
De Prinsen van Oranje en de Bredase

kapittelgoederen (1608 -1638)
door

A. HALLEMA

In bovengenoemd archief. afdeling kerkelijke zaken, trof ik bij
mijn nasporingen betreffende de opkomst van het Protestantisme in
West~Brabant en zijn verhouding tot het Rooms Katholicisme ook
een serie bescheiden aan, die van belang zijn voor de kennis van
het Bredase kapittel met betrekking tot de dynastie der Nassau's en
Oranje's als heren van Breda en de Baronie. Tot dusverre zijn deze
stukken niet uitgegeven en dit op zich zelf rechtvaardigt reeds een
poging om er meer bekendheid aan te geven.

Doch ook met betrekking tot het hierboven gestelde gegeven:
de wording van het Protestantisme in West~Brabant, zijn bedoelde
stukken van betekenis en als waardevolle bronnen voor de kennis
daarvan te beschouwen. De wijze namelijk, waarop de opbrengst
van deze kapittelgoederen in de 16e en 17e eeuw zijn besteed ge~

worden, vooral in de periode van het Bestand, daarna tijdens de
derde bezetting van Breda door de Spanjaarden (1625-1637) en
ten slotte na de herovering van deze stad door Frederik Hendrik,
dus sedert het jaar 1637. En niet het minst de verhouding van de
kapittelkanunniken tot de prinsen van Oranje; dit alles geeft een
nieuwe visie op de Protestantse kerkgeschiedenis van dit deel van
ons land in de aangeduide periode. Ook met betrekking tot ons
onderwerp en zelfs in wijder verband kan het dus zijn nut hebben
ze met enig commentaar in het licht te geven.

Zo blijft dan dus de historische betekenis van dit materiaal niet
alleen beperkt tot de locale en regionale kerkgeschiedenis in engere
zin. Immers het werpt ook op duidelijke wijze een licht op de ver~

houding der Oranje~vorsten, - in dit geval dus achtereenvolgens
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vier kinderen van prins Willem van Oranje, te beginnen met Gravin
Maria van Nassau voor haar broer Filips WilIem, prins Maurits
(1590-1609), in diens kwaliteit van administrateur der goederen
van zijn halfbroer prins Filips Willem zelf (1609-1618), prins
Maurits (1618-1624) en prins Frederik Hendrik (1637-1647) als
heren van Breda en de Baronie, - die in deze zaak beslissingen
moesten nemen, met betrekking tot de beide gezindten en haar ver~

tegenwoordigers. En dat wel in een periode, welke gekenmerkt
werd door het wisselend succes der beide oorlogvoerende partijen
in en rondom Breda en de grote veranderingen in kerkelijk opzicht
als gevolg daarvan.

De verhouding dezer Oranje's tot het Bredase kapittel, welke
van de late Middeleeuwen af tot het einde der 16e eeuw altijd een
zeer aparte, om niet te zeggen intieme, was geweest, krijgt uit de
te publiceren stukken te meer relief en wezenlijke inhoud.

Ter inleiding van deze publicatie kan het daarom zijn nut heb~

ben even een terugblik te werpen op die eigenaardige historische
verhouding en betrekking, echter alleen voorzover het de woelige
16e eeuw geldt 1).

Toen prins Willem van Oranje als heer van Breda nog in het
Kasteel aldaar resideerde, benoemde hij niet enkel de burgerlijke
ambtenaren, die in zijn heerlijkheid in overheidsdienst werkzaam
waren, doch ook krachtens zijn jus patronatus de pastoor der col~

legiale kerk van O.L. Vrouwe te Breda en de elf leden van het
kapittel, die er hun prebenden hadden. De laatste van de elf kanun~

niksprebenden in de collegiale kerk van O.L. Vrouw werd door
Jan II van Polanen gesticht; in 1574 werd een beneficie voor een
mis in de week gesticht, zoals o.m. uit Van Goor blijkt (blz. 86).
Hierohymus Dublioul was in die tijd deken van Breda, namelijk van
1539-1553, tevens kapelaan van de kapel ten KasteIe en stond
daardoor in rechtstreekse relatie met de prins en diens hofhouding 2).
Hij beschikte bovendien over meer dan één van de ruim vijftig
beneficiën, op de altaren van genoemde kerk gefundeerd en waar~

van Van Goor een specificatie geeft. De heer van Breda beschikte
over de kanunniksprebenden, het pastoraat van Breda en drie bene~
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ficiën, een in zijn eigen kasteelkapel en twee in de St. Wendelinus~
kapel. De andere beneficiën in de 0.1. Vrouwekerk en in de Bredase
kapellen werden vergeven door het collegiaal kapittel van Breda
(Geschiedenis van Breda, I, 143).

Als gevolg van dit collatorschap van de prins zowel in de stad
als in de Baronie bracht hij de clerus in een tot hem min of meer
afhankelijke positie, hetgeen het duidelijkst blijkt uit de houding
van het kapittel in zijn geheel en uit die van elk zijner leden in het
bijzonder, die dan ook grotendeels zijn politiek van Erasmiaanse
verdraagzaamheid steunden. Figuren als pastoor Anthonius d'Hoon,
die geen benificie doch een officie bekleedde en daardoor verplicht
was zijn residentie sedert 1559 te Breda te houden, kunnen daarvan
wel niet dadelijk als een duidelijk voorbeeld gelden 3), gezien diens
verklaringen voor de Commissie van de Raad van Beroerten en zijn
onderhoud met de militaire gouverneur van Breda, wel echter de na
te noemen pastoor Cornelius Gobbincx, zoals pater Placidus in een
artikel in De Oranjeboom VI, 148 vlg. en VII 58 vlg. duidelijk heeft
aangetoond.

