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op 15 juni 1662 zond de provinciaal van de Vlaamse Jezuïeten aan
het generaal bestuur der orde te Rome zijn jaarlijks verslag over de
werkzaamheden van zijn onderhorigen. Daarin bracht hij ook rapport
uit over de aktiviteit van de paters in de Hollandse Missie, waartoe hij
gemakshalve ook de generaliteitslanden rekende. Aangaande Breda stelt
hij vast dat de katholieken er een grote vrijheid genieten, groter wellicht
dan waar ook in Holland. 1 Dat hij dit gunstig oordeel kon uitspreken,
was zeker vooral te danken aan het optreden van de man die als stad
houder van de drossaard belast was met het politie-beleid in stad en
baronie: Goswinus van Bernagien. Want het is opvallend dat tijdens de
zestien jaar van zijn bestuur zich geen ernstige moeilijkheden tussen de
overheid en de priesters hebben voorgedaan. Eén uitzondering is er
slechts: de verbanning van de regulieren in 1666. Maar juist de houding
van de stadhouder in dit jaar kan overtuigend bewijzen, hoe welwillend
hij stond tegenover de belangen van zijn katholieke onderdanen.

Goswinus van Bernagien werd als "stadhouder" benoemd op 3
november 1660. Hij was de opvolger van Daniël Buyckx, die men had
ontslagen "midts den hoogen ouderdom ende onbequaemheijt, mitsga
ders de dagelijxe groote dachten die ons van tijt tot djt soo van de
kerckenraet, als insonderheijt van de magistraet, bij schrijvens en mon
delinge sijn gedaen".2

De nieuwe stadhouder behoorde tot een oud Brabants geslacht dat
zowel in de baronie als daarbuiten gedurende enige eeuwen een belang
rijke rol heeft gespeeld.3 In Breda, waar verschillende Van Bernagiens
het brouwersvak uitoefenden, komen zij vanaf het einde der 16e eeuw
herhaaldelijk in de bestuurscolleges der stad voor. Goswinus was de
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zoon van Pieter van Bernagien, die wij tussen 1637 en 1673 vrij regel
matig in de lijst der burgemeesters en schepenen tegenkomen.4 Zijn
moeder was Ida van der Schoot, de dochter van de Bredase brouwer
Sebastiaen Janssen van der Schoot.5 Zijn geboortedatum is niet bekend,
doch zal wel enige jaren vóór 1625 liggen, aangezien hij in 1644 reeds
licentiaat in de rechten was. 6 Zijn jeugd heeft hij vermoedelijk buiten
Breda doorgebracht. Zijn vader was namelijk protestant en zal zich dus
wel genoodzaakt hebben gezien spoedig na de verovering door de Span
jaarden in 1625 de stad te verlaten. Maar in november 1637 moet vader
Van Bernagien onmiddellijk zijn teruggekeerd, zodat hij bij de omzetting
van de wet tot schepen kon worden aangesteld. Goswinus huwde op 14
augustus 1644 voor schepenen met Adriana van Schendel,7 na haar dood
trouwde hij in januari 1652 opnieuw met Maria Swaens uit Geertruiden
berg.8 Op 27 november werd hij door Frederik Hendrik benoemd tot
zijn "ordinaris advocaet" voor de baronie, een ambt waarvan de recht
streekse inkomsten niet groot waren (12 carolusguldens en 12 veertelen
rogge per jaar), maar dat hem minstens tot een invloedrijk man maakte.9

