
De Haagdijk en de kapel van Markendaal
door

P. PLACIDUS üRD.CAP.

H et centrum van Breda was van ouds door een halve cirkelvormige
gracht, door de rivier de Mark en door versterkingen afgesloten. Drie
poorten gaven toegang tot het oude Breda: de Gasthuispoort bij de Gast
huiseindse brug, de Lombaartpoort later Eindpoort genoemd bij de brug
naar het Ginnekeneinde (nu Ginnekenstraat), en dan nog de Haagdijkse
of Tolbrugpoort bij de Mark waar van voorbijvarende schepen op deze
rivier door de Heer van Breda tol werd geheven; waarschijnlijk ter
plaatse waar nu het huis "Op de Trapkes" staat.

In het centrum van de oude stad lag behalve de burcht, ook de
parochiekerk van Breda. In 1303 werd ze tevens kollegiale kerk waar
11 kanunniken en verscheidene kapelaans dagelijks hun diensten had
den te verrichten. In het begin strekte zich de parochie Breda uit over de
gehele heerlijkheid Breda, die tóen nog maar een klein gedeelte van de
Baronie van Breda omvatte: nl. de oude binnenstad Breda, Teteringen,
Terheyden, Wagenberg en Zonzeel.

Behalve de parochie- en kollegiale kerk van O. 1. Vrouw, waren er
in de heerlijkheid Breda nog een aantal kapellen: de Begijnhofkapel bij
het kasteel, de Gasthuiskapel in de Boschstraat, de St. Janskapel in de
St. Jansstraat, de St. Wendelinuskapel in de Katharinastraat, de kapel
der zwarte zusters in de Molenstraat, van de norbertinessen van St. Ka
tharinadal op het Kloosterplein, de hofkapel bij het kasteel van Breda en
de kapel van St. Joost (Judocus) in de Ginnekenstraat.

Nog waren op het gebied der heerlijkheid Breda de kapellen van
Teteringen, Terheyden en Zonzeel, die eerst hulpkerken waren der uit
gestrekte parochie Breda, die later echter zelfstandige parochies werden.

De kapel van Markendaal lag bij het begin van de Haagdijk tegen
over de Tolbrug aan de linkeroever van de Mark; in de oude tijd lag
ze buiten de parochie en buiten de heerlijkheid van Breda. Ze lag onder
Prinsenhage; dit was ook het geval met de St. Anthoniskapel in de Felle
noort (nu Nieuwe Haagdijk).
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Situatieschets van het in 1776 bij Oosterhout gehouden artilleriekamp

(zie blz. 5 aanrekening 2).
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Waar komt de naam MarkendaaZ en, Haagdijk vandaan? Het is niet
waarschijnlijk dat de kapel die bij de Mark werd gebouwd, de naam
"Markendaal" meebracht, gelijk het norbertinessenklooster zijn naam
Katharinadal van Wouw meebracht naar Breda; en toen dit klooster in
1646 naar Oosterhout werd verplaatst, bleef het de naam Katharinadal
behouden, tot op de huidige dag.

De omgeving waarin deze kapel werd gebouwd, werd toen waar
schijnlijk reeds "Markendaal" genoemd. Hoe de naam "Markendaal"
te verklaren? De oorkonden uit de 14e en 15e eeuw, geven zowel
Marcken- en Merckendale als Marcken- en Merckendae1.1 Waarschijnlijk
is de naam Marckendaal ontstaan door het feit, dat ten Westen van de
Mark tegenover de hoger gelegen oude stadskern van Breda aan de
overzijde van de Mark, een komvormige laagte is gelegen, waar de Aa
of Weerijs met de Bijloop stroomden en herhaaldelijk overstromingen
veroorzaakten.2 De kapel die in deze komvormige laagte werd gebouwd,
zou haar naam aan dit dal bij de Mark ontleend hebben. In een stuk
dat in de 17e eeuw uitging van de magistraat van Breda, werd van
Markendaal echter een andere verldaring gegeven. Daarin werd vermeld
"de capelle van Markenda" d.i. de kapel op de plaats waar de Mark en
de Aa samenvloeien.3 Zekerheid omtrent de betekenis van "Markendaal"
is dus niet te geven.

Evenmin bestaat er zekerheid omtrent de afleiding van de straat
naam "Haagdijk", voor welk gebied de kapel van Markendaal vooral
moest dienen. Tijdens de 14e eeuw vermelden de oorkonden "Haghe
dijc". in de 15e eeuwen in de latere eeuwen ,Haechdijck"; en in het
voorn. 17e eeuwse stuk van de Bredase magistraat staat "Hadijck". Blijk
baar is deze straat genoemd naar "Die Haghe", de oude naam van de
vroegere gemeente Prinsenhage; de Haagdijk lag tóen onder het gebied
van "Die Haghe". Waarschijnlijk was "Die Haghe" oorspronkelijk een
warande, een omrasterd jachtgebied van de hertogen van Brabant, waar
bij zich op de duur een gemeenschap van die naam gevormd heeft. Even
wel werd het gebied van Prinsenhage oudtijds ook met de namen van
"Marters, Martersse, Merters, Mertersse" aangeduid; dit zou dan grensbos
bij de rivier de Mark d.i. grensrivier betekenen. Dit zou vroeger ter
plaatse van Steenakker onder Prinsenhage gelegen hebben.4
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Is het ook niet mogelijk Martersse of Mertersse van St. Martinus af
te leiden, de oude kerkpatroon van Prinsenhage? Hiervoor bestaat wel
enige grond gelijk we later nog zullen zien. In een reconstructietekening
van Oud Breda bracht Van der Hoeven voor Haagdijk de naam "Adijk"
naar voren; nl. een dijk als een verhoogde weg tussen twee rivierarmen
van de Aa of Weerijs, de Donk en de Gampel. De Adijk. zoals de Haag
dijk in de volksmond nog wordt genoemd.5

***
Ligging van Markendaal en van de Haagdijk. In het begin lag de

toegang naar Breda vanuit Prinsenhage niet zo gunstig als vanuit Gin
neken. Van Breda uit was vanaf de Havermarkt, het oudste gedeelte
der stad, een rechte hooggelegen verbindingsweg over Grazendonken en
Zandbergen naar Ginneken; te Ginneken kwamen oude wegen uit ver
schillende richtingen samen. Hier was ook in de oude tijd een overgang
over de Mark, de Duivelsbrug genoemd; deze was niet zo breed als de
Mark bij Breda. De bewoners van Prinsenhage konden evenals die van
West Brabant in de oude tijd van deze brug gebruik maken om naar
Breda te komen. Want de brede Mark was voor de rechtstreekse toegang
van Prinsenhage naar de oude stadskern van Breda zeker een groot be
letsel. Maar nog meer was dit het geval met de Aa of Weerijs, die zich
vermoedelijk ten zuiden van de Nieuwe Haagdijk in twee rivierarmen
splitste, nl. de Donk en de Gampel. Aldus verkeerde de Haagdijk van
begin af in een uitzonderlijke situatie; hij was tegenover het oude Breda
op een eiland gelegen. De ene rivierarm, de Donk, stroomde tussen de
Leuvenaarstraat en de Haagdijk in noord-oostwaartse richting, en viel
volgens een gereconstrueerde kaart in de oudste tijd bij de Nieuwe Prin
senkade tegenover de Kraanstraat in de Mark. Volgens een latere kaart
laat Van der Hoeven in zijn Geschiedenis van de vesting Breda, de Donk
bij de Prinsenkade in de Mark stromen, zoals dáár aan het einde van de
overkluizing van de Donk nog te zien is. De andere arm van de Aa of
Weerijs, de Gampel, liep langs de andere zijde van de Haagdijk, en
kwam bij de Jan van Polanenkade (nu Markendaalse weg) in de Mark
terecht; vroeger was ook dáár het einde van de overkluizing van de
Gampel te zien.
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PLATIEGROND VAN DE MARKENDAALSE KERK TE BREDA

Reconstructie door E. P. J. de Wolf ± 1935. Gemeente·archief Breda.

a. Latere aanbouw. b. Toegang tot het kerkhof.

c. Ingang kerk. d. Bebouwing na 1550.
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Graaf Hendrik van Nassau, heer van Breda, moderniseerde de vesting
zijner stad. Gevolg daarvan was dat het water van de Aa of Weerijs
niet meer in de Mark, maar in de nieuwe vestinggracht terecht kwam.
Later werd het water van de Aa of Weerijs naar de Grote Watermolen
op de Gasthuisvelden afgeleid; Donk en Gampel werden dode rivier
armen, en tenslotte gerioleerd.

Tussen de Donk en de Gampel lag vroeger een eiland, een hoog
gelegen terrein, dat waarschijnlijk door verloop van tijd tegen over
stromingen nog werd opgehoogd. Dit hooggelegen terrein werd wellicht
al vroeger bewoond, ni. door vissers en schippers; reeds in de 14e eeuw
werd deze buurt "Haghedijc" genoemd.

Het terrein waar de Aa of Weerijs aan de Mark in België ontsprin
gen, ligt 25 m hoger dan de komvormige laagte ten westen van Breda,
waardoor de Aa of Weerijs vloeit; in de andere helft van de Mark, van
Breda naar het Volkerak, is het verval maar 4 à 5 m. Zo stroomt het
water van België snel naar Breda, maar vloeit van Breda slechts traag
weg. Daarbij was te Breda eb en vloed merkbaar. Dit bleef zo tot 1824,
toen de uitmonding van de Dintel zoals de Mark aan het einde wordt ge
noemd, bij Dinteloord of Prinsland door een sluis van het Volkerak
werd afgesloten; sindsdien werd deze Dintelsas genoemd. Een blijvend
gevolg van de trage afvoer van het water van Breda naar het Volkerak
is, dat het water zich in het natte jaargetijde ten westen van Breda op
hoopt en gemakkelijk overstroming veroorzaakt. Zo gaan nog al eens
van het waterschap de Aa of Weerijs dat 14500 ha omvat, jaarlijks, on
danks dat er vele verbeteringen werden aangebracht, ongeveer 1000 ha
onder water.6

Waarschijnlijk werd al in de 12e eeuw toen de heerlijkheid Breda
werd opgericht, te Breda op de Mark tol geheven; kleine schepen kon
den vroeger zelfs Hoogstraten bereiken. Aan de Tolbrug die dáár over
de brede Mark gelegd was, en die in 1530 tengevolge van "zeevloed"
instortte, is waarschijnlijk vanaf de Haagdijk een veer voorafgegaan.
Zo bestond er stroomafwaarts van de Mark, al in de Middeleeuwen "het
Oude Veer" te Zwartenberg bij Zevenbergen; later in de 16e eeuw werd
"het Nieuwe Veer" ten zuiden van de verkeersbrug Breda-Moerdijk ver
meld. Het is niet bekend wanneer de brug bij de tol te Breda over de
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Mark gebouwd werd; evenmin wanneer er een vaste verbinding kwam
vanuit Prinsenhage over de minder brede Donk met de Haagdijk. Wel
licht gebeurde dit al eerder. Uit het feit, dat reeds in 1344 de Brugstraat
vermeld wordt, valt af te leiden, dat in dat jaar de (Tol)brug bestond.6a

De Haagdijk eindigt aan beide zijden met een bocht. Deze begint aan
de ene zijde bij d~ Gampelstraat en eindigt bij de Donk waar de straat
weg- naar Prinsenhage begint; de andere bocht begint bij de oude Diest
straat en komt aan de Mark tegenover de Tolbrugstraat. Hieruit zou
men mogen besluiten dat de beide straten ouder zijn, bij welke de uit
einden van de Haagdijk zich later hebben aangesloten. In deze Diest
straat, tevoren Donksteeg genoemd, lag een brug over de Donk; deze
straat kende in de oude tijd geen doorgaand verkeer. Zij werd waar
schijnlijk naar een huis "de stad Diest", dat bij de Haagdijk was gelegen,
Dieststraat genoemd. Er lag ook een brug over de Gampel in de Gampel
straat, die evenmin doorgaand verkeer naar buiten had.