Die Orangistische gezindheid, om niet te zeggen genegenheid
van het Bredase kapittel, bleef ook gehandhaafd, toen bij gedwon~

gen afwezigheid van prins Willem I bisschop Sonnius in 1571 tever~

geefs zijn bekeringsactie tot de te Breda gedetineerde Wederdopers
uitstrekte en er evenmin in slaagde om goodwill te kweken onder de
ingezetenen van Breda, noch om het kapittel in zijn geest te her~

vormen, dat niet gezind bleek om de besluiten van het Trentse con~

cilie in al hun consequenties uit te voeren. Wel bracht hij ingevolge
de voorschriften van het Trentse concilie enige hervormingen aan.
Zijn diplomatiek optreden belette oppositie bij de clerus, want van
ingrijpende hervorming van het collegiaal kapittel schrok hij terug.
Dit in tegenstelling met het optreden van de bisschoppen Lindanus
en Van Strijen, die in 1581 en later met het Bredase kapittel in oppo~

sitie geraakten. Eerst na de afkondiging van het algemeen pardon
door Alva in JuH 1570 slaagde bisschop Sonnius beter in zijn pogin~

gen tot reconciliatie met de kerk en de koning, vooral te Breda en
Etten. Ob. De Oranjeboom VI. 158). De kapittelgeestelijken bleven
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met de meerderheid der Bredase bevolking de inmiddels in 1572 in
het land teruggekeerde Oranje en zijn politiek trouw. Dit impli~

ceerde ook, dat zij Adam van den Keesel, stadhouder van de Bre~

dase schout, in het geheim tegenwerkten, toen deze in 1571 de
ketters indaagde, doch er tevens wel zo goed als zeker van was,
dat hij met deze indaging weinig succes zou hebben, omdat hij vol~

gens eigen getuigenis van kerkelijke noch van burgerlijke zijde mede~

werking ondervond.
De bovengenoemde pastoor d'Hoon legde ongeveer terzelfder

tijd eveneens zulk een verklaring af voor de Commissie uit de Raad
van Beroerten, waarbij 'Ook weer de kanunniken van het kapittel
waren betrokken. Immers, zo verklaarde deze onverdacht Spaans~

gezinde geestelijke: onder de kanunniken en andere priesters in de
stad en omgeving zijn veel trouwe aanhang-ers van Oranje, mis~

schien is er onder hen zelfs wel ketterij!

Kort nadat Alva in December 1573 was opgevolgd door don
Luis Requesens en de Raad van Beroerten buiten werking werd
gesteld, ontving Dionysius Lantmeter van de nieuwe landvoogd zijn
benoeming tot pastoor van Breda 4) (1574-1578). In laatstge~

noemd jaar ontnam de prins van Oranje hem zijn pastoraat en ka~

nunniksprebende en schonk die beide aan Cornelius Gobbincx 5). In
de jaren 1574-1578 was deze geen eigenlijke pastoor maar vice~

cureyt of plaatsvervanger, evenals Van Eyndt en Van Merhoudt.
Zij ontvingen hun aanstelling van pastoor Lantmeter, die zelf dit
kerkelijk ambt niet kon waarnemen aangezien hij niet te Breda resi~

deerde. En dezelfde landvoogd deelde in zijn brieven aan de koning
van Spanje mee, dat er in de legertjes van de prins van Oranje veel
lieden waren, afkomstig uit Breda. Hij noemde zelfs een aantal van
minstens drie honderd. Als de prins onverwacht voor de stad ver~

scheen, zou zeker wel eenzelfde aantal hem van de landzijde de
poort willen openen. Er was bijna geen huis, of er woonden ook
Oranjeklanten in. Pastoor Gobbincx, die kanunnik Lantmeter ook
in die kwaliteit had vervangen, was eveneens sterk op de hand van
Oranje en speelde in het jaar der vredesonderhandelingen, 1575
dus, toen de prins met zijn gezin in Geertruidenberg op Groot~ en
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Klein~Prinsenhof resideerde, een belangrijke rol in de politiek te
Brussel. En toen Oranje in de periode 1577-1581 weer af en toe
te Breda woonde, hernieuwde hij ook het directe contact met de
kanunniken der collegiale kerk.

Nog voordat de Hervormde gemeente op 19 Februari 1581
haar wens vervuld zag om in die kerk voortaan haar godsdienst~

oefeningen te houden, had de prins zijn Raad en Rekenkamer aldaar
de 22ste Januari opgedragen om een lijst samen te stellen van alle
kloosters, kapittels, vicarieën en beneficiën met beëdigde verklarin~

gen van kerkmeesters en kosters betreffende herkomst en opbrengst
van elk daarvan. In die inventaris moesten verder alle authentieke
stukken, titels en rechten, op deze kerkelijke goederen rustende,
worden opgenomen, dus ook van het collegiaal kapittel van Breda,
om deze bescheiden over te brengen naar het archief van de Reken~

kamer van de prins.
En bij de overdracht van de hoofdkerk van Breda in Februari

1581 aan de Hervormde gemeente moesten de kanunniken natuurlijk
in de eerste plaats worden betrokken. Een deputatie uit hun midden
werd daartoe ontboden in een vergadering ten stadhuize. Aldaar
waren de volgende kanunniken aanwezig: Christoffel van IJssel
steyn, Steven Gobbincx, Lenaerden Jan Wouters en pastoor Cor~

nelis Gobbincx. In tegenwoordigheid van de leden van de Raad en
Rekenkamer van de prins van Oranje werd enige tijd over de over~

dracht van het kerkgebouw gedelibereerd en welke schikkingen
daartoe moesten worden getroffen, ten einde "alles sonder rumoere
ende schandale" zou worden afgedaan. Genoemde geestelijken ver~

zochten schorsing der onderhandelingen om zich te beraden over
de overdracht.

Na deze onderlinge beraadslaging legden ze de volgende ge~

meenschappelijke verklaring af: 1e wilden ze de prins als heer der
stad en Baronie niet tegenwerken; 2e zouden de R.K. ingezetenen
van de stad met de kleine of Markendaalse kerk genoegen nemen
onder afstand van de collegiale kerk van O.L. Vrouw voor de gods~

dienstoefeningen der Hervormde gemeente ter plaatse. Vanzelf~

sprekend betekende deze schikking van hun kant een noodgedwon-
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gen cessie als gevolg van de loop der gebeurtenissen of onder in~

vloed daarvan, allerminst een vrijwillige. Maar het feit, dat zij de
beslissing van de prins van Oranje niet wilden tegenwerken in zijn
toezegging aan de vertegenwoordigers der Hervormde gemeente,
tekent opnieuw de afhankelijke verhouding van het kapittel tot de
prinselijke collator.