In 1658 en 1659 ontmoeten wij hem in het college van de tienmannen.
Al trad de stadhouder, overeenkomstig zijn titel, slechts op als plaats

vervanger van de eigenlijke gezagsdrager, de drossaard, dit betekende
niet dat hij geen werkelijke autoriteit bezat. In feite kon Van Bernagien
zijn functie met een grote zelfstandigheid uitoefenen. Want Charles Hen
ri van de Kerckhoven die van 1653 tot 1674 het ambt van drossaard
bekleedde, was niet gewend zich met het bestuur van de stad en de ba
ronie in te laten. Hetgeen begrijpelijk is als men weet, dat hij reeds op
11- of 12-jarige leeftijd was benoemd. Hij dankte dit voorrecht ongetwij
feld aan het feit dat zijn vader, Johannes van de Kerckhoven, heer van
Heenvliet, een vertrouweling was van Mary Stuart, de weduwe van
prins Willem Ipo Toen hij op 21 juni 1653 werd aangesteld, kreeg
Daniël Buyckx, die tevoren reeds als plaatsvervanger van drossaard Van
Aerssen was opgetreden, de opdracht om de taak van Charles Henri
waar te nemen totdat deze op 17- of 18-jarige leeftijd zou zijn geko
men.ll Deze term was blijkbaar bereikt op 25 september 1659, toen
Charles Henri als drossaard werd beëdigd.12 Maar ook daarna zal hij
weinig interesse hebben getoond voor zijn bestuursgebied, omdat hij het
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te druk had met andere zaken. In oktober 1659 kreeg hij een voorname
positie in de hofhouding van de jonge Willem III, die toen in Leiden
ging studeren: hij werd benoemd tot eerste edelman van de "bedca
mer".13 Als drossaard zal hij zich dus wel voornamelijk bepaald hebben
tot het innen van de inkomsten van het ambt, die zeker niet gering wa
ren. Voor de 17e eeuw hebben wij hierover geen nauwkeurige gegevens,
maar er is geen reden om aan te nemen dat ze veel lager waren dan in
1740, toen ze werden geschat op 8000 gulden per jaar, waarvan ruim
3600 gulden aan recognities der katholieken.14

Van Bernagien was er ook de man niet naar om een volledig onder
geschikte functie te aanvaarden. Hij bleek al spoedig na zijn benoeming
een krachtige persoonlijkheid. In 1661 ontstond een conflict met de
leden van de magistraat, die zich niet konden verenigen met de eisen die
de nieuwe stadhouder hun stelde. Hij vorderde namelijk dat hij stem
recht zou hebben in het college van burgemeesters en schepenen en dat
hij dezelfde voorrechten van "preséance en praeeminentie" zou genieten
ails de drossaard wanneer deze persoonlijk aanwezig was. De kwestie
werd ten slotte voorgelegd aan de domeinraad, die ten gunste van de
stadhouder besliste.l 5

Er werd van de nieuwe stadhouder ongetwijfeld verwacht dat hij
zijn macht zou aanwenden om de "paepse stouticheden" in te perken.
Dat de ontevredenheid van de kerkeraad één der redenen was geweest
voor het ontslag van zijn voorganger, is reeds veelzeggend. Kerkeraad en
classis lieten ook niet na de pas in functie getreden ambtenaar duidelijk
te maken wat zij van hem verlangden. In de notulen van de hervormde
kerkeraad vinden wij op 15 januari 1661: "wort geproponeert of niet
den nieuwen stadhouder in den name van de vergadering diende gecon
gratuleert en aengesproocken ter executie van de placaten tegen de Pa
pisten",16 In de volgende vergadering, een week later, werden drie af
gevaardigden daartoe aangewezen. De classis had reeds in haar vergade
ring van 6 januari besloten de stadhouder "met gelukbieding te begroe
ten, als ooek zijn E. op 't ernstigst te verzoeken de hoogstijgerende stou
tigheden des pausdoms te willen tegengaan en weeren, opdat de verga
dering nog eenmaal, na langdurige clagten mogt clagteloos gestelt wor
den".17 Van Bernagien antwoordde aan zijn bezoekers "dat hij noch
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maer in de bedieninge was getreden, dat hij alles t'seffens niet en coste
remediëren, maar beloofde met den tijd alles te doen dat in hem was
ende met al sijn vermogen Godes Kerke ende desselfs dienaeren te be
schermen ende deselve soo veel doenelijck clachteloos te stellen".18