De brug over de Donk die van Prinsenhage toegang gaf naar de
Haagdijk, werd St. Meertensbrug genoemd.6b Is het in dit verband niet
mogelijk om de oude naam van Prinsenhage n1. Merters of Mertersse uit
St. Maarten, de oude kerkpatroon van deze plaats, te verklaren? Wan
neer deze brug werd gebouwd, is niet bekend. Evenmin wanneer de brug
bij de tol van Breda over de Mark werd geslagen, waardoor de vaste
verbinding van de Haagdijk met de oude stadskern van Breda een feit
werd. Nadat deze beide bruggen waren gemaakt, kregen West Brabant,
Zeeland, België en Holland over Zevenbergen (dat toen tot het graaf
schap Holland behoorde), een rechtstreekse en kortere verbinding over
de Haagdijk met Breda; tevoren ging dit verkeer veelal langs een om
weg over Ginneken naar Breda. Het gevolg hiervan was dat de Haag
dijk de drukste verkeersweg werd binnen de stad. Neringdoenden van
allerlei gading en vele ambachtslieden vestigden zich hier. De Haagdijk
werd een zeer bedrijvige straat; hij is dit sindsdien gebleven.

**
*

De Haagdijk werd met de stad Breda verenigd. Bij de bruggen van
de oude binnenstad van Breda werden tevens poorten gebouwd, om de
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stad naar buiten te beveiligen. Bij de brug naar Ginneken die waar·
schijnlijk de oudste verbinding van Breda naar buiten was, werd tussen
de Eindstraat en de Ginnekenstraat een poort gebouwd. Ze werd eerst
Lombaartpoort genoemd, omdat de Lombaart naast de poort zijn wissel·
kantoor had. Nadat deze naar de Nieuwstraat was verhuisd, werd deze
poort voortaan Eindpoort genoemd.7 Zo was bij de brug van het Gast·
huis, de Gasthuiseindse poort. De brug bij de tol van Breda werd even·
eens door een poort afgesloten. In 1502 werd ze als Tolbrugpoort ver·
meld, in 1516 werd ze echter "Haechdijcksche poorte" genoemd. Intussen
was Jan van Polanen, heer van Breda, begonnen met te Breda een middel·
eeuws kasteel te bouwen; eveneens maakte hij door de bouw van stenen
muren, torens en poorten van Breda een complete vesting. Terzelfder
tijd werd de Haagdijk die buiten de heerlijkheid van Breda was gelegen
(nog in 1463 staat in een oorkonde "infra libertatem dicti opidi de
Breda"), en tot het gebied der parochie Prinsenhage behoorde, door een
poort met de stad Breda verenigd.8 Bij de St. Meertensbrug tussen het
einde van de Haagdijk en de Nieuwe Haagdijk (tóen Fellenoort ge·
heten), sloot een poort, nog in 1506 en 1531 St. Meertenspoort genoemd,
de weg naar Prinsenhage (Mertersse) af.9 Bij de Gampelbrug was de
Haagdijk al in 1411 door de "Ghempelpoort" afgesloten. Ook bij de
Donkbrug in de Oude Dieststraat was een afsluiting gemaakt. lo

Graaf Hendrik van Nassau, heer van Breda, is nà 1530 begonnen
zijn stad Breda van moderne vestingwerken nl. van aarden wallen te
voorzien. De Ginnekenstraat en Boschstraat resp. Ginnekeneinde en
Gasthuiseinde genoemd, die tevoren naar buiten openlagen, werden in dit
nieuwe vestingstelsel opgenomen; eveneens de Haagdijk die al met de
stad was verenigd. Hieruit volgde dat de stenen vestingwerken der oude
binnenstad hun bestemming verloren, en werden afgebroken. De poorten
der binnenstad nl. de Gasthuispoort, de Lombaart ·of Eindpoort en de
Tolbrug· of Haagdijkse poort kwamen te vervallen. Drie nieuwe stads·
poorten die aan het begin der toegangswegen naar Breda werden ge·
bouwd, werden in het nieuwe vestingstelsel opgenomen.

In 1537 werd aan het einde der Boschstraat een brug gemaakt en een
poort gebouwd, Boschpoort genoemd, omdat ze aan de weg naar den
Bosch was gelegen. Aan het einde der Ginnekenstraat werd in 1538

12

Jaarboek De Oranjeboom 11 (1958)



een nieuwe brug gebouwd en een poort opgericht; ze werd Ginneken
poort genoemd, ook wel eens Hoogstraatse poort, omdat langs hier de
weg naar Hoogstraten openlag. Eerst in 1546 werd aan het einde van
de Haagdijk een nieuwe Haagdijkse poort gebouwd; ze werd ook Ant
werpse poort genoemd, omdat er van hier een goede verbinding met Ant
werpen was. Om Breda krachtiger te kunnen verdedigen, werden in de
laatste helft der 17e eeuw onder leiding van de vestingbouwkundige
Menno van Coehoorn de drie stadspoorten verplaatst, nI. de Boschpoort
naar de Korte Boschstraat, de Ginnekenpoort naar het van Coothplein
en de Haagdijkse poort naar het Wapenplein op het eind der Nieuwe
Huizen. l1

Nadat in 1613 tegenover de Haven van Breda door prins Philips
Willem, heer van Breda, de eerste steen was gelegd voor een nieuwe kade.
werd ze naar deze vorst "Prinsenkade" genoemd. Terzelfder tijd werd ook
de Zoutstraat aangelegd, die tevens een verbinding kreeg met de Prinsen
kade en met de Oude Dieststraat. Al jaren tevoren was tegenover de Vis
marktstraat de Hoge Brug gemaakt, die de Prinsenkade en de Zoutmarkt
met de oude stad verbond. Deze nieuwe straten vormden ook de omge
ving van de Haagdijk.12

***
Door wie en wanneer werd de kapel Markendaal gebouwd? In 1294

bestond reeds in de Boschstraat de Gasthuiskapel bij het Gasthuis, en
omstreeks 1400 de kapel van St. Joost (Judocus) in de Ginnekenstraat.
Beide lagen buiten de oude stad, maar binnen het gebied der Heren van
Breda; ze stonden onder het gezag van de magistraat en van het kolle
giaal kapittel van O. 1. Vrouw van Breda. De kapel van Markendaal
lag ook buiten de oude stad maar buiten de heerlijkheid Breda; ze behoor
de tot de parochie Prinsenhage. Aan de stichting van de kapel van Mar
kendaal ging de oprichting van de parochiekerk van Prinsenhage vooraf.
Dit was het werk van de abdij van Thorn, die op het einde van de 10e
eeuw in West Brabant een groot aantal goederen en tienden had ont
vangen. Te Gilze waar vanaf de Oude Hof deze goederen en tienden
werden beheerd, werd door de abdij al spoedig een parochiekerk ge-
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bouwd. Want de tiendheffer had volgens het Middeleeuws kerkrecht
voor de geestelijke belangen van de bewoners zijner goederen en voor
de tiendplichtigen te zorgen. Zelfs was Gilze in het begin ook voor de
bewoners van Ginneken, Bavel, Prinsenhage, Etten en ook voor Breda
de enige parochiekerk in die omgeving. Nadat echter in de eerste helft
der 12e eeuw de heerlijkheid Breda was opgericht, stichtte de Heer voor
de bewoners zijner heerlijkheid Breda, nl. Breda, Teteringen, Terheyden,
Wagenberg en Zonzeel (die behalve Zonzeel tevens zijn tiendgebied
waren) een parochiekerk binnen Breda. Dit schijnt wel voor de abdij
van Thorn aanleiding geweest te zijn, om op haar tiendgebied dat om
Breda heen was gelegen, nl. te Prinsenhage, Sprundel, Etten, Ginneken
en Bavel spoedig daarna kapellen voor hare tiendplichtigen op te rich
ten. In 1216 werden de kapellen van Prinsenhage, Etten en Ginneken
tot zelfstandige parochiekerken verheven. Het waren intussen belangrijke
plaatsen geworden; vooral Prinsenhage dat tóen de moederkerk Gilze
belangrijk overtrof.l3

Wilde de abdij van Thorn hiermede tevens voorkomen, dat de paro
chianen dezer nieuwe parochies die tevoren onder de parochiekerk Gilze
ressorteerden, door de parochiekerk van Breda werden opgevangen? Dit
was voorzeker wel het geval met de Haagdijk, die tóen tot het gebied
en onder de parochie van Prinsenhage behoorde; de Haagdijk, regen de
binnenstad van Breda gelegen, werd op de duur een der drukste straten.
Bij de Mark en tegenover de tol van Breda werd in de omgeving, die
Markendaal werd genoemd, door de abdij van Thorn een kapel gebouwd.
Ze werd een hulpkerk van de parochie Prinsenhage voor de bewoners
van de Haagdijk, voor de Gampelstraat, de Rosemarijnstraat, de Donk
steeg, vervolgens Dieststraat genoemd, en later ook voor de Prinsenkade
en de Zoutstraat. Van begin af waren aan deze kapel beneficies verbon
den, zodat men daar geregeld de H. Mis kon horen. De pastorale rechten
vooral voor dopen, trouwen en begraven, bleef de pastoor van Prinsen
hage zich voorbehouden.

Wanneer de kapel gebouwd werd, is niet bekend. Van Goor bracht
de stichting dezer kapel in verband met het feit, dat Jan van Polanen
nà 1350 de binnenstad van Breda met stenen muren, torens en poorten
omgaf, en terzelfder tijd ook de Haagdijk door de St. Meertenspoort af-
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sloot. Hier staat tegenover dat reeds in 1344 de kapel van Markendaal
bestond; in deze kapel was toen een broederschap van O. 1. Vrouw ge
vestigd.14 Wellicht is al spoedig nà de oprichting van de parochie Prin
senhage, in de bedrijvige volkswijk van de Haagdijk de kapel Marken
daal gesticht. Ze moest de Haagdijk en omgeving voor de parochie
Prinsenhage bewaren, hetgeen later nog duidelijker zal blijken.