Om hen des te gewilliger te stemmen voor deze schikking, wer~
den daaraan nog de volgende voorwaarden verbonden: 1e de R.K.
geestelijken zouden hun prebenden en andere kerkelijke fundaties
behouden; 2e de vrije uitoefening van de R.K. godsdienst werd even
als de veiligheid van persoon en goederen aan allen gewaarborgd;
3e alleen de daartoe expres aangewezen personen zouden worden
belast met het overbrengen van kerkelijk meubilair, gewaden enz..
benodigd voor de R.K. eredienst van de Grote (collegiale) naar de
Kleine (Markendaalse) kerk en geen andere; 'ie elke vorm van
ordeverstoring of verhindering, ook als die door militairen zou wor~

den begaan, werd zwaar gestraft.
Toch heeft het collegiaal kapittel van Breda zich na dez·e over

eenkomst niet gevestigd in de Markendaalse kerk, vermoedelijk om
dat dit kerkgebouw te klein en niet geschikt was voor de dagelijkse
koordienst door de kanunniken. Men vindt hen in de zomer van
1581 te Lier, waar zij een onderhoud hadden met bisschop Lindanus
in verband met het kerkelijk voorschrift om in een andere daartoe
geschikte kerk de verplichte koordiensten te houden, als de eigen
kerk zich daarvoor niet leende. Die was nu de Markendaalse kerk,
voor welker aankleding en restauratie, samen met die van de Grote
kerk, een subsidie van 200 gulden door de magistraat beschikbaar
was gesteld.

Tengevolge van de Spaanse furie onder leiding van Haulte~

penne in de zomer van 1581 echter werd weldra de oude toestand
hersteld, de beslissing van de prins ten gunste der Hervormde
gemeente t.a.v. de Grote kerk te niet gedaan, althans tot 1590, toen
prins Maurits de stad heroverde.

In dat jaar was het de te Breda geboren gravin Maria van
Nassau, volle zuster van de wettige heer van Breda, nu prins Filips

86

Jaarboek De Oranjeboom 8 (1955)



Willem van Oranje, die nog steeds in Spanje werd gevangen gehou
den en voor wie genoemde gravin Maria als regentes en administra
trice optrad, die een prebende vergaf. gefundeerd in de Grote Kerk.
Dit is hier het eerste stuk der aan het Nassau~Domeinarchiefont~

leende bescheiden met betrekking tot het Bredase kapittel.
(Gravin Maria van Nassau vergeeft een prebende in de Grote

Kerk te Breda, 1590, September 26).

Maria, geboorne Vorstinne tot Oraengien, Gravinne van Nas
sau, Catzenellnbogen, Vianden-Dietz, van Bueren, Leerdam etc.
Vrouwe van Breda, Diest, Grumbergen, Y sselsteyn etc. Administra
trice van goederen van onssen gelieffden Broeder die Prince van
Oraengien, Grave van Bueren, etc.

Alsoe midts den overlijden van Coenrardus Leoninus tot onsser
dispositie vervallen is, alzulcke prebende ende Canosie inder kercke
van Breda voors. als de voorg'en. Coenrardus bij onssen heeren ènde
vader hoichloffelijcker memorien eertyts vergunt is geweest. Soo eest
dat wy de voors. canosie ende prebende gegunt, gegeven ende ge
confereert hebben, gunnen, geven ende confereeren mits desen Wil
lem, zone van Mr. Nicolaes Bruijnijnck, Raidt van Zijne Excellentie
Grave Maurits, onssen gelieffden Broeder, omme deselve canosie te
gebruijcken ende de prouffijten daervan dependerende, te genyeten
in aller vougen ende manieren, als de voorn. Coenrardus Leoninus
die gebruyckt ende gepossideert heeft. Ordonneren daeromme den
Rentmeester vande geestelycke goederen onsser stede ende lande
van Breda ende allen anderen, dyen dit eenichsints aengaen zouden
mogen, dat hy ende zij den voorn. Willem Bruyninck rustelyck ende
vredelyck laeten genyeten ende prouffiteren vanden vruchten ende
baten der selver prebende zoo voors. is, zonder eenige zwaricheyt.
Want zulcx is onssen wille ende meenighe. Gegeven tot Delff onder
onsen name ende Cachet daer beneffens opgedruckt den XXVI en
dach Septembr XVc ende tnegentich w.g. Maria van Nassau
(zegel afgevallen).

(Nassau-Domein archief, Alg. Rijksarchief, Den Haag, Atd

Breda, Kerk. Zaken, Register 63, tol. 46 (originele acte)
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De volgende stukken hebben betrekking op de uitkeringen aan
de kanunniken der voormalige Onze Lieve Vrouwe - nu Grote
Kerk - te Breda uit het corpus der geestelijke goederen aldaar met
correspondentie over deze zaak aan de Prinsen Maurits en Frederik
Hendrik. De korte inhoud er van is de volgende:

a. Brief van de rentmeester der kerkelijke goederen aan de Raad~

en Rekenkamer van de prins om de voormalige kanunniken een
hogere toelage uit de kapittelgoederen toe te kennen, 1°Januari
1618.

b. Request van Heer Jan Molitoris, kapelaan te Breda en pastoor
van Rijsbergen, verzoekende aan de prins van Oranje, dat hem
jaarlijks zijn portie van de goederen der kapellen van O.L.
V rouwe Kerk (te Breda) mocht volgen met marginale apostille
om advies van de rentmeester, 15 Juli 1619.

c. Advies van de rentmeester inzake de inhoud van het voorgaande
request, ongedateerd. Hoewel dit gunstig luidt, ontbreekt de
beschikking van 's prinsen Raad op het request onder b (20
Juli 1619).

d. Request van de kanunniken der collegiale O.L. Vrouwe kerk te
Breda aan de prins van Oranje tot verhoging van hun jaarlijkse
uitkering tot f 250,- (1624).

e. Autorisatie van prins Frederik Hendrik op zijn griffier Buijsero,
om met de rentmeester Vereist alle stukken van het kapittel der
col!. O.L. Vrouwe kerk te Breda onder inventaris over te nemen,
27 October 1637.

f. Advies van de rentmeester der geestelijke goederen te Breda,
Adr. VereIst, aan prins F rederik Hendrik, inzake een request,
bij de Raad~ en Rekenkamer van de prins ingediend door de
zes voormalige kapelaans van de O.L. Vrouwe kerk of Grote
Kerk ter plaatse over hun uitkeringen en hun rechten of preten~

tiën daarop, 25 Juli 1638.