Een zekere terughouding valt in deze vriendelijke woorden reeds te
beluisteren. Het is ook om verschillende redenen begrijpelijk dat Van
Bernagien weinig voelde voor de taak die men hem toedacht. In de
eerste plaats blijkt dat hijzelf - zeker vóór zijn benoeming als stad
houder - niet behoorde tot de heersende kerk, maar, evenals zijn vader,
zijn moeder en zijn broers Sebastiaan en Johan, lutheraan was. Vóór 14
december 1659 werden de kinderen van Goswinus gedoopt door de
lutherse predikant, zowel zijn zoon Petrus, waarvan Adriana van Schen
del de moeder was, als de vijf daarop volgende kinderen uit zijn huwe
lijk met Maria Swaens. Maar op 7 november 1661 werd zijn dochter
Jacomyna Susanna gedoopt in de Grote Kerk, zo ook zijn drie andere
kinderen die tussen 1663 en 1668 werden geboren.19 Dat deze wijzi
ging in zijn kerkelijke praktijk samenvalt met zijn benoeming als stad
houder geeft reden tot de veronderstelling dat hier geen bekering uit
beginsel had plaats gehad. Zijn nieuwe positie verdroeg waarschijnlijk
niet dat hij zijn lutherse overtuiging al te duidelijk liet uitkomen. De
Grote Vergadering van 1651 had immers bepaald dat geen stedelijke of
landelijke bediening door dissenters mocht worden vervuld.20 We mogen
wel aannemen dat Van Bernagiens sympathieën feitelijk niet veranderd
waren. Een in 1666 aangelegd register van communicanten der lutherse
gemeente vermeldt trouwens nog zijn naam.21 Nu is het bekend dat de
lutherse gemeente, al ondervond ze niet dezelfde moeilijkheden als de
katholieken, door de calvinisten niet altijd vriendelijk werd bejegend,
met name in Breda, waar wij bijvoorbeeld de kerkeraad horen klagen
over het bestaan van lutherse bijscholen.22 Het laat zich dus verstaan dat
Van Bernagien wel enig medegevoel kon opbrengen voor de andere
onderliggende partij, de katholieken.

Een andere omstandigheid die zijn houding kan hebben beïnvloed, is
zeker te zoeken in zijn familieverhoudingen. Verschillende leden van de
familie Van Bernagien waren trouw gebleven aan het oude geloof en
men vond deze ook in de leidende kringen van de katholieke bevolking.
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Zo waren twee nichten van de stadhouder, dochters van zijn oom Corne
lis, gehuwd met leden van de katholieke kerkeraad: Pierijntken (Perina)
van Bernagien met Johan Wils en Eeltken (Elia) van Bernagien met
Dionysius van Rucphen.23 Het blijkt ook dat er tussen de katholieke en
de protestante leden van de familie goede verhoudingen bestonden.
Kenmerkend is bijvoorbeeld dat Johan Wils peter wilde zijn van een
kind van Goswinus' broer Sebastiaan, dat op 27 november 1667 in de
lutherse kerk gedoopt werd; Wils was alleen niet persoonlijk bij de
plechtigheid aanwezig, maar liet zich vervangen.24 Men kan zich voor
stellen dat de stadhouder zich ook door deze relaties geremd voelde als
het ging om maatregelen tegen de katholieke gemeente.

Het behoeft ons dan ook niet te verwonderen dat de katholieken
onder zijn bestuur een opmerkelijke rust genoten. De enige ernstige ver
storing daarvan had, zoals hierboven reeds werd vermeld, plaats in 1666,
maar deze was eerder het onvermijdelijke gevolg van uiterlijke omstan
digheden. Uit het verloop der gebeurtenissen kan ook blijken dat de
stadhouder alles heeft gedaan wat in zijn vermogen lag, om de moeilijk
heden die ontstonden, uit de weg te ruimen.