***

Eerste poging om de kapel van Markendaal een zelfstandige paro
chiekerk te maken. Reeds in de 13e eeuw ontstonden rondom de heer
lijkheid Breda te Ginneken, Prinsenhage en Etten zelfstandige parochies.
Ook op het gebied der heerlijkheid Breda waar in het begin slechts één
parochie was, voltrok zich zo'n proces. De groei van de bevolking,
de verre afstand van de parochiekerk Breda, en de geregeld voorkomende
overstromingen van de rivier de Mark, waren oorzaken dat grote ge
deelten van de parochie Breda tijdelijk werden afgescheiden. De kapel
van Ansekerke, later naar de streek waar ze lag, kapel van Zonzeel ge
noemd, werd reeds in 1313 zelfstandige parochiekerk; tengevolge van
de St. Elisabethsvloed hield deze parochie nà 1421 op te bestaan. Ter
heyden en Teteringen kregen in de eerste helft van de 15e eeuw hulp
kerken van Breda; in 1635 werden beiden zelfstandige parochies en
van de parochiekerk van Breda gescheiden.15

In de eerste helft der 15e eeuw werden eveneens pogingen gedaan
om de kapel van Markendaal tot parochiekerk te maken, en van de
parochie Prinsenhage af te scheiden. Om daartoe te geraken, richtten
de bewoners van de Haagdijk en omgeving zich tot paus Martinus V
(1417-1431). Hun bemiddelaar bij de paus was Anselmus Fabri (Smits,
of Smid). Hij was priester, mr. in de beide rechten en deken van de kolle
giale kerk van O. 1. Vrouw te Antwerpen. Toen hij omstreeks 1419
voor de bewoners van de Haagdijk en omgeving bij paus Martinus V
bemiddelde, waren zijn ouders reeds gestorven. Want in het rekest stond
vermeld, dat de ouders van Anselmus Fabri van Antwerpen in de kapel
van Markendaal waren begraven: 16 Ofschoon Anselmus Fabri van Ant
werpen naar Rome was vertrokken, bleef hij deken van de 0.1. Vrouwe-
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kerk; hij was eveneens aartsdiaken van Henegouwen. Te Rome bekleedde
hij belangrijke functies aan het pauselijk hof; hij was decretorum doctor
en corrector der apostolische brieven. Onder de pausen Eugenius IV
(1431-1447) en Nicolaas V (1447-1455) was hij referendaris en oefende
grote invloed uit aan het pauselijk hof. Hij was ook lid en een groot
weldoener der "Anima", een Nederlands-Duits priestercollege te Rome,
en was er de eerste officiële protector van.17 In 1449 stichtte Anselmus
Fabri bij testament in zijn huis op de Haagdijk een gasthuis, om 13 oude
mannen te onderhouden; later werd deze instelling "het Oud Manhuis
op de Haagdijk" genoemd. Dit huis stond ter plaatse op de Haagdijk,
waar nu de hoofdingang is van het tegenwoordige Gasthuis.1s Anselmus
Fabri is in 1449 te Florence overleden en werd in de O. 1. Vrouwekerk
te Antwerpen begraven.

Uit het rekest dat Anselmus Fabri namens de bewoners van de
Haagdijk en omgeving aan Paus Martinus V aanbood, blijkt wel dat ze
in de kapel van Markendaal de H. Mis bijwoonden; maar dat ze geen
gelegenheid hadden om de sacramenten te ontvangen en bij de kapel
hun doden te begraven. Al jaren hadden ze hierop aangedrongen; de
parochiekerk van Prinsenhage lag voor de bewoners van de Haagdijk
nog al ver weg, en dit gaf in de winter herhaaldelijk moeilijkheden.
Ook stond in het rekest dat Anselmus Fabri uit eigen middelen en met
de steun van andere geestelijken, een nieuw altaar van O. 1. Vrouw in
de kapel van Markendaal had gesticht. De priester die dit altaar zou be
dienen, zou de pastorale zorg hebben; hij zou ook in de kapel van
Markendaal een doopvont moeten plaatsen, en bij de kapel een kerkhof
moeten aanleggen. Op 12 mei 1419 verhief paus Martinus V de kapel
van Markendaal tot parochiekerk voor de Haagdijk en omgeving; ze
werd van de parochie Prinsenhage gescheiden. Voor het afgestane ge
deelte moest aan de pastoor van Prinsenhage een behoorlijke vergoeding
worden gegeven. Het benoemingsrecht (patronaat of presentatie) van
de pastoor van Markendaal gaf de paus aan Anselmus Fabri, of aan een
persoon door deze aan te wijzen of aan zijn erfgenamen. Buiten de abdis
van Thorn en de pastoor van Prinsenhage om, had Anselmus Fabri deze
pauselijke beslissing verkregen.19

Echter is van de oprichting van de parochie Markendaal niets ge-
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komen. Eeensdeels lag het wel hieraan dat het Westerse Schisma het
pauselijk gezag zeer had verzwakt. Maar de voornaamste oorzaak was
wel dat de abdis van Thorn aan haar patronaatsrecht vasthield, en dat
de pastoor van Prinsenhage weigerde een belangrijk deel van zijn pa
rochie af te staan. Waarschijnlijk kreeg de kapel van Markendaal sinds
1419 van de pastoor een zekere mate van zelfstandigheid, maar afhan
kelijk van de abdij van Thorn en van de pastoor van Prinsenhage. Ten
dele kwam men dus aan de verlangens van de bewoners van de Haagdijk
en omgeving tegemoet. Men regelde de toestand voor hen aldus: de pas
toor van Prinsenhage benoemde in de kapel van Markendaal een dienst
doende priester, vicarius of rector genoemd; deze had voor de bewoners
van de Haagdijk en omgeving de pastorale rechten, toedienen der sacra
menten en het recht van begraven. Gelijk Terheyden en Teteringen,
kreeg ook de kapel van Markendaal een doopvont; er werd bij deze kapel
ook een kerkhof aangelegd. De kapel van Markendaal was hulpkerk
geworden, en de rector bleef afhankelijk van de pastoor van Prinsen
hage, die ook de rector onderhield.

De tijdelijke belangen der kollegiale kerk van Breda werden door
drie kerkmeesters verzorgd. Zo beheerden twee kapelmeesters de goe
deren der kapel van Markendaal en waren daarvoor verantwoording
schuldig aan de pastoor van Prinsenhage; ze werden ook door deze be
noemd. In de eerste helft der 16e eeuw oefende de magistraat van Breda
niet alleen toezicht uit op het beheer der goederen van de kollegiale kerk,
door de kerkmeesters jaarlijks ter verantwoording te roepen, maar ook
op de kapellen binnen Breda gelegen. Voor de kapel van Markendaal
was in 1523 Jan van Nederven, schepen van Breda, daarmede belast.2o

Zo is de verhouding van Markendaal tegenover de parochie Prinsen
hage lange tijd gebleven. Toen Anthonis d'Hoon, pastoor van Breda, in
1571 voor een commissie van de Raad van Beroerten aldaar, een ver
klaring moest afleggen over een Bredase katholiek, bekende hij daartoe
niet bevoegd te zijn, omdat deze op de Haagdijk woonde die tot de
parochie Prinsenhage behoorde. Deze verhouding werd later nog dui
delijker omschreven in een schrijven, dat de Bredase magistraat tussen
1625-1637 tot het vicariaat van het bisdom Antwerpen richtte, om de
kapel van Markendaal tot zelfstandige parochiekerk te maken. De ma-
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gistraat wees er op dat reeds gedurende lange tijd pastorele zorg vanuit
deze kapel werd uitgeoefend "Dat de capelle van Marckenda. de Hadijck,
de Nieuwe Kaeye (nu Prinsenkade) ende 't gene over de riviere ligt, res
sorteren onder de prochiekerck van den Hage, waarvan de pastoor over
menschengedenckenisse altijt gehouden is geweest, eenen bequaemen
dienaer te onderhouden uuytten middelen sijnder pastorije, om ter plaatse
te woonen ende de bewooners het woord Godts te predicken, de sacra
menten te administreren, beneffens wien noch in tijden van noot geoirloft
is den pastoir te gebruicken".21

In het begin der 16e eeuw werd in Markendaal een nieuwe kapel
in kruisvorm en in laat-gothische stijl gebouwd. Terzelfderrijd werden
bij het Gasthuis te Breda, te Ginneken en te Terheyden, kruiskerken in
dezelfde stijl gebouwd. De kapel van Markendaal had een grote toren,
met een uurwerk en enige klokken. De ingang van de Markendaalse
kerk lag in het begin van de Haagdijk, bij de Tolbrug. Het priesterkoor
grensde aan de Prinsenkade! Bij de kapel lag het kerkhof. De kapel van
Markendaal was toegewijd aan O. 1. Vrouw; reeds in 1344 was hier
een O. 1. Vrouwebroederschap gevestigd. In deze kapel werden 9 altaren
vermeld: nl. het altaar van O. 1. Vrouw, het H. Kruisaltaar, van St.
Anthonis abt, wel te onderscheiden van de St. Anthoniskapel op de
Fellenoorr (nu Nieuwe Haagdijk), ook onder de parochie Prinsenhage
gelegen; nog een klein altaar van O. 1. Vrouw, dat van de H. Leonardus
en JUdOCllS (St. Joost), het altaar van St. Georgius en Sebastianus, nog
een altaar van het H. Kruis en van O. 1. Vrouw in het Zuiderkoor, het
altaar van de H. Barbara en het altaar van de H. Agatha. Dan was er
nog een kosterschap aan deze kapel verbonden.22

**
*

De kapel van Markendaal tijdens de Hervorming te Breda. In de be
roeringen der Hervorming heeft de kapel van Markendaal ruim haar
aandeel gehad. Werd in augustus 1566 vooral in de kollegiale kerk van
O. 1. Vrouw gebeeldstormd, de kapel van Markendaal in een drukke
stadswijk gelegen, is evenmin als andere kapellen der stad, deze ramp
kunnen ontkomen. In februari 1571 consacreerde Franciscus Sonnius
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bisschop van Antwerpen te Breda opnieuw "de gedemolieerde ende de
gebroken altaren"; de stadsrekeningen geven echter geen nadere bijzon
derheden. Door het ingrijpen van de Prins van Oranje werden de gods
dienstige oefeningen te Breda ook in de kapel van Markendaal weer
hersteld. Maar tijdens de Religievrede die op 14 september 1578 te Breda
werd afgekondigd, kreeg de kapel van Markendaal een geheel andere
bestemming. Volgens deze moesten de katholieken en calvinisten met
elkaar in vrede leven en de magistraat der stad kon aan elke godsdienstige
gezindte naar behoefte een bestaand kerkgebouw toewijzen. De calvi
nisten te Breda verzochten nu de kapel van Markendaal voor hunne
diensten te mogen gebruiken; op 13 september 1578 stond de Bredase
magistraat hun dit tee. Om opspraak te vermijden verzochten de calvi
nisten de magistraat van Breda, om voor hen de kapel van Markendaal
te ontruimen "opdat 't selve niet tot schande oft genomen wordde, dat
men sulcx hen nyet te wijten". De magistraat liet het echter aan hen zelf
over. Zo werd de kapel van Markendaal de eerste kerk binnen Breda,
waar de calvinisten hunne openbare godsdienstoefeningen hielden. Op
4 september 1580 verordende de Bredase magistraat dat de grafzerken
der kerkhoven van de kollegiale kerk van O. 1. Vrouwen van Marken
daal zouden worden gebruikt voor het leggen van de fondamenten van
de nieuwe Grote Sluis.23