Hier volgt nu met het allernodigste commentaar de tekst van
de stukken betreffende de uitkeringen der gewezen kanunniken van
de voorm. O.L. Vrouwe - nu Grote Kerk - te Breda uit het corpus
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der geestelijke goederen aldaar met correspondentie over deze zaak
aan de prinsen Maurits en Frederik Hendrik.

A. "Missive van den Rentmeester Mattenburch, adviserende op
een Versoek der canuniken, ten einde hun eene meerdere somme ut
de Capittels goederen wierd toegevoegd, 20 Jan. 1618". De tekst er
van luidt als volgt:

"Edele Erentfeste, Hoochgeleerde, wijse discrete zeer voorsie~

nighe Heeren,

My is in handen gestelt de requeste vande Heeren Residerende
Canonicken alhier binnen Breda, ende volgens den inhouden des
selver is mij zeer wel kennelijck, dat heer Jan Donckerts ende Heer
Cornelis Gobbincx, pastoor van Breda beyde zal, als in haren leven
residerende Canonicken, hebben genoten het incommen vande ren~

ten ende chijnsen vande Capittele, hen by zijne Princelycke Excel~

lentie als administrateur enz. vergunt op een Jaerlyxe erkentenisse
van L XXV gulden. Daerenboven bevinde onder eenige oude
papieren zekere memorie bijde hant vande voors. Heer Jan Don~

ckerts, zijnde copie vande affrekeninge vande voorgaende Rentmr.
Vanden Capittularen goeden, DiOllijs Piggen, vande Jaren 1605
ende 1606, daerbij blijckt dat van tzuijver van des Capitte1s thienden
eerst is affgetogen een derde voor de resulterende Canonicken, ende
de reste onder hen allen gedistribueert. Zulcx dat mij dunckt (onder
correctie) de suppItn. als residerende Canonicken, gefondeert zijn
te eysschen ten minsten een jaerlijcxe somme, gemerckt zij den
last, om de Catholijcke borgeren te dienen bij dage ende bij
nachte moeten d~agen, dwelck henluijden alleen nijet mogelijck is te
continueren zonder ,extra ordinaris hulpe. Waeromme ende ten
eynde zij veroorsaeckt mochten wesen noch een ordinaris hulpe te
nemen (onder correctie), goet waere de zelve twee off drijehondert
kar.gulden jaerlycx toe te voegen. Dwelck de borgeren debiteuren
ende vuytreijckeren der voors chijnsen ende renten (emmers den
meerendeel) zeer aengenaem zoude zijn, die in het betalen vandijen
des te meer goetwillich zouden wesen, waervan ick menichmael

89

Jaarboek De Oranjeboom 8 (1955)



dachten hoore, dat ze nijet wel, tharen leetwesen en connen gedient
werden ende nijettemin betalen tgene bij henne voorvaderen daertoe
is gelegateert ende vergunt.

Hiermede

Edele Erentfeste, Hoochgeleerde, wijse discrete zeer voorsie~

nige Heeren, gebiede mij dienstelijck in Uwe Ed. goede reverentie
ende bidde Godt almachtigh de zelve lang-e te gesparen in gesont~

heijt

Tot Breda 10 Januarij 1618.

Uwe Ed. goetwillige dienaer

P. v. Mattenburch
1618

onder een ander stuk:
(Pieter vuijt Mattenburch) 6)

(origineel)

Aan de Raden van den Prins."

In dorso:

"Edele Erentfeste Hoochgeleerde, wij se, discrete zeer voorsie~

nige Heeren

Mijne Heeren van den Raede van Zijne Furst. Gen. te 's~Gra~

venhage."

(Uit de hierbij behorende ordonnantie. als beschikking op deze
missive aan de rentmeester verstrekt, blijkt, dat deze werd gelast om
de toen nog levende 12 kanunniken van Breda voor één jaar, name~
lijk over 1619. elk f 150.- uit te betalen en aan de prebendarissen,
die naar Holland of elders waren uitgeweken. elk eveneens f 150,
mits hele prebenden hebbende; halve naar advenant; deze ordonnan~

tie is gedateerd 19 Januari 1619).
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B. Supplicatie van Heer Jan Cornelis Molitoris 7). 1619.

"Aen de doorluchtigen hoochgeboren Furst. Mijn Gen. Heere
den Prince van Oraengien, Grave van Nassau, Bueren ende Baron
van Breda etc.

Gheeft in alder ootmoet te kennen Heer Jan Cornelissen Moli
toris, out LXXVII jaren, Capellaen hebbende geweest meer dan
vijftich jaren lanck van onser liever vrouwen kercke binnen Breda,
hoe dat de suppliant met zijn medecappellanen van honne gemene
goederen over de XXXVI jaren geleden hebben gemaect gehadt
een gelycke partagie ofte deelinge, waer van een yeder Cappellaen
zijn leven lanck gedurende vredelyck zijn portie ofte deel, sonder
yemants tegen seggen, heeft gebruyckt gehadt, Is nu sulcx dat dyen
nyet tegenstaende den Heere Rentmeester Mattenburch gelieft heeft
des Suppliants portie ofte deel mede te ontfangen, zonder hem sup
pliant ijet daer van te willen laten genieten, ten zy bij expresse
ordonnantie van Zijne Furst. Gen. Deshalven keert sich de suppl. tot
zijne Hoochgemelde Furst. Gen., demoedelyck biddende. dat dezelve
gelieve hem supplt. te vergonnen ende te laten volgen de voors. portie
vander Cappellanen gemene goederen, die hij van oudts tot noch
toe heeft genoten, om die zijn leeffdage lanck te m~gen blijven ge
bruycken ende genieten in zijnen ouderdom tot zijnder onderhout
ende alimentatie. Ordonnerende mede den voors. Heere Rentmr. ten
eijnde Dezelve aen de suppliant sal restitueren tgene hij daervan
zoude mogen hebben ontfangen.

Dwelcke enz.

Sy gestelt in handen van Pieter vuijt Mattenburch, Rentmr.
vande geestelycke goederen onder Breda omme hierop te dienen
van zijn schriftelyck beslooten advijs binnen veerthien dagen naer
overleveringe alhier, omme tselve gesien, voorts inde saecke gedispo
neert te worden als naer behooren.

Actum ter camere van Sijne Vürstelijcke Genades Rade ende
Reeckeninge in 's-Gravenhage den XV July XVIcXIX."
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C. Advies van de rentmeester inzake de inhoud van het voor~

gaande request.