De aanleiding tot de bedoelde verwikkelingen was gelegen in de
invallen der Munsterse troepen tijdens de tweede Engelse oorlog. Ge
bruik makend van de hachelijke positie waarin het buurland verkeerde,
besloot Christoffel van Galen, de vorst-bisschop van Munster, in het
najaar van 1665 zijn politieke grieven tegen de republiek der Verenigde
Nederlanden met militair machtsvertoon te onderstrepen. Niet alleen de
oostelijke provincies hadden daarvan te lijden, maar ook de generaliteits
landen. De meest spectaculaire onderneming in deze streken was de
bezetting van Oudenbosch op 9 februari 1666. Een troep van ongeveer
duizend jongelieden, in de Zuidelijke Nederlanden geworven, maakte
zich meester van het dorp en verschanste zich op het kerkhof. Erg
succesvol was hun onderneming niet, want reeds na twee dagen werden
ze door haastig uit 's-Hertogenbosch, Breda en Bergen-op-Zoom bijeen
gebrachte Staatse troepen overweldigd.25 Maar de bedoeling scheen voor
de tijdgenoten duidelijk: tezamen met de eveneens mislukte aanslag op
het kasteel van Wouw, die in dezelfde tijd plaats vond, had het Ouden-

39

Jaarboek De Oranjeboom 20 (1967)



bossche avontuur moeten leiden tot de verovering van Willemstad, dat
daarna had moeten dienen als landingsplaats voor Engelse troepen.26

Het geval wekte een hevige paniek. Allerlei wilde geruchten deden
de ronde, maar vooral onder de hervormden was de ontsteltenis groot.
Want zowel in Oudenbosch als elders bleek dat de "Munstersen" het
vooral gemunt hadden op hen die "van de religie" waren: hun huizen
werden bij voorkeur geplunderd. Erger nog was dat de pastoor van
Oudenbosch, Johannes van Berckel, een Cisterciënzer uit de abdij van
Sint-Bernard bij Antwerpen, er terecht van verdacht moest worden in
verstandhouding te hebben gestaan met de invallende troepen: hun
commandant, kolonel Carp, was zijn zwager. Het begrijpelijk gevolg was
dat overal in de omgeving de priesters met bijzondere argwaan wer
den bezien en behandeld. In Zierikzee stond het scheepsvolk gereed om
de huizen van de katholieken, en in de eerste plaats dat van de daar ver
blijvende Jezuïet, te plunderen. Het ingrijpen van de magistraat en van
de predikanten wist het ergste te voorkomen, maar kon toch niet ver
hinderen dat bij de pater alle ruiten werden ingesmeten. Tekenend
voor de heersende stemming waren vooral de ervaringen van de Jezuïet
die de statie in Oude-Tonge bediende. Toen men daar hoorde dat de
overvallers in Oudenbosch alle protestanten hadden beroofd, maar de
katholieken hadden gespaard, dreigde een algemene plundering bij de
katholieke inwoners. Het werd nog erger toen verteld werd dat de voort
vluchtige monnik uit Oudenbosch zich schuilhield in de woning van de
pastoor. Men maakte al aanstalten voor een aanval op zijn huis, toen er
juist enige kranten aankwamen waarin het (overigens onjuiste) bericht
te lezen stond dat de Oudenbossche pater door de Staatse troepen zou
zijn gevangengenomen en naar Den Haag overgebracht. Door de ver
spreiding van deze kranten wist de Jezuïet het gevaar te bezweren.
Maar uit de naburige dorpen kwam spoedig weer een menigte mensen
opzetten die in de vaste overtuiging verkeerden dat de huizen van de
katholieken (en van de pastoor in het bijzonder) vol zaten met wapens
en Munsterse huurlingen. De dreiging werd zó sterk dat de pastoor in
overleg met zijn parochianen besloot een schip te huren om met het voor
naamste meubilair van pastorie en kerk haastig de wijk te nemen naar
Rotterdam.27
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Ook in de vergaderingen van de bestuurslichamen gonsde het van
verdachtmakingen. In de Staten van Zeeland - steeds scherp anti-katho
liek gestemd - werden op 17 februari heftige betogen gehouden tegen
de katholieke geestelijkheid: "Ende gemerckt dat de genaemde Paepsche
Geestelijckheydt de stoockers ende aenblasers waren van de boven ver
haelde proceduyren, oock eenighe van de selve aenleyders ende uytvoer
ders van desen, dat derhalven ter Vergaderinghe van Hoogh Moghende
soude worden geurgheert, dat ardre mocht worden ghegeven, om alle de
Papen ten platten Lande op te halen, ende dat voorts de Placcaten teghen
de stoutigheydt van de Papisten, binnen 's Landts niet alleen mochten
worden vernieuwt, maar eenmael rigouruselyck ghe-executeert, ende de
Papen ende Jesuiten die het geheele Landt doorloopen, gheweert, opdat
het Serpent niet langher in den boesem van den Staet mach werden
ghevoedt, dat bij alle occasien ghereetstont, om haer het herte te helpen
afsteecken" .28