In het begin van het jaar 1581 was het aantal calvinisten te Breda
zeer toegenomen. Daarom meenden ze, steunende op de Unie van Utrecht
en de Religievrede die te Breda bestond, recht te hebben op een groter
kerkgebouw. Ze vroegen nu de beschikking te krijgen over de kollegiale
kerk van O. 1. Vrouw aan de Prins van Oranje, die patroon dezer kerk
was. Op 15 februari 1581 stemde deze hierin toe, maar hij verlangde dat
alles "sonder rumoere ende scandale" zou gebeuren. Met de drossaard,
magistraat en raad van Breda, met de leden van de raad van Oranje en
met de kapiteins der Bredase burgerwacht werd door een deputatie van
kanunniken op het stadhuis hierover uitvoerig beraadslaagd. Na deze
besprekingen trok de geestelijkheid zich enige tijd terug, om met elkaar
overleg te plegen. Bij hun terugkeer in de vergadering verklaarden ze,
dat ze de politiek van de Prins van Oranje niet wilden tegenwerken,
dat de katholieken de kapel van Markendaal zouden nemen, en de O. 1.
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Vrouwekerk aan de calvinisten zouden laten. Noodgedwongen legden de
kanunniken zich bij deze beslissing neer. De geestelijkheid zou hare pre
benden en geestelijke goederen behouden; vrijheid van godsdienst en
veiligheid van persoon en goederen werden gewaarborgd. Personen daar
toe aangewezen, moesten de kerkmeubelen van de O. 1. Vrouwekerk
naar de kapel van Markendaal transporteren; onder bedreiging met straf
fen hadden allen, ook de soldaten, zich afzijdig te houden en alles rustig
te laten gebeuren. De magistraat van Breda schonk daarna 200 rijns
guldens om de O. 1. Vrouwekerk en de kapel van Markendaal te laten
herstellen.24

De kapel van Markendaal was ntt parochiekerk geworden voor geheel
de stad Breda. Voor de dagelijkse koordienst der Bredase kanunniken
was de kapel van Markendaal te klein en ongeschikt. In deze troebele
tijden was het echter voor hen voorschrift, dat indien de kanunniken in
eigen kerk de koordienst niet konden verrichten, ze deze in een andere
geschikte kerk behoorden te doen. En dit was voor de Bredase kanunniken
waarschijnlijk een kerk in Lier. Hier trad immers in de zomer van 1581
bisschop Lindanus vanuit Breda met de Bredase kanunniken in onder
handeling.25

***
De kapel van Markendaal wordt zelfstandige parochiekerk en tweede

parochiekerk binnen de stad Breda. Niet lang oefende Cornelius Gob
bincx, pastoor van Breda, de zielzorg uit van zijn nieuwe parochiekerk
van Markendaal. In de nacht van 28 op 29 juni 1581 overrompelde de
Spaanse bevelhebber Claude de Berlaymont, heer van Haultepenne, het
kasteel van Breda; eerst na urenlange zware straatgevechten kon hij de
Bredase burgerwacht tot overgave dwingen. Verbitterd over zoveel te
genstand, hebben de Spaanse soldaten twee dagen en twee nachten ge
plunderd, verwoest en neergeslagen wat hen in de weg kwam. Het was
te Breda een vreselijke toestand: honderden doden en gewonden, een
groot aantal verbrande en verwoeste huizen, velen, o.a. het stedelijk
bestuur, waren uit de stad gevlucht. In deze chaos trof de Spaanse bevel
hebber Haultepenne de eerste ordemaatregelen. Aan de Religievrede
maakte hij een einde; alleen de katholieken hadden vrijheid van gods-
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De Markendaalse kerk in 1843.
Waterverftekening. Stedelijk Museum Breda, lnv. 126.

Foto H. A. Hagen

Jaarboek De Oranjeboom 11 (1958)



DE HAAGDIJK MET GAMPEL EN DONK VANUIT HET ZUIDOOSTEN.
fragment van het rninuutplan van het kadaster. 1824. sectie A, tweede blad.

Gemeente-atchief Breda 1945-305.
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dienst. Om zijn gezag grondig te herstellen, zond Philips II een konink
lijke commissie naar Breda: nl. Philippe Veusels en Gooswijn Batson
voor herstel van het politieke en burgerlijke gezag. Willem Lindanus
(Van de Lindt), bisschop van Roermond, die tevens pauselijk legaat was,
trad te Breda op als koninklijk commissaris, om de katholieke kerk in
Breda te herstellen, en volgens de besluiten van het concilie van Trente
te hervormen. Lindanus was een der geleerdste en bekwaamste bisschop
pen der contrareformatie; hij was met grote ijver bezield; hij was echter
bekend om zijn strengheid en zijn hard optreden. Eén der krachtdadigste
middelen tot herstel van de katholieke godsdienst was volgens Lindanus,
de stad Breda in drie parochies te verdelen. Zo was reeds op 16 juli
1568 door bisschop Sonnius Den Bosch in vier parochies verdeeld; te
voren was de kathedraal van St. Jan de enige parochiekerk voor geheel
die stad. Naast de kathedraal werd de grote kapellen van St. Jacob, van
St. Cathrien en van St. Pieter tot parochiekerken verheven. Dit trachtte
bisschop Lindanus ook in Breda te verwezenlijken.26

Uitgezonderd de Haagdijk en omgeving, strekte de parochie Breda
zich uit over geheel de stad. Daarbij waren de kapellen van Terheyden
en Teteringen, met hare dienstdoende geestelijkheid, van de Bredase pa
rochiekerk nog afhankelijk. Bisschop Lindanus wilde slechts verdeling
der parochie, in zoverre ze lag binnen de vesting Breda. Naast de kollegi
ale kerk van O. 1. Vrouw die tevens parochiekerk was, zouden de kapel
len van het Gasthuis en van Markendaal de nieuwe parochiekerken voor
hunne omgeving worden. Bisschop Lindanus begon hiertoe de voorbe
reidende werkzaamheden.

De liefdadige instellingen waren door het concilie van Trente onder
toezicht der katholieke kerk gekomen. Daarom ontbood Lindanus op
4 augustus 1581 de gasthuismeesters bij zich, om voor hem rekening en
verantwoording over hun beheer af te leggen. Te Breda had echter de
magistraat van begin af de volle zeggingsmacht over het Gasthuis kun
nen behouden. Hij benoemde de gasthuismeesters die het beheer over
het Gasthuis hadden, en die aan de magistraat daarover rekening en ver
antwoording hadden af te leggen. Lindanus had nu door zijn ingrijpen
in de zaken van het Gasthuis, de magistraat van Breda al tegen zich inge
nomen, toen hij op 9 augustus met de president-burgemeester van Breda
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een onderhoud had over de oprichting van nieuwe parochies. De bisschop
wilde niet alleen een geestelijke over het Gasthuis aanstellen, maar ook
van de Gasthuiskapel een parochiekerk maken. Bij Lindanus gaven hier
vooral twee omstandigheden de doorslag, nl. op het Gasthuiseinde (de
Boschstraat) woonden verscheidene aanhangers van het calvinisme, en
op het Nonnevelt en omgeving verbleven talrijke wederdopers, voor
wie volgens Lindanus alleen reeds een pastoor nodig zou zijn. Deze
nieuwe parochiekerk zou zich uitstrekken over de Boschstraat met om
geving; verder over het Nonnevelt - van de Akkerstraat tot aan het
"Houten Bruggeske", al de buitenstraten onder de stadsvesten, van het
Kasteel af tot aan de Akkerstraat - de Molenstraat over de brug van
het Gasthuis van de linkerkant af tot de Driehoektol, met het Zwarte
zustersklooster over de Keizersbmg langs de Oude Gracht tot aan het
"Houten Bmggeske" toe, ingesloten de Akkerstraat tot aan de vesten.
Lindanus voegde een gedeelte der binnenstad, o.a. de Molenstraat, aan de
nieuwe parochie toe, om de inkomsten der nieuwe parochie te versterken.
Verder stelde Lindanus aan de burgemeesters van Breda en aan de gast
huismeesters voor, om voor het onderhoud van de nieuwe pastoor de
twee eerst vrijkomende proven (onderhoudskosten van een oude man)
van het Gasthuis te bestemmen. Men zou daaraan nog een openstaand
beneficie of tienden voor een goed onderhoud kunnen toevoegen. Tevens
stelde Lindanus voor, om een gedeelte van het Gasthuis als pastorie in
te richten. Op 3 oktober consacreerde hij opnieuw drie altaren der Gast
huiskapel. Op 3 november zond Lindanus nog een brief aan de president
burgemeester over de oprichting van een nieuwe parochie in de Gast
huiskapel, en op 6 november had hij daarover een onderhoud met raads
heer Piggen. De opzet van Lindanus is echter mislukt; de magistraat
en de gasthuismeesters bleven afwijzend staan.27

Meer succes beloofde de poging om de kapel van Markendaal paro
chiekerk te maken; ze was immers al jaren lang hulpkerk geweest van
de parochie Prinsenhage. Reeds op 8 augustus voerde Lindanus met de
kapelmeesters van Markendaal daarover besprekingen. Op 23 augustus
reconcilieerde hij het kerkhof van Markendaal, en consacreerde er drie
altaren in de kapel. Op 23 augusrus had Lindanus een onderhoud met
Bredase kanunniken, om van de kapel van Markendaal een parochiekerk
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te maken, en over incorporatie van beneficies in deze kapel. Op 24 ok
tober 1581 protesteerden de abdis van Thorn en Hieronymus van der
Noot, pastoor van Prinsenhage, tegen het voorstel van de kapel van
Markendaal een parochiekerk te maken, en van de parochie Prinsenhage
te scheiden. Zij beriepen zich op hun patronaatsrecht en exemptie, en
bestreden de machtsbevoegdheid van Lindanus in deze zaak. Op 2 novem
ber had deze daarover een bespreking met de kapitteldeken.