"Edele Erentfeste Hoochgeleerde, Wijse, discrete zeer voor~

sienighe Heeren.

My is gelevert de Requeste van Heer Jan Molitoris, Cappel~

laen alhier ende Pastoir van Rijsbergen, met uwe Ed. ordonnantie
daerop gestelt den 15de dezer Maendt hierbeneHens eommende,
waerop ick nyet en hebbe mogen laten de selve diensteIijck te advi~

seren, dat warachtich is, dat ten aenvange van mijn offitie iek de
incompsten vande Capellanen mede hebbe ontfangen beneHens de
goeden vande Capittele, choralen ende andere benefitiën, door spe~

dalen last van Zijn Furst. Genade 8) HoogloHelijker Memorie ende
mijn Heeren van Zijnen Raide dyer tijt. Gelijcke Ick dyen volgens
alles, wes ick daer van kan recouvreren in mijn Rekeningen, ver~

antwoorde, dat oock de particuliere cappellanen henne gemeynen
goeden bij Cavelinge ende lotinge, lange te vooren eIck tzijne heb~

ben doen ontfangen, is mij wel bekent, bij estimatie in rogge ende
gelde, eIck omtrent tzestich tgulden bedragende oH weynich meer.
Maer om dat zij weynige betalinge hebben beeommen door oorloge
ende anders, is tzelve ineommen geheelijck aen mijn ontfange gean~

nexeert, doch ick en mach nyemant vande Capellanen daer van ijet
wes betalen zonder speciale ordonnantie. Daeromme staet in belie~

ven van zijne Furstelyck'e Genade ende Uwe Ed. omme den selven
suppl. zijnde een seer oudt persoon, vuijten voors. ineommen jaerlyex
te laten volgen eenige subsidie tot alimentatie, hetzij omtrent tzes~

tich Gulden sjaers, meer oH min, gelyek zyne Furst. Gena. gelieven
sal, te beginnen metten voorleden jaere 1618. Ende mij hiermede
dienstelijcken gebiedende in Uwe. Ed. Goede gaven, biddende Godt
almachtieh enz. (slot als hiervoor en adres eveneens) 20 Juli 1619."
(de beschikking op het request onder B ontbreekt hierbij).

D. Request van de kanunniken der O.L. Vrouwe kerk te Breda
aan de prins van Oranje tot verhoging van hun jaarlijkse uitkering
tot f 250,-.
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"Aen Syne V. Gen.

Onsen Genadigen Heere den Prince van Oraengien etc. Geven
oitmoedelyck te kennen de Canonicken vande Collegiale kercke
binnen Uwe V. Gen. stadt Breda, wesende noch acht in getale, die
resideren in Brabant onder het gebiet vanden Coninck van Spaig~

nien. Namentlyck Paulus Fabri, Jan Cosme Keeremans 9) Baltasar
de Robiano, Henricus Rampen, Daniel Ze Clerq, N. de Kieldoncq,
Jan van HegeZsom, ende Augustus CooZs, Hoe dat sij supplianten
by den leven van uwe V. Gen. Heere ende broeder Hoog Zof[, me~

morie 10) naer advenant vande geldinghe vande thienden altyt heb~
ben genoten de gedeelten van hunne Canosiën, in dIeste bedragen
hebbende 200 Karolusgulden elken persoon, aleer vande renten
vande cappittele eenigen ontfanck was incomende, ende alsoo ge~

nouchsaem de helft vande Thienden. Maer daer naer opt aengeven
van die van Ter Heijden tot weder opbouwen van een deel van
henne kercke heeft sijne V. Gen. hoogloffelijcker memorie haer ge~

gunt vijff duijsent gulden in vier termijnen vuyt de voors. thienden
te betalen, soe dat sy supplianten om dyer oorsaecken alsdoen nyet
meer en conden trecken als hondert vijftich gulden jaerlijcx. Met
vast toezeggen, soe haest de voors. vijff duysent gulden betaelt
waeren, sy luijden na advenant wederom meer zouden genijeten.

Welck nu over drije jaeren al betaelt is, nochtans sijn" henne
portien totten Jaere 1622 incluz evenwel gebleven, vermindert als
te vooren. Ende geconsidereert veele der supplnt. gecomen sijn tot
competenten ouderdom ende eenige weijnige middelen hebben tot
haer nootlijck onderhout in dese costelycke diere tijden, Dat mede
sy suppltn, hen beste doen om de thienden vuijte confiscatie te
houden, soe bidden deselve seer onderdanichlijck, dat Uwe V. Gen.
believe haer suppIten portien wederom te augmenteeren ten adve~

nante vant innecomen van des Cappittels thienden ende andere
renten ende chijnsen ten minsten tot tweehondert vijftich gulden
jaerlijcx, sulcx als Uwe V. Gen. gelieven saL Dwelck nyet en is na
advenant vande helft der voors. Thienden etc."
(Ook op dit request is de beschikking niet bewaard gebleven).
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E. Autorisatie van Prins Frederik Hendrik op zijn Griffier Buij~

sera om met de Rentmeester VereIst alle stukken van het Kapittel
te Breda onder inventaris over te nemen.

"Sijne Hoocheijt lastende authoriseert hiermede zijnen Secretaris
ende Griffier Laurens Buysero, omme met Adriaen VereIst, Rentm.
vande Domeynen ende Geestelycke goederen zijner stad Breda, uijt
handen van de Canonicken vanden Cappittele binnen sijner voorn.
stadt Breda te lichten onder behoorlycke inventaris alle de papieren,
Registeren, Pachtboecken, Rekening-en, chartres ende alle andere
stucken ende munimenten geene uytgesondert, den Cappittele ofte
andere Geestelycke goederen raeekende, ende onder haer ende'
haren Rentmr. ofte andere hare Dienaers berustende. Alsmede de~

se1ve aff te vorderen eene !iste vande namen der jegenwoordige
Canonieken, midtsgaders Copien authentyck van hare collatien nef~

fens aenwijsinge vande p!aetse haerder residentie.
Gedaen int leger bij Breda desen XXVII October XVI zeven~

endertich.
(w.g.) Frederik Hendrik

(opgedrukt zegel v. d. prins)
In ordonnatie van S. Hoocheyt

W.g. Huygens."

"Autorisatie omme te lichten eenig'e stucken vande canonicken
binnen Breda."

