultatis
molae (?) capitulo erit utile, illudque transmittam D.D. confratrum
examinandum antequam in judicio respondeatur.
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Rev. Vestrae addictissimus. get. David van Mauden.
Bruxellis 6 Junii 1633.

1633. Jacobus Vrancx kanunnik en pastoor der kollegiale kerk
van O.L. Vrouw te Breda, legt zijn geschil met de kapelaans dezer
kerk ter beslissing voor aan het kollegiaal kapittel van O.I. Vrouw
te Breda.
Heer Jacobus Vrancx licentiaet in de heylige godtheyt. canonick ende pastoor van Breda, impetrant -- tegen -- die eerw. heeren deken ende andere van den capittule derselver kercke tot Breda.
gedaechde.
Brems voor den impetrant Ieeght sijne procuratie te hove. Ie
FIameng voor de gedaechde. Brems proponerende doet verhaelen
d'inhouden van sijne opene brieven. ende concludeert tot interimente
van bevelen daerinne begrepen. et alias prout in mandato. Ende
ingevalIe van proces tot recredentie cum expensis, damnis et interesse op alles oft dat andersints etc. Ende doet a la FIameng visie
van sijne opene brieven met vij ff stucken. Dach (?) a la Flameng
ad quindenam.

Breda Bisschop. archief IJ A IJ F (de capitulo canonicorum)

624.
BIJLAGE X

1636 April 18. Akte verleden voor H. Dyrven notaris te Breda,
waarbij Jacob Vrancx pastoor en kanunnik der kollegiale kerk van
O.L. Vl'OUW te Breda, aan Henrick Vossius kanunnik der kathedrale kerk van St. Jan te 's-Hertogenbosch procuratie verleent, om
een kanunniksprebende van de kollegiale kerk van Geertruidenberg,
voor pastoor V rancx in ontvangst te nemen.
Ten dage ondergeschreven is voor mij openbaar notaris. bij
den Rade van sijne conincl. majesteyt geordineert in Brabant ge-
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admitteert, tot Breda residerende, ende getyggen onder genomi~
neert, gecompareert in proprien persoone d' eerw. heere mr Jacob
V rancx licentiaet in de gotheyt, canoniek ende pastoor binnen dese
voors. stadt Breda. Ende heeft gecoren ende geconstitueert, kiest
ende constitueert midts desen, den seer eerw. heere heer Henricus
Vossius licentiaet oock in der godtheydt ende canoniek der cathe~
drale kercke van 's~Hertogenbosch, oft dengenen die denzelven
sal believen te substitueren, ende in blanco desen te noemen
om in des heeren constituants name ende van sijnen
't wege daer ende alsoo behooren sa!, te nemen institutie ende
possessie een der prebende ende canonicaat van St Geertruyden~
berghe, vervallen door de doot ende afflijvicheyt van den eerW.
heeren heer Aert Volkens, den leste wettigen possesseur; ende
oock heer Henick Volkens, die alhoewel de collatie can gehadt
hebben, emmers noch gheene possessie en hadde genomen, hem
constituant gegunt ende gegeven op ten 24 Aprilis deses jaers 1636,
bij bijne gen. vrouWe Anna Eleonora greffin zu Stauffen abdisse
zu Thoir; ende bij sooverre hem de voors. possessie te nemen wort
geweygert, alsdan te mogen nemen possessionem juris in presentie
van notaris ende getuygen. Ende voirts alles desaengaende te doen,
wat den heere constituant selver (aldaer present wesende) soude
doen, gelovende voor goet ende van weerde te houden hetgene bij
de voors. eerw. heere geconstitueert oft bij sijne gesubstitueerde sal
gedaen wesen onderwairt als naer recht, begerende hieraff gemaeckt
ende uytgelevert te worden openbaer instrument in forma. Actum
binnen Breda op ten 28 Aprilis 1636, in presentie van mr Jacobus
van der Oudera ende Philippus van der Oudera, als getuyghen
hiertoe versocht ende H. Dyrven notarius.
Jacobus V rancx
mr Joannes Jacobus van der Oudera
Philippus van der Oudera.

Breda GA 1175 f. 15o.
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