Van der Noot was waarschijnlijk een zoon van Hieronymus van der
Noot, kanselier van de Raad van Brabant te Brussel; deze was in 1498
gehuwd met Maria van Nassau. Van der Noot was van 1541 pastoor van
Prinsenhage, hij was kanunnik van Luik, aartsdiaken van Henegouwen
en ekonoom van het prinsdom Luik. Tengevolge van deze laatste functie
verbleef hij meestal te Luik, waarom hij zijn pastoraat te Prinsenhage
door een plaatsvervanger (vice-cureyt) liet waarnemen. Lindanus daagde
pastoor van der Noot voor zijn kerkelijke rechtbank. Deze buitengewone
rechtbank had hij te Breda opgericht, voor welke zowel geestelijken als
leken hadden te verschijnen. Van der Noot verscheen daar niet alleen
van wege het reeds vermelde protest, maar ook omdat hij weigerde een
gedeelte van het inkomen van het pastoraat van Prinsenhage over te
dragen aan het kathedrale kapittel van St. Jan te 's-Hertogenbosch; dit
was zo krachtens het concilie van Trente vastgesteld. Van der Noot wei
gerde dit; daarom werd hij op 4 november 1581 wegens wederspannig
heid door Lindanus als pastoor van Prinsenhage afgezet. Evenwel is
van der Noot tot zijn dood in 1595 dáár pastoor gebleven. Verdere po
gingen van Lindanus om tot de stichting van de parochie Markendaal te
komen, zijn niet bekend. Lindanus vertrok 21 november 1581 uit Breda
naar Roermond. Zijn bisdom gaf hem zeker grote zorgen; maar door
zijn streng en ontaktisch optreden was hij te Breda in grote moeilijk
heden geraakt, waar hij moeilijk tegen op kon. Zijn opvolger Joannes
van Strijen bisschop van Middelburg kwam voor deze grote moeilijk
heden te staan. Deze was gedwongen reeds in februari 1573 uit Middel
burg te vertrekken, en trad te Breda eveneens op als koninklijk commis
saris en pauselijk legaat.28

Op 16 juni 1582 had Willem van Pamele, president van de Geheime
Raad te Brussel, namens de hertog van Parma gouverneur en kapitein
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generaal in de Nederlanden, aan bisschop Van Strijen opdracht gegeven
om de parochie Markendaal op te richten. De kapel van Markendaal
ressorteerde nog steeds onder de parochie Prinsenhage, waarover de
abdis van Thorn het patronaatsrecht uitoefende. Omdat de abdij een
geestelijke instelling was, meende Van Strijen het verzet van de abdis
wel te kunnen uitschakelen; te meer omdat de koning van Spanje te
Breda het gezag had overgenomen van de Prins van Oranje, die in zijn
gebied de belangen van de abdij van Thorn steeds verdedigde. Op 28 juli
daagde hij de abdis van Thorn voor zijn kerkelijke rechtbank te Breda;
aan de kerkdeuren van Breda, Prinsenhage en Markendaal werd de in
daging bekend gemaakt. Tevens werd het kathedrale kapittel van Den
Bosch ingedaagd, omdat het zijn inkomsten uit de parochie Prinsenhage
bedreigd zag; eveneens het kollegiaal kapittel en de pastoor van Breda,
die ook geprotesteerd hadden met de magistraat, omdat een gedeelte der
parochie Breda bij de nieuwe parochie Markendaal zou gevoegd worden.
Van verdere actie van deze kapittels is niets gebleken.29

De procuratoren van de abdis van Thorn en van pastoor Van der
Noot overhandigden op 28 juni 1582 aan de bisschop Van Strijen een
document, waarin ze op grond van patronaatsrecht en exemptie de rechts
macht van de bisschop in deze zaak betwistten. Deze nam hiermede geen
genoegen, en gaf hen nog acht dagen tijd om hun bezwaren naar voren
te brengen. Waren deze acht dagen verstreken, dan was er geen beroep
meer mogelijk.

Op 4 augustus weigerden de procuratoren bezwaren naar voren te
brengen, beriepen zich opnieuw op hunne rechten, en bestreden de
rechtsmacht van de bisschop in deze. Van Strijen verklaarde de zaak met
de abdis van Thorn en Van der Noot voor gesloten. Omdat de procu
ratoren hiertegen geen protest aantekenden, was het proces tegen de op
richting van de parochie van Markendaal afgehandeld. Wel tekende
Van der Noot op 24 augustus appèl aan; dit werd eerst op 14 oktober
den bisschop ter kennis gebracht. Hij wees dit protest op 7 november
1582 af, omdat het te laat was ingediend.30

Hierna stelde bisschop Van Strijen de grenzen vast van de nieuwe
parochie Markendaal; zoverre het de binnenstad betrof, gebeurde dit in
overleg met de magistraat van Breda. Het gebied der nieuwe parochie
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zou zijn als volgt: "In den eersten den gheheelen Haechdijck met sijn
appendentien van de Tholbruggen aH totter Haechdijcxe oH Antwerp
sche poorte toe incluys; ende voerts die gheheele plaetse leggende over die
riviere van der Marck naest der stadsvesten, tusschen den uytloop van
de voors riviere van der Marck, neHens het kasteel ende den inganck
derselver riviere aen de oostsijde van de grooten watermoelen, wekke
moelen sal oick begrepen in de prochie van Markendaal voorts. Item noch
die voors Tholbrugge aen de oostsijde dalende van deselve brugge aH
nae die Vismerckt rontomme de crane, ende soo voorts drayende door
die Schoelstraete ende voorts over die Havermerckt, ende van daer door
die Visserstraete, keerende in die Brugstraete nar die voors Tholbrugge
toe, wekken gheheelen cingel aen de rechterhand_t sal behoiren tot de
voors nieuwe parochie, uytsluytende die slinkerhandt, behalve achter die
crane waervan die slinkerhandt tot het huys toe waer daer die rent
meester Tsestich nu innewoont, oick sal deze parochie annex wesen. Ins
gelijcx die slinckersijde van de voors. Brugstraete tegenover den Co
peren Pot, tot de voors Tholbrugge toe, met noch den omkeer der Steen
brugstraet aen de rechtersijde, beghinnende aen 't houckhuys staende in
de voors Brugstraat, tegenover den voors Coperen Pot, tot over de Steen
brugge, ende voerts aen die rechterhandt door die Nieuwestraete, kee
rende door die Waterpoertstraete lancx 't water lopende, aen die oost
sijde van den hoH van Assendelft tot die voors watermoelen incluys".31

Vervolgens stelde de bisschop een onderzoek in naar de goederen
en inkomsten van de kapel van Markendaal, die van nu af aan tot de
kerkfabriek van de nieuwe parochie van Markendaal zouden behoren.
Hiertoe zijn te rekenen: 44 carolusguldens. De H. Geesccafel had een
jaarlijks inkomen van 30 carolusguldens en 20 veertelen rogge. Dan
stond nog in de bulle waarbij paus Martinus V de parochie Markendaal
had opgericht, dat Anselmus Fabri op 2 oktober 1426 een beneficie ter
ere van de H. Maagd Maria in de kapel van Markendaal had gesticht;
wekelijks zou men drie H. missen doen op het hoogaltaar van O. 1.
Vrouw. Dit beneficie werd in 1581 bediend door kanunnik Cools van
de kollegiale kerk. Dit beneficie gaf 19 veertelen en drie lopense rogge,
27 solidi van 20 groten, drie carolusguldens en een halve Engelse nobel;
daarbij nog ongeveer een bunder weide. Dan was er nog een beneficie
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van twee H. missen, één te lezen op zondag, en een ander op een dag
in de week. Cornelius Rijers nam in 1581 dit officie waar, en ontving
daarvoor negen rijnsguldens, twee veertelen en twee lopense rogge.
Joannes Sundert nam het beneficie van O. 1. Vrouw waar dat buiten
het koor lag; dit gaf drie maten haver. Leonardus de Greve die te Leuven
studeerde, liet het beneficie van St. Leonardus waarnemen; het ver
plichtte tot het lezen van drie H. missen per week en het gaf zes veer
telen koren. Dan nog het vacante beneficie van St. Georgius van twee
H. Missen; het brengt zes rijnsguldens op. Leonardus Valerius bedient
het beneficie van twee H. missen, ter ere van het H. Kruis en van de
H. Maagd in het zuidkoor; hij ontvangt er twee veertelen rog voor. De
opbrengsten van al deze beneficies kunnen besteed worden voor de
nieuwe parochie Markendaal, nI. voor onderhoud van een onderpastoor
en van de koster. De collatie van deze beneficies was voorbehouden aan
het kollegiale kapittel van O. 1. Vrouw te Breda en aan de pastoor te
Prinsenhage. Voor de dotatie van de pastoor der nieuwe parochie Marken
daal wordt jaarlijks 300 rijnsguldens uitgekeerd. Ze worden genomen
uit de tienden van de parochie Steenbergen die jaarlijks 700 rijnsguldens
opbrengen, en die voor zes jaar worden verpacht. Voor de pastoor van
Steenbergen blijft nog 400 rijnsguldens over. Voor het geval de tienden
in een jaar minder opbrengen dan 700 rijnsguldens, zal de pastoor van
Markendaal tevreden zijn met hetgeen na aftrek van 400 rijnsguldens
overblijft. Brengen de tienden echter meer dan 700 rijnsg. op, dan zal
dit overschot besteed worden voor de reparatie der kerk van Markendaal,
voor de aankoop van ornamenten en voor salariëring van het personeel,
zoals door de pastoor en de kerkmeesters zal geregeld worden. Ook zal
men de pastoor uit de geconfiskeerde huizen een geschikte pastorie toe
wijzen; zoals het huis van Hendrik van der Meer, waarin de calvinistische
predikant gewoond heeft.

De pastoor der nieuwe parochie en de president-burgemeester van
Breda zullen de kerkmeesters van de nieuwe parochiekerk Markendaal
benoemen. Deze zullen woensdag nà Pasen rekening en verantwoor
ding publiek in de kerk afleggen voor de pastoor en de president-burge
meester van Breda. De pastoor zal met zijn kerkmeesters een geschikte
koster aanstellen. Deze moet tot de geestelijke stand behoren, en de
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tonsuur en het geestelijk kleed dragen; hij moet ook in de parochie
wonen. De pastoor van Markendaal kan ook de offers, die in de parochie
kerk van Prinsenhage bestaan, in zijn parochie ontvangen op feestdagen,
bij het toedienen der sacramenten en bij begrafenissen, en voor zich be
houden. De benoeming of collatie van pastoor van Markendaal, kan de
Spaanse koning aan zich houden, terwijl de bisschop van Antwerpen de
nieuwe pastoor laat institueren. Het inkomen van de pastoor kan de
koning van de tienden van Steenbergen nemen, omdat deze parochie
evenals die van Breda, ten voordele van de koning van Spanje is gecon
fiskeerd. Aldus had bisschop Van Strijen de nieuwe parochie van Mar
kendaal ingericht. Deze regeling werd op 30 mei 1583 door de Geheime
Raad te Brussel en op 15 juni d.a.v. door de hertog van Parma goedge
keurd.3z

Voor benoeming tot eerste pastoor van Markendaal werd door
Van Strijen voorgedragen: Arnold Everaert, die al jaren lang namens de
pastoor van Prinsenhage, de pastorale zorg had in de kerk van Marken
daal; deze werd door de bisschop zeer aanbevolen. Vervolgens Johannes,
pastoor van St. Rumaldus te Mechelen en Peter Hermans, licentiaat in
de theologie te Leuven. Op advies van de Geheime Raad benoemde
Parma Arnold Everaert tot pastoor van Markendaal. Namens het bisdom
Antwerpen werd hij door de landdeken van Breda geïnstalleerd.