Hieraan moet volgens het register der stukken voorafgaan:
"Ordre ter betaling van f 500,- jaarlijksche lijfpensioen aan ieder
der canunniken en hun deeken van Breda, welke toonen souden
acte van collatie, gedepecheert voor 't laatste beleg mits afstand
doende en stellende in handen van Sijne Hoocheijt alle de papieren,
registeren en documenten der Geestelyke goederen aldaar, d.d. 1
Oct. 1637, doch het stuk zelf ontbreekt in de verzameling.
In dorso: "Authorisatie opden Hrn. Buysero omme uyt handen der

Canonicken te lichten de Papieren en een lyste der namen vande
Canonicken 27 October 1637."
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F. Advies van de rentmeester der geestelijke goederen te Breda,
Adr. VereIst, aan prins Frederik Hendrik inzake een request der zes
voormalige kapelaans van de O.L. Vrouwe kerk aldaar over hun
uitkering-en.

"Doorluchtichste Furst. Genadichste Heere.

Naer dyen 't pensioen ofte tractament, dwelck V Hoocheyt
gelieft heeft te vergunnen aende Canonicken deser stede, aenvanck
neempt met dezen Jaere 1638, ende ierst betaelt sal werden tegen
d'eynde van tzelve Jaer, dunckt mij onder ootmoedichste verbete
ringe, dat aende gemelde canonicken wel mochten volgen d'Incomp_
sten vande thienden ende lantpachten vanden voorleden Jaere 1637.
Oock dachterstellen vande Chijnsen ende renten vande corpora van
hunne prebenden, tzedert den Jaere 1625 totten selven Jaere 1637
inclus, waer van aen hun lieden te vorens eenige betalinge gedaen
is, Blijvende ten proufijte van V. Hoocheyt alle d'Incompsten vande
selve thienden, lantpachten, chijnsen ende renten, dye nae den
voors. Jaere 1637 sijn ende sullen comen te vallen.

Gelijck oock aen Christoffel de Bot, gewesene Rentmeester van
de selve Canonieken, toegelaten werden, te mogen innen ende ont
fangend'achterstellen vande voors. pachten, chijnsen ende renten,
dye binnen de gemelde Jaeren verschenen zijn, ende bij hem ten
proufijte vande voorz. Canonicken verantwoort.

Ende dat onder expresse conditie, dat de gemelde Canonicken
ende Rentmeester binnen desen loopenden Jare 1638 in handen van
Rentmeester vande geestelijcke goederen sullen overleveren, elck
int sijne, pertinente declaratien ende aenteeckeningen, wat chijnsen
ende renten, van wijen ende voor wat Jaeren sij dije ontfangen
sullen hebben.

Aengaende 't verhael, gedaen bij de requeste van sesse cappel
lanen der kercke van Breda: "Bij de Reeckeningen van Mattenborcll
blijckt, dat de ghene, dye de collatien van Hunne benefitien beco
men hebben van Prince Philips Wilhelm h.l.m. ofte wel vande
ghene, dye t'rest van patronaetschap van dyen was competerende,
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gebleven sijn in 't besit ende genoth van d'Incompsten derselven
benefitien totten Jaere 1624 Inclus. Hebbende den voorsz. Rentmr.
daer van alleenlyck verhael gemaeckt ende memorie in sijne laetste
ende andere voorgaende reeckeningen. Alleen eenen Heer Jan Mo~

litoris, pastoor tot Rijsbergen ende cappellaen der voorsz.kercke
van Breda, heeft het 25ste Benefitie beseten ende blijven genieten
totten voorgemelden Jaere ende sijn aHsterven toe in seer hoogen
ouderdom, soo bij de voorsz. reeckeningen is blijckende, sijnde daer
van versien geweest van over vele jaeren bij den deecken ende
capittele.

Het is nu soo, dat Johannes van de Perre, den eerst genoemp~

den inde requeste der voors. cappellanen, de collatie van 't benefitie
van St. Joris aultaer inde groote kercke tot Breda vanden deecken
ende cappittele als ordinarisse ghifters ierst vercregen heeft in
Aprili 1626, uytbrengende tzelve benefitie jaerlijckx in gelde ontrent
35 E ende in rogge 8 vertelen, geschat op 24 E tsaemen 59 E, vol~

gens de declaratie, dye den selven vande Perre soo van d'Incoomp~

sten van dit als andere naervolgende benefitien mij aengelevert
heeft.

Het He (tweede) benefitie bij hem beseten, is dat van B. Marie
et Caetharinen int bagijnhoH tot Breda, hebbende daer van de col~

latie becomen vande gemelde Deecken ende Capittele in Mayo 1628,
uijtbrengende d'Incoompsten daer van jaerlijckx in gelde omtrent
4 E boven eenige verdonkerde rentkens ende in rogge 18 vertelen,
geschat op 54 E, tsaemen 58 E.

Van 't benefitie vanden aultaer vande Ie misse, waer van
ghifters waren den deecken ende twee d'oudste canonicken metten
kerckmr., ende moet gegeven werden aen een vande vrienden vande
fundateur, soo verre daer eenen toe bequaem is ende soo nyet, aen
een ingeboren der stadt ofte lande van Breda. Ende heeft den voors.
vande Perre eg'eene collatie maer alleenlyck deservituram gehadt bij
toelaten van 't capittel ende d'Incoompsten daer van genoten, be~

dragende jaerlyckx in gelde omtrent 20 E ende in rogge SI vertelen,
geschat op 153 E, tsaemen 173 E.

Dit is een vande benefitiën, waer over Doctor Nieuwenhove
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uyten naeme van dye van Eijntmer, als sijnde van d'affcoompste
vanden fundateur, tegens dye van tvoors. capittel inden Rade van
Brabant in 's~Gravenhage proces gehadt heeft ende totten Jaere
1624 toe d'incoompsten daer van g-enoten.

Petrus Bavaij, IIe (tweede) genoempde CappeIIaen inde voors.
requeste, heeft vercregen de ghifte van tbenefitie Sti. Jacobi inde
groote kercke van Breda vanden voerss. deecken ende Capittele in
Septembri 1626, uijtbrengende d'lncoompsten jaerlijckx 37 E in gel~

de ende in rogge 4 vertelen, 2 lopen, geschat op 13 E 10 st. Tsaemen
50 E last. boven eenige verdonckerde rentkens.

Het IIIe (derde) benefitie, sijnde den aultaer B. Marien et
Gregorij inde kercke voors., waervan ghifter is den oudsten erff~

genaem vanden fundateur, heeft den voors. Petrus Bauay beseten
bij collatie vanden Bisschop van Antwerpen in JuIio 1633 ende dat
jure devoluto ende bij faulte vanden ghenen, dye t'recht heeft van
t'patronaetschap, uijtbrengende d'lncoompsten daer van in gelde
ontrent 24 E ende in rogge 14 vertelen, geschat op 42 E, Tsaemen
66 E.

Henricus Heymans, IIle genoemde Cappellaen inde voors.
requeste, heeft beseten de benefitie van St. Joost aultaer int gast
huijs, ende B. Marie et Catharinen inde groote kercke bij colbtie
van den voors. deecken ende capittele in Februario 1627, uytbren
gende d'incoompsten van het Ie in gelde ontrent 20 E in rogge - 5
vertelen, geschat op 15 E, tsaemen 35 E ende van d'ander in gelde
38 st. ende in rogg'e 16 vertelen tsaemen ontrent 50 E.

M arsilius de Roij, IVe genoemde cappellaen als voor, heeft
beseten de cappelrye Thobaldi, Joannis Evangeliste et Catharine
inde selve kercke, bij collatie van voors. deecken ende capittele in
Meerte 1635, uytbrengende in gelde ontrent 18 E ende in rogge 4
vertelen g,eschat op 12 E, tsaemen 30 E.

Henricus Verhagen, Ve genoempde cappeIIaen, heeft genoten
d'incoompsten van 't benefitie van St. Jan EvangeIiste aultaer inde
voors. groote kercke, gestaen hebbende van outs ter collatie vanden
voors. deecken ende capittele, ende in Octobry 1635 met hunnen
consente bij den Bisschop van Antwerpen geunieert mette bene-
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fitien gefundeert inde capelle van Teteringen, tot onderhoudt van
eenen pastoor aldaer. 't Voors. benefitie uijtbrengende jaerl. in
gelde ontrent 50 5:: ende in rogg'e 2 vertelen 3 lopen, geschat op
9 5::, tsaemen 59 5::.

D'Incoompsten vande voors. geunieerde benefitien inde voors.
capelle van Teteringen, daer van den voors. Deecken ende 't capit~

tele mede ghifters waren, bedragen jaerlijckx 17 5:: 10 st. Dye den
voors. Henricus Verhagen als pastoor van Teteringen mede genoten
heeft.

Johannes Jacobus van Over A, laetstgenoempde capellaen inde
voors. requeste, heeft genoten d'Incoompsten van 't benefitie Annen
et Catharinen inde voors. groote kercke, bij collatie vanden voors.
deecken ende capittele in Mey 1636, waer van de vruchten jaerlijckx
bedragen in gelde 7 f; 15 st. ende in rogg·e 16 vertelen, waer van de
helleft wel los rogge is ende oversulckx geramen op 30 5::, tsaemen
37 f; 15 st.

Dit is Genadichste Purst tgene ick aen te dienen hebbe volgens
V Hoocheyts bevel, aengaende t' recht ende den pretensie, dye de
voors. cappellanen allegeren te hebben tot hunne benefitie, mits~

gaders d'Incoompsten van dyen, dye sylieden by hunne requeste
pretenderen te blijven besitten ende genieten beneffens hunne
gemeene goederen, uyt crachte ende in gevolge van 't laetste ver~

draeh ende capittulatie der stadt Breda 11). Onder tverstandt ende
duydinge van de weIcke ick my in alle ootmoet gedrage totten gena_
dichsten wille van V. Hoocheyt.

Aengaende hunne voorschreven gemeene goederen, waer van
d'Incoompsten pleegen gedistribueert te werden ende genoten bij de
presenten inden dienst van 't choor; naer dijen hunne vergaderinge
nu gescheyden is ende sij vanden dienst ontslagen sijn en hebben
derhalven nyet te pretenderen, van weIcke incoompsten den Rentmr.
Mattenborch oock bij sijne Reeckeninge totten Jaere 1624 Inclus
ten proufijte van den Heere ontfanck gemaeckt heeft.

Hiermede bidde Godt U Hoocheyt te bewaren in gesontheyt
ende voorspoedige regeringe ende mij te geven middelen om te
toonen dat ick ben
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Doorluchtichste Furst, Genadichste Heer, Van V Hoocheyt
den ootmoedichsten, onderdanichsten ende
getrouwsten Dienaer

(w.g.) Adriaen Vereist 12)

Breda, 25 July 1638."

Dë hierbij nog overgelegde inventaris van alle voorhanden
stukken, de kapittelgoederen rakende, is wegens de omvang hier
niet opgenomen. Evenmin om dezelfde reden de brief van de prins
aan de commandeur van Breda, deze gelastende om "bij oogluij~

ldnge" toe te laten, dat de kanunniken en kapelaans bij provisie in
de stad mochten blijven wonen, mits zich onthoudende van geeste
lijke bedieningen uit te oefenen, d.d. 3 Dec. 1637, alsmede de order
en lastgeving aan alle pachters, gebruikers en rentgelders van gees~

telijke goederen van het corpus Breda, om hun achterstallen en
schulden uitsluitend aan de prins of zijn gemachtigde te voldoen,
"als sijnde deselve goederen bij de Reductie der stad Breda aan
Sijne Excellentie vervallen", d.d. 12 Januari 1638.

Zie ook Nassau~Domeinarchief,Kerkelijke Zaken Breda, Heg.
63, fol. 10, 12, 17, 26, 47......-49, Alg. Rijksarchief, waar bovenstaande
stukken zijn te vinden.

Ten slotte nog de volgende mededelingen.
Bovenstaande publicatie is een aanvulling en voortzetting van mijn artike1enreeks:
"De confiscatie der kerkelijke goederen in de Baronie van Breda; Waar de
geestelijke goederen van het Bredasche Kapittel zijn gebleven", opgenomen in
het sedert enige jaren opgeheven tijdschrift "Sinte Geertruydtsbronne", jrg. 1931,
o.a. af!. 4. In de tweede plaats betuig ik gaarne mijn erkentelijkheid aan Pater
Placidus O.M. Cap., die bij de inleiding tot deze bronnen enkele kanttekeningen
plaatste, waarvan ik dankbaar gebruik heb gemaakt.