In een rekest richtte zich de pastoor van Markendaal om steun tot
de magistraat van Breda. Hij strekte immers zijn zielzorg ook uit over
een gedeelte der oude parochie Breda; daarbij had de president-burge
meestr van Breda deel in het bestuur der parochie Markendaal. En nu
vermelden de acten magistraal dat "mr. Aert Everaerts pastoor in Mar
kendaal verkrijgt op sijn aenvraeg van de magistraat van Breda 25 rijns
guldens, onder expresse protestatie van 't selve in egheen consequentie te
treden". Toch werd deze subsidie aan de pastoor van Markendaal later
herhaald. In 1586 is er een nieuwe pastoor; dan predikte Willem van
Gastel, pastoor van Markendaal, op Goede Vrijdag de Passie in de kolle
giale kerk van O. 1. Vrouw te Breda; hij ontving daarvoor drie rijns
guldens.33 Zover na te gaan is, verliepen tijdens de Spaanse overheersing
de diensten regelmatig in de parochiekerk van Markendaal.
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De parochiekerk van Markendaal opgeheven. Heraugière bezette in
de nacht van 3 op 4 maart door verrassing met het turfschip de stad
Breda voor de Staten Generaal. Ofschoon volgens de plakkaten de ka
tholieke godsdienst moest worden verboden en de priesters uit de stad
worden verbannen, verkreeg de katholieke magistraat van Breda, dat
de katholieken vrijheid van godsdienst behielden, en dat ze één kerk
mochten behouden voor hunne diensten; de andere kerk zou aan de
calvinisten komen. Maurits had dit in overleg met de Staten Generaal
aan de katholieken toegestaan, en herstelde hiermede te Breda de Religie
vrede van Prins Willem van Oranje. Maurits hield de kollegiale kerk
voorlopig voor de calvinisten gesloten. Zo wendde zich Maria van Nassau,
halfzuster van Maurits, in mei 1590 tot de magistraat van Breda om de
kerk van Markendaal voor de calvinisten te bestemmen en de predikant
Sopinghius te laten preken. Of dit resultaat had, is niet bekend. In augus
tus 1591 werd de O. 1. Vrouwekerk aan de hervormden toegewezen.
Ofchoon Maurits geen bepaalde kerk voor de katholieken aanwees, is
het waarschijnlijk dat ze de kerk van Markendaal voor hunne diensten
hebben gekregen. En van hieruit oefende pastoor Gobbincx voor de
tweede maal zijn zielzorg uit over alle katholieken van Breda. De ka
nunniken van het kollegiale kapittel moesten Breda weer verlaten; ze
vestigden zich in Brussel en omgeving. De katholieken konden de gods
dienstvrijheid te Breda niet lang behouden. Breda stond nà 1590 van
Spaanse zijde onder zware militaire druk, en was nog altijd zeer kwets
baar. Daarom drong Heraugière de militaire gouverneur van Breda,
die de katholieken wantrouwde, er herhaaldelijk op aan de openbare
uitoefening van de katholieke godsdienst te verbieden. Want de grote
meerderheid der Bredase burgerij was katholiek gebleven; daarom vrees
de hij van die zijde verraad. Tenslotte werd in augustus 1597 aan de
katholieken elke uitoefening van de katholieke godsdienst verboden; ze
moesten de kerk van Markendaal opgeven. Of de hervormden daarna
veel van deze kerk gebruik hebben gemaakt, is niet duidelijk. Ze hadden
in de O. 1. Vrouwekerk meer dan genoeg ruimte en daarbij hadden de
Waalshervormden in 1590 voor zich beslag gelegd op de Begijnhofkapel.
Gelijk van de andere Bredase kerken en kapellen, werd het beheer van
goederen en rechten van de kerk van Markendaal ondergebracht in de

28

Jaarboek De Oranjeboom 11 (1958)



Raad en rekenkamer van de Prins van Oranje van Breda. Ondanks de
afgekondigde plakkaten tegen de katholieke godsdienst kon Pastoor
Gobbincx tengevolge van de tolerantiepolitiek van Maurits en van de
Bredase magistraat, in de huizen der Bredase katholieken zijn zielzorg
blijven voortzetten, en konden de katholieken van Breda in de naburige
parochies o.a. te Prinsenhage en te Ginneken ter kerke blijven gaan.34

Uit de stadsrekeningen blijkt dat de kerk van Markendaal reeds in 1597
een andere bestemming had gekregen. Dan leverde Jan Herincx, brouwer
in de kerk van Markendaal, een ton bier aan de soldaten die Godevaert
Montens, president-burgemeester van Breda, naar Klundert hadden "ge
convoyeert". Ook het kerkhof van Markendaal bleek onder toezicht van
de Bredase magistraat te staan. Op 17 augustus 1609 gaf hij aan Jan de
Vries verlof een huis te bouwen op het terrein van het kerkhof van
Markendaal. Deze had daarvoor ook verlof gevraagd aan de abdis van
Thorn; de magistraat verklaarde echter dat dit overbodig was, omdat de
abdis binnen de stad van Breda niets had te zeggen. Op 1 februari 1610
verordende de magistraat dat allen die op de Haagdijk stierven, of ze
op het kerkhof van Markendaal begraven werden of niet, aan die kerk
de begrafeniskosten hadden te betalen. Zo kwam het stadsbestuur op
voor de rechten dezer kerk.35

**
*

De kapel van Markendaal weer parochiekerk binnen Breda. Onder
bevel van de Spaanse legeroverste Ambr. Spinola, werd de stad Breda
op 5 juni 1625 voor de koning van Spanje veroverd. De katholieken
kregen weer de volle vrijheid en de hervormde godsdienst werd binnen
Breda verboden. Kerken en kapellen werden weer voor de katholieke
eredienst ingericht. De kapel van Markendaal werd ook door de katho
lieken van de Haagdijk en omgeving in gebruik genomen; niet echter
als parochiekerk, maar gelijk vroeger als hulpkerk van de parochie
Prinsenhage. Jac. Vrancx die in 1620 tot pastoor van Prinsenhage was
benoemd, trok zich ook het lot van de Bredase katholieken aan, maar
vooral van de bewoners van de Haagdijk die tot zijn parochie behoorden.
Nadat Vrancx pastoor van Breda was geworden, volgde hem op 9 juli
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1629 de dominicaan Herman Holthuysen als pastoor van Prinsenhage
op. Hij was een bekend geleerde, baccalaureus in de theologie en later
landdeken van Breda. In 1630 noemde hij zich "pastoor des dorps van
den Haghe en van Markendaal". Omstreeks deze tijd brachten de kapel
meesters van Markendaal en verscheidene bewoners van de Haagdijk de
bisschop van Antwerpen ter kennis, dat ze binnen de stad Breda woonden
en evenwel tot de parochie van Prinsenhage behoorden. Ze hadden voor
de diensten in hun kapel geen afzonderlijke priester. Toch had paus
Martinus V op verzoek van Anselmus Fabri reeds in 1419 hun kapel
tot parochiekerk van Markendaal verheven, hoewel dit, gelijk vermeld is,
niet tot uitvoering kwam. Deze kapel had voldoende fundaties en inkom
sten om een pastoor te kunnen onderhouden. De actie van de bewoners
van de Haagdijk vond ook steun bij de magistraat; hij had reeds in 1583
zijn medewerking verleend aan de oprichting der parochie Markendaal.
Nu zond de Bredase magistraat tussen 1625-1637 een schrijven aan de
bisschop van Antwerpen, waarin hij er op aandrong om van de kapel
van Markendaal een parochiekerk te maken. Het streven van de bewoners
van de Haagdijk om een eigen parochiekerk te hebben, vond ook steun
bij Gaspar Nemius (Van den Bosch) bisschop van Antwerpen (1634
1651), die de oprichting van parochies in de steden krachtig bevorderde;
het concilie van Trente gaf hem hierin bijzondere volmachten.

Tegelijk bracht de bisschop in 1635 een grote verandering in de uit
gestrekte parochie Breda. De hulpkerken van Terheyden en Teteringen
die tot nu toe van de parochiekerk afhankelijk waren, maakte hij in dat
jaar tot zelfstandige parochies en geheel los van de kollegiale kerk van
O. 1. Vrouw. In hetzelfde jaar 1635 verhief bisschop Nemius de kapel
van Markendaal tot parochiekerk voor de Haagdijk en omgeving. Zo
konden de belangen der katholieken beter behartigd worden. Bij de op
richting van de parochie Markendaal stuitte de bisschop op de tegen
stand van de abdis van Thorn en van de pastoor van Prinsenhage. In het
Bredase kollegiaal kapittel kon hij echter steunen op de medewerking
van Jac. Vrancx, kanunnik van dit college en pastoor. Deze steunde de
bisschop in zijn hervormingen, ofschoon door de oprichting der drie
parochies zijn pastorale rechtsmacht tot een beperkt gebied werd terug
gebracht. Het kollegiaal kapittel van Breda kon er des te gemakkelijker
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in berusten, omdat bisschop Nemius Wouter van Oeckel, kanunnik van
dat kapittel, tot pastoor van Markendaal benoemde.

Voor de pastoor van Markendaal en voor Johan de Bruyn en Antho
nis Lips, schepenen van Breda, presenteerde Cornelis Joris in naam van
de weduwe en de weeskinderen van wijlen Sebastianus van den Avoirt
kerkmeester van Markendaal, de rekening voor het jaar 1636 van de
parochiekerk van Markendaal. Daaruit blijkt, dat Cornelius Verhoeven
als kapelaan op zon- en feestdagen de H. Diensten in deze kerk waarnam,
en daarvoor 33 rijnsguldens en 4 ort ontving. Dan werden in 1636 en
1637 nog kosten gemaakt voor verscheidene reparaties aan de kerk, voor
een schilderij van het Laatste Oordeel, voor een kruisbeeld op het hoog
altaar en voor verdere aankleding van dit altaar. Ook nu weer zouden de
bewoners van de Haagdijk en omgeving zich maar kort in het bezit van
een eigen parochiekerk mogen verheugen.36

***
De kerk van Markendaal gaat voorgoed over aan de hervormden.

Nadat Frederik Hendrik begin oktober 1637 Breda had heroverd, werd
de openbare uitoefening van de katholieke godsdienst in Breda ver
boden; aan de katholieken werd geen enkele kerk of kapel gelaten. Ze
konden weer in de naburige parochies hun godsdienstplichten gaan ver
vullen. Later konden ze tegen een jaarlijkse betaling van een som gelds
(recognitiegeld), te Breda enige huizen inrichten om er geregeld afge
zonderd hun godsdienstoefeningen te houden.