AANTEKENINGEN en AANVULLINGEN.
1) Vgl. P. Placidus O.M. Cap. in: Geschiedenis van Breda, I, 136 vlg. en
diens artikel: De religievrede te Breda I en Il, in Jaarboek, dl. VI en VII. In
de Grote Kerk zelf herinneren op aanschouwelijke wijze o.m. de fraaie koperen
grafplaat van Wilhelm van Galen, kanunnik dezer kerk en deken van Beek,
gestorven in 1539, en de eikenhouten koorbanken der kanunniken aan deze
kerkelijke ambtsdragers.
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2) Over zijn testament met belangrijk legaat voor de armen van Breda, was
nog in 1578 een proces gaande, waarover elders een uiteenzetting wordt ge
geven.
Over de schoolstrijd, welke Dublioul voerde met de Bredase magistraat en
waarin de prins en zijn raad de partij kozen van de magistraat, zie nader
Geschiedenis van Breda I, 171/2.
3) Vgl. over hem P. Placidus in het aangehaalde artikel in jaarboek, VI,
158-160 en mijn artikel: Wording en lotgevallen van het Protestantisme te
Breda tot de komst van Alva op 30 Juni 1568, in: Nederlandsch Archief voor
Kerkgeschiedenis, dl. 38, I blz. 31-33.
4) Zijn aanstelling vindt men afgedrukt in het artikel van P. Placidus, Jaar
boek VI, 160 en VII, blz. 59-60.
5) A. v., Jaarboek VII, blz. 60.
Inzonderheid in de stadsrekening van 1582 wordt deze pastoor geprezen wegens
zijn goede diensten voor de Katholieke zaak, toen Breda weer in handen van
de Spanjaarden was gekomen ten gevolge van de furie van Haultepenne (1581),
zulks naar aanleiding van het verzoek van genoemde pastoor tot uitbetaling
van de hem toekomende jaarrenten vanwege de stad. Volgende bewijsplaatsen
uit die rekeningen mogen dit verduidelijken. "Ende alsoo Heer Cornelis Gob
binc priester ende Pastoor deser Kercke, bij requeste Boirgemeesteren ende
schepenen te kennen gegeven heeft als dat hij van de voirgaende Boirgemeesters
als van desen Rendant onbetaelt was van een' jaerlijcxe Rente van XXVIII Rgl.
V st., verschenen respective Johannes ende Kerssavonds annis XVC negen ende
tzeventich, tachtentich, een en tachtentich ende tweentachtentich, hebben
de voorschreven Boirgemeesteren ende scepenen desen rendant in respecte
vanden grooten dienst, die den voerseyden pastoor den Catolijcken ge
daen hadde, (besloten) te betalen de achterstellige vijer jaeren Renten, be
loopende volgende zijne quijtantie C XIII Rgl. IV st." Eveneens werd pastoors
verzoek, om zijn jaarlijks "Tabbert laken" over de jaren 1579-1582 vergoed
te krijgen, gehonoreerd met een uitkering ineens uit de stadsbuidel van 72 Kgl.,
ook weer gemotiveerd met: "in respecte van grooten dienst die hij de Catho
lijcken voorgaende jaeren gedaen hadde", dus ook tijdens het kortstondig be
wind van de prins van Oranje (1577-1581), "met zijne predicatie ende noch
jegenwoirdich was doende". (Gemeente-archief Breda, Inv. no. 1560, Stads
rekening over 1582).
Sommige R.K. geestelijken, in de stad werkzaam, schijnen toen op het Bagijn
hof te hebben gewoond, dit blijkens een uitgaafpost in dezelfde rekening:
"Item tbagijnhoff met alle Geestelijke ende weerlijcke persoenen, dairinne
woonende, zijn getauxeert geweest op hondert Kgld., mair soo de Maisterssen
vanden voerscr. baghinenhoff verclairt hebben, dat zij niet meer en souden
connen opbrenghen dan LXXXII Kgl., wordt dairomme de reste vanden voir
screven taux wederom voir vuytgeven gebrocht, beloopende ter somme van
XVIII Kgl." De deken van de O.L. Vr. kerk was aangeslagen voor 27 Kgl, heer
Steven Gobbincx, broer van pastoor Comelis Gobbincx, voor 4 Kgl.
Maar zo goed het stadsbestuur overweg kon met laatstgenoemde en hem we
gens zijn pastorale ijver ter wille was, zo stroef was de verhouding tussen dit
college en het kapittel, ook weer volgens een post uit genoemde rekening,
in verband met ons onderwerp van voldoende belang om die hier te insereren:
"Item opten XIII decembris (1582) hebben mijn Heeren van der Wedt (sche
penen) met eenighe vande tienmannen vergadert geweest metten advocaet
Meester Anthonis Buijcx, om met hem te adviseren oft men den Heeren van
den Cappittele binnen Breda, also sij hen tot geene reparatie en willen verstaen
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van den hooghen Choore te repareren, in rechte soude moghen betrecken ende
aldoen met de compaingie (= in gezelschap) verdroneken acht potten wijns,
de pot tot sestien stuvers compt alhier VI Rgl. VIII st." De rekening van
1582 bewijst, dat dit conflict, waarbij ook de kerkmeesters waren betrokken,
nog meer geld kostte, helaas niet, hoe het afliep of werd opgelost.
6) Afkomstig uit Steenbergen en priIl5 Filips vVillem in verschillende functies
gediend hebbende, vooral als rentmeester van Steenbergen en sedert 1605 ook
van de nieuwe heerlijkheid Dinteloord en Prinsenland. Eveneens bewees hij
de zuster van deze Oranjeprins, gravin Maria van Buren, als douairière van
de graaf van Hohenlo na 1606 belangrijke diensten.
7) Zie over hem inz. G. C. A. Juten, De parochie Rijsbergen (in de serie:
Parochiën van het bisdom Breda).
8) Filips Willem.
9) Vermoedelijk een broer van Jean Baptist Keeremans, eerste raad van Filips
Willem, tijdelijk eigenaar van het kasteeltje Bouvigne.
10) Filips Willem.
11) Bedoeld is de verovering van de stad door Frederik Hendrik in 1637. De
tekst van dit, verdrag vindt men bij Van Goor.
12) Rentmeester van de prins en ontvanger der geestelijke goederen te Breda.
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