De protestantse magistraat beval op 11 september 1638 aan de ka
tholieke kerkmeesters die in 1637 in functie waren, om de sleutels van
de Markendaalse kerk aan de nieuwe kerkmeesters Cornelis van den
Kieboom en Peter Claessen van Overvelt over te geven, en de rekeningen
in orde te brengen. Begrijpelijkerwijze maakten de oude kerkmeesters
met de afwikkeling van een zaak, die voor hen zo tragisch was, maar wei
nig haast. Op 16 mei d.a.v. gebood de magistraat de oude kerkmees
ters van Markendaal, op straffe van 6 rijnsguldens aan de armen van
Breda te betalen, de rekeningen binnen 14 dagen in te dienen. En op
30 maart 1639 gaf de Bredase magistraat last aan de oude kerkmeesters
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van Markendaal om alle paramenten der kerk in te leveren. In de jaren
1639 en 1640 werden uit de kerk van Markendaal verkocht: een altaar
aan Johan Proost, heer van Wechelerssen, enige kerkelijke ornamenten
aan Aert Antonissen van Hylenen en enige schilderijen en kerksieraden
aan Adriaen Poelen, kerkmeester van de kerk van Strijbeek. De goederen
en inkomsten van de kerk van Markendaal werden bij het domein van
de geestelijke goederen van de heer van Breda gevoegd.

Daarna werd de kerk van Markendaal voor de hervormde dienst in
gericht. Van Goor schreef in 1744 dat "zedert lange jaeren herwaerts
deze kerk gebruikt wordt tot den godsdienst der Nederduitsche hervorm
de gemeente, en gemeentelijk genaamt de Kleine Kerk". Wellicht heeft
men reeds omstreeks 1640 de diensten in de Grote en Kleine Kerk ge
regeld. Door de hervormde kerkeraad te Breda werd vastgesteld, dat de
vier predikanten elke week om de beurt in de Grote en Kleine Kerk
de predikaties, de katechisatie en ook het avondmaal zouden houden,
Of aan deze voorschriften in de kerk van Markendaal tijdens de 18e en
1ge eeuw altijd streng de hand is gehouden, kan men betwijfelen. Nog
in 1807 werd op de naleving dezer voorschriften aangedrongen. De toren
van de kerk van Markendaal, die aan de westzijde stond en die vier spitsen
met een lantaarn had, werd waarschijnlijk in 1667 door leien afgedekt.
In 1712 werd het orgel dezer kerk vernieuwd.37

Tijdens de Franse Revolutie kwam de kerk van Markendaal weer ter
sprake. Nadat Nederland door de Franse troepen voorgoed was bezet,
werd het een republiek, van Frankrijk afhankelijk. Nu werd ook het
zesde additionele artikel van de staatsregeling van 1798 der Bataafse
Republiek eveneens voor de katholieken van krrtcht. Dit artikel bepaalde
dat alle kerkgebouwen en pastorien krachtens de volledige scheiding
van Kerk en Staat, voor zover ze niet door aanbouw uit de kerkekas
eigendom van het kerkgenootschap waren geworden, ter beschikking
van het bestuur der gemeenschap gesteld werden. De gemeentebesturen
zouden de kerken toewijzen, en de voorkeur geven aan het kerkgenoot
schap, dat de relatieve meerderheid had in de gemeente. Tevens moest
de oppervlakte der kerkgebouwen worden vastgesteld, en de waarde der
roerende en onroerende goederen der kerkgenootschappen geschat wor
den. Dit onderzoek en die schatting heeft ook te Breda plaats gehad.
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De stad Breda telde in september 1798,9680 inwoners; hiervan waren
7485 katholieken, 1400 Nederlands-hervormden, 275 luthersen en 150
Waals-hervormden. De oppervlakte van de kerk van Markendaal was
3 roeden, 48 ellen, 6 palmen, 99 duimen en 27 strepen. De waarde van
de kerk van Markendaal werd in 1798 door zes taxateurs geschat op
7390 gld., het orgel op 630 gld., de preekstoel en de banken op 160 gld.,
en het huis door de koster bewoond op 1200 gld.; totaal 9380 gld. De
kerkhoven en de torens bleven eigendom van de gemeente. De jaarlijkse
inkomsten der Markendaalse kerk werden geschat op 591 gld en 10 st,
bestaande in gelden en renten, in opbrengsten van begrafenisgelden, van
huishuur, van familiewapens, van stoelen en banken. De lasten en scbttl
den van de Mm'kendaalse kerk bedroegen 7600 gld. De uitgaven: Jaar
lijkse reparatie 82 gld 1 st en 1 p; jaarlijkse betaling aan interest 225
gld lOst; jaarlijkse betaling voor allerlei zaken 53 gld 6 st 6 p; jaar
lijkse betaling aan tractamenten 281 gld 10 st; nog te betalen staat 521
gld; nog aan openstaande rekeningen 655 gld 13 st. Ook de Waalse
kerk door de Waals-hervormden gebruikt, had zware schulden; de Grote
of O. 1. Vrouwekerk had de meeste schulden. Op deze kerk rustte een
schuldenlast van 227.301 gld. Omdat de katholieken in Breda een grote
meerderheid hadden, deden ze hun aanspraken gelden op de Grote Kerk;
de kerk van Markendaal bleef hier voor hen buiten het geding. Namens
de katholieken trad de katholieke kerkeraad op; dit was een college
van vooraanstaande katholieken, dat omstreeks 1650 het bestuur der
katholieke gemeenschap binnen Breda met toestemming van de bisschop
van Antwerpen in handen had genomen, en waarvan de Bredase gees
telijkheid bijna in alles afhankelijk was. Voor de geestelijke overheid
van het Bredase dekenaat was de enorme schuldenlast van de Grote Kerk
een obstakel; ze was gekant tegen de overname van zwaar belaste kerken.
Daarbij spoorden ze de katholieken in deze tot matiging aan, omdat ze
gelijk Ten Hulscher de aartspriester van Holland, meer de voorkeur
gaven aan een goede verstandhouding met de hervormden, dan een stuk
recht af te dwingen en daardoor verwijdering te brengen.. Van de zijde
der hervormden rees tegen de aanspraken van de katholieke kerkeraad
ook verzet. Ze gaven een andere uitleg aan het zesde additionele artikel.
Daardoor duurden de onderhandelingen zo lang dat de termijn van on-
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onderhandelen werd overschreden; binnen zes maanden had men tot
overeenstemming te komen. Zo bleef de Grote Kerk voorlopig aan de
hervormden. Tijdens deze onderhandelingen stelden de hervormden in
deze aan het gemeentebestuur van Breda voor, de kerk van Marken
daal als pakhuis te gebruiken. Dit lokte verzet uit van de zijde der
katholieken; hierdoor zouden hun kansen voor de Grote Kerk vermin
deren. Het gemeentebestuur is op het voorstel niet ingegaan. Tenslotte
bepaalde de staatsregeling van 1801, dat ieder kerkgenootschap in het
bezit der kerk zou blijven die het in het begin der eeuw bezat. Wel is
nog door de katholieken van Breda tijdens de regering van koning
Lodewijk Napoleon een poging gedaan om de Grote Kerk terug te
krijgen; echter zonder resultaat.3s

Geruime tijd werd de kerk van Markendaal door de hervormden
niet meer gebruikt. Tijdens de Belgische Opstand deed ze tijdelijk dienst
voor huisvesting van ktijgsgevangenen; en later diende ze als opslag
plaats van hooi en stro. Omdat er op deze kerk zware lasten rustten en
daar ze zeer in verval was geraakt, werd zij door de kerkvoogdij der Ne
derlands-hervormde gemeente in 1843 aan P. A. varz Riel voor afbraak
verkocht. Tegen deze verkoop kwam het gemeentebestuur van Breda in
verzet. Het bracht het zesde additionele artikel van de staatsregeling van
1798 naar voren, verklarende dat de kerk van Markendaal door de ka
tholieke gemeente gebouwd was. Het gemeentebestuur maakte de kwestie
aanhangig bij de arrondissementsrechtbank in Breda; deze stelde de kerk
voogdij in het gelijk. In hoger beroep werd het vonnis der Bredase recht
bank op 3 mei 1847 bevestigd.39 Daarna is de kapel van Markendaal ge
sloopt.

Hetzelfde lot ondergingen in de loop der jaren te Breda de kruis
kapellen van het Gasthuis en van St. Joost (Judocus); van deze laatste
bleef de toren behouden aan welke na de tweede wereldoorlog een kleine
devotiekapel ter ere der H. Maagd Maria is aangebouwd. Dan bestaat
nog de kapel der zusters norbertinessen van Katharinadal die als klooster
kazerne dienst doet. Verder zijn te Breda nog de volgende kapellen ver
dwenen: de Begijnhofkapel bij het kasteel van Breda, de kapel van de
Zwarte Zusters in de Molenstraat, van de St. Jans- of Maltezerridders in
de St. Jansstraat, de kapel van het kasteel van Breda (K.M.A.), de St.
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Anthonis kapel op de Fellenoort (nu Nieuwe Haagdijk) en de kapellen
der jesuieten, capucijnen en minderbroeders in de jaren 1625-1637, die
resp. lagen in de St. Jansstraat, de Katharinastraat en de Nieuwstraat, die
weer in woonhuizen werden veranderd, gelijk ze tevoren ook waren. Al
leen de St. Wendelinuskapel, thans Waalse kerk, is uit de Middeleeuwen
ongeschonden overgebleven.

Merkwaardig is tenslotte dat op het terrein naast de oude kerk van
Markendaal, in het midden der 1ge eeuw de parochiekerk van de H.
Barbara werd gebouwd, die de huiskerk van die naam in de Tolbrug
straat verving. Ze werd in 1869 in gebruik genomen, en in 1875 gecon
sacreerd en tot kathedrale kerk van het bisdom Breda verheven. De
grenzen der nieuwe parochie waren in het begin ongeveer dezelfde,
waarin de parochie Markendaal besloten lag. Tengevolge van de op
richting van nieuwe parochies, werden deze grenzen later gewijzigd.

BIJLAGE I.

1581 october 2. Redenen waarom bisschop LindanuJ het noodzakelijk acht om
van. de Gasth1ûskapel een pm'ochiekerk te maken.

Redenen waeromme noodigh zij van het Gasthuijseinde een nieuwe parochie
te maken. lcq wil nu verswijghen d'onsprekelijke profijten des Christenvolx die
na d'ordinantie des h. concily van Tremen, Christo zijn comende uit de menigh
foudighe pasroren op hare Christen schapen vlijtelijke wakende. Dat nu op 't
Gasthuijseinde noodigh zij een parochie te maken, is daeruit ghuedt te mercken
dat desen houck desers stadts niet min en is doer de godrloose nieuwe leeringhe
geinfecteerr ofte jammerlijck verleidt van d'evangelische waerheit Goedts, onsen
voorvaderen doer Christum ende sijnen h. apostelen Willibrordum, Landtbertum
ende andere salighlijck geleert, dan d'andere quarrieren. Niemant van de borg
heren en magh ontkennen, dat het Nonnenvelt Ct welcke wij tot d'Ackerstrate toe
aen het houte brughsken, onder dese nieuwe parochie dencken te brenghen),
aldermeest met wederdoopers is beslabbert ende besmet geweest, die alleen wel
eenen pastoer souden behuuven.

Ende soe onder dese nieuwe parochie commen sellen alle d'uitstraten aen
des stadtsvesten van den casteel af tot d'Ackerstrate toe, is het ghuedt om sien,
dat sij te wijt van de moerkercken gelegen zijn, om van eenen man, die wel
te doerkennen ende insonderheit opsight te hebben, soe na den beveele Goedts
een ghuedt godtvreesende pastoer behoert bij sijnders eighen zielesanxsten perikel
te draghen, om sijnder Christen schapen aensight, handel ende wandel wijselijck
te bekennen.
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Soe dan niet alleen uwen medeborgheren ja medebroeders in Christo zeer
oerboierlijck en is, maer oeck ter uwygher saligheijdt van noode dat men beter,
vlijtiger, vadelycker ende naerstiger opsight draghe op dese uithoucken aen de
stadtsvesten zeer met duvelszaet besaeidt ende ontsteken, dencken den nieuwen
pastoer oeck wat vets bij sijn maghere portie bij te leggen, te weten de Molen
strate over de brughe van den Gasthuys aen den slinckerhandt af tot de dryehouk
toe met het Swarte susters clooster over de Keisersbrugghe lanx d'oude grafte tot
het houten bruxken toe, ingesloten d'Ackerstraete toth aen de vesten. Dit heeft
ons na langhen ondersuyck ende veel bedenckens het beste middel ghedocht
(altijdt op 't verbeteren van mijn heeren), om na des Coe. Mats, ernstelycke
meeninghe, dese jammerlijcke verleide stadt op den ouden vuet onsers oude
catholische Christe religions wederom haestelijck ende lichtelijck met de godt
lijcke hulpe Christi te brenghen.

Begheren daeromme dat mijn heeren beliefve ons cortelijck t'antwoorden
ende schriftelyck laten weten hare merste meeninghe van 't ghene wes boven
vermeldt is.

Onder stond: Vaert wel in Christo Jesu den 2 october 81. Altijdt E. 1. zeer
in Christi Jesu zeer ghedienstigh: (get): Wilhelmus Damasi van der Lindt.

eenv. 1ge eeuwse copie.
Breda GA collo Kleyn 94.

BIJLAGE Il.

1582 mei 1 - november 7. Na een proces voor de kerkelijke recbtbank te Breda
werd door bisschop Van Strijen de parochie van Markendaal opgericht; bare
grenzen, baar bestuur en hare inkomsten worden vastgesteld.

De capella de Markendael in oppido Bredensi erigenda in ecclesiam parochia
Iem. Quandoquidem in calendis maji 1582 amplissirnus dominus Pamelius no
mine suae celsitudinis de ecclesiarum parochialium intra Bredam divisione res
cripsit, sua celsitudini placere magis quod in duas tantum parochiales faceret
partitio, de qua rescriptione redditae sunt reverendissimo episcopo Middelbur
gensi die 16 junii anno praedicto. Praedictus rev. dominus die 22 ejusdem mensis
junii decrevit citationem per edictum contra reverendissimam dominam abbatis
sam, patronam ecclesiae parochialis in den Hagen extra muros dicti oppidi, cujus
ecclesiae pars et portio exsistit capella de Markendael intra ejusdem oppidi muros
constituta. Item contra partem ejusdem ecclesiae in den Hagen contra decanum
et capitulum Buscoducensem, decanum et capitulum, pastorem et magistratum
Bredensem, necnon contra omnes et singulos suae qualitatis interesse putantes,
ad comparandam Bredae coram praedicto reverendissimo, die 28 julii praefati
anni 1582, ad allegandum causas et rationes efficaces si quas haberenr quoad
praelibate capella de Markendael de praedicta ecclesia parochiali in den Hagen
non deberet separari, et separata in parochialem ecclesiam erigi.
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Qua citatione in valvis ecclesiarum Bredensis et Hagensis, et capellae de
Markendael affixa et publicata, dictoque 28 julii adveniente, compararunt coram
praefato reverendissimo procuratores dominae abbatissae de Thooren et domini
Hieronymi van der Noot asserti pastoris ecclesiae Hagensis, nullas quidem causas
contra praelibatam separationem et erectionem al1egantes, sed tantum certam sce
dulam exhibentes, frivolem quandam exceptionem contra praetactam citationem
et reverendissimi jurisdictionem continentem. Quibus reverendissimus octo prae
terea dies _concessit, ut ulterius saltem praefatas causas et rationes si quas haberenr,
proponerent; alioquin eosdem ex nunc prout ex tunc et e converso ab hujus
modi propositione in posterum facienda seclusit. Quo die octavo serviente, qui
fuit dies quartus mensis augusti 1582 qua prealibati procuratores comparantes,
nul1as causas contra dicram separationem et erectionem proponebant, nec pro
ponere volebant, sed tantum super exceptione sua contra citationem reverendissi
mi jurisdictionem oppositum jus sibi dici petenres. Reverendissimus ad instan
tiam domini Davidi Stalius procuratoris seu fiscalis hujus causae juridicae officii
actoris, declaravit dictos procuratores ad al1egandum in posterum praetactas
causas seclusas esse, prout eosdem seclusit.

A qua declaratione et decreto praesenribus dictis procuratoribus latis, iidem
procuratores non appelaverunt, atque ita dicrum decretum in rem transiit judi
catam. Ab eodem decreto appelavit dominus Hieronymus van der Noot die 24
augusti Leodii coram notario et testibus infra decem dies a die notitiae, uti asseri
rur. Quam appel1ationem praefato reverendissimo inthimari fieret die loctobris,
diebusque reverendissimus pro apostolis aditus retudit de refutatoriis die 7 no
vembris 1582.

Post praefatum seclusionis decrerum larum, reverendissimus ad praetactam
erectionem procedendo, una cum magistraru Bredensi, constituit limites praefa
tae ecclesiae de Markendael in parochialem erigendam, hos scilicet:

In den eersten den gheheelen Haechdijck met sijn appendenrien, van de
Tholbrugge aH totter Haeghdijcxe off Antwerpsche poorte toe incluys, ende
voerts die gheheele plaetse leggende over die rivyere van der Marck, naest der
stadsvesten, russchen den uytloop van der voors rivyere van der Marck, neffens
het kasteel ende den inganck der selver rivyre aen de oostsijde van den grooten
watermoelen, wekken moele sal oick begrepen in prochie van Markendael voors.

Item noch over die voors Tholbrugge aen de oostsijde daelende van deselve
brugge aff, nae de Vismerckt, tot rontomme de crane, ende soo voerts drayende
doer die Schoelstraete ende voerts over die Havermerckt ende vandaer door die
Visscherstrate, keerende in die Brugstraete naer die voergen. Tholbrugge toe,
wekken gheheelen cingel aen de rechterhandt sal behoiren tot de voors, nieuwe
parochie, uytsluytende die slinckerhandt, behalvens achter die crane waervan die
slinckerhandt tot het huys toe daer die renrmeester tSestich nu innewoont, oick
sal deser parochie annex wesen. Insgelijcx die slinckersijde van de voergen. Brug
straet tegensover den Coperen Pot tot de voors. Tholbrugge toe, met noch den
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omkeer van der Steenbrugstraat aen de rechtersijde, beghinnende aen 't houek
huys staende in de voors Brugstraet tegensover den voergen. Coperen Pot, tot
over de Steenbrugge, ende voerts aen die rechterhandt doer die nieuwe straete,
keerende doer die Waterpoertstraete tot lancx 't water loepende, aen de oostsijde
van den hoff van Assendelft, tot die voers watermoelen incluys.

Quibus sic designatis, idem reverendissimus investigavit bona et emolumenta
ad praefatam capellam pertinentia; ejusque possessor est dominus Cornelius Rijen
super altare. Item habet capella beneficium beatae Mariae virginis extra chorum,
cum tribus missis, cujus fructus sunt tria sextaria seliginis; possessor hujus est
dominus Joannes Sundert. Item super altare beati Leonardi habet beneficium
cum onere trium missarum, cujus fructus sunt sex sextaria seliginis; hujus pos
sessor est mr Leonardus de Greve Lonanensis qui non residet.

Item habet beneficium super altare S. Georgii; fructus sunt sex tantum
Rhenenses sub onere duarum missarum; hujus nullus est possessor. Item habet
beneficium Sanctae Crucis et Beatae Mariae Virginis in Choro australi, cujus
fructus sunt sextaria duo seliginis sub onere duarum missarum; possessor hujus
est dominus Leonardus Valerius. Horum beneficiorum col1atio et dispositio
spectat partim ad capitulum Bredensem, partim ad pastorem ecclesiae parochialis
Hagensis.

Quorum beneficiorum fruetus applicari poterunt pro utilitate ecclesiae, officio
vicarii pastoris et officio custodis seu matriculariae in dicta de nova reigenda
ecclesia de Markendael.

Pro dote autem pastoris hujus ecclesiae novae et parochialis desumenrur tre
centi florenis annuae ex decimis curae de Steenberghen, quae decimae ascendunt
ad 700 vel circiter rhenenses annuas ex quibus 400 pastori Steenberghensi con
servabuntur.

Quod si praefatae decimae minoris vendantur quam 700 florenos, pastor in
Markendael contentus erit eo quod dictis 400 florenis supererit; sin vendantur
pluris, rune iJ quod 700 florensis superfuerit, poterit applicari praefatae ecclesiae
de Markendael, pro ejusdem ecclesiae reparatione, ornamentorum emptione ac
ministrorum salariis prom hoc pastor dictae ecclesiae ac ejusdem aediles pro tem
pore ordinabunt. Assignanda erit praefatae ecclesiae pastori domus una commoda
ex domibus confiscatis ut domus Henrici van der Meer, in qua minister calvinis
tarum habitavit.

Pastor hujus novae ecclesiae cum burgimagistro primario pro tempore exis
tenti, constiruet aediles praetactae ecclesiae de Markendael.

Aediles autem constituti, singulis annis de sua administratione rationem red
dant coram praefatis pastore de Markendael et burgimagistro primario Bredensi;
idque feria quarta Paschatis, publice in ecclesia praefata de Markendael.

Dicrusque pastor ecclesiae de Markendael una cum ejusdem ecclesiae aedili
bus, providebunt eidem ecclesiae de idoneo custode, quoties eo opus esse contige-
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rit. Custos non assumatur ad hanc novam ecclesiam de Markendael, nisi sit cleri·
cus, habitum clericalem et tonsuram gerens ac personaliter residet.

Obventiones sive leges sive jura pastoralia ratione administrationis sacramen·
torum item oblationes ordinariae so11emnium festorum, et jura funeralia retine·
antur secundum consuetudinem ecclesiae Hagensis. Hujus novae pastoratus col·
1atio poterit sua majestas sibi reservare institutione ejusdem episcopo Antver·
piensi relicta. Attento quod collatio pastoratus Steenberghensis unde dos huic
novae ecclesiae assignabitur, ad suam majestatem jure confiscationis modo ob·
tineat, prout etiam pertinet co11atio pastoratus Bredensis.

Brussel ARA Papiers d'état et de l'audience 1428.
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