Het leek mij nodig om de stemming die het optreden van de Mun
stersen had gewekt, met enige sprekende voorbeelden toe te lichten om
daardoor begrijpelijk te maken wat in Breda gebeurde. Men had daar
volop reden om beducht te zijn voor het Munsterse gevaar. Als belang
rijk strategisch punt was de stad voor iedere vijand uit het zuiden een
aantrekkelijk object. Het garnizoen was echter bedenkelijk zwak.29 Men
was dan ook onmiddellijk bedacht op militaire voorzieningen. Op 12
februari werd besloten de bruggen te Meersel, Galder en Strijbeek af te
breken "om die tot secours van de ingevalle Munstersche in den Ouden
bosch te beletten". Op 17 februari werd door de magistraat "goetgevon
den dat de ses Capiteynen, geaccompagneert met eene van de Magistraat
sullen omgaen in haere weijcken en doen generale visite over het geweer
van ider Burger".3ü

Dat ook in Breda speciaal de hervormden beangst waren, is niet te
verwonderen. Want reeds vóór het geval van Oudenbosch had de baro
nie met het merkwaardig optreden van de Munstersen kennis gemaakt.
Op 5 december 1665, toen men in West-Brabant nog nauwelijks enig
vermoeden had van de herkomst der plunderaars, hadden handlangers
van de bisschop een overval gepleegd op de woning van Casper Basse-
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liers, die in Boeimeer woonde. Basseliers was president-schepen van
Prinsenhage, de enige hervormde in het college.31 Ook hier bleek dus
weer op wie de Munstersen het bij voorkeur hadden gemunt, zodat de
indruk werd gewekt dat zij een godsdienstoorlog voerden. Aan deze in
druk kon trouwens niemand ontkomen. Ook een nuchter man als Johan
de Witt zag het niet anders; op 25 februari gaf hij in een brief aan Van
Beuningen als zijn mening te kennen dat de steun die de Munstersen in
de Zuidelijke Nederlanden ondervonden, meer beschouwd moest worden
als "een effect van 't credit 't welcke de Papen ende Jezuiten in die
landen syn hebbende, als wel dat sulcks van eene ordre van de Rege
ringhe selfs soude procederen".32

Men mag het dus de leden van de Bredase magistraat zeker niet
kwalijk nemen dat zij op 10 februari 1666, daags na de overval op
Oudenbosch, onder de verse indruk van de eerste berichten, meenden
te moeten besluiten tot een ingrijpende maatregel: de onmiddellijke ver
banning van alle in de stad verblijvende reguliere priesters. Hun resolu
tie luidde als volgt: "Is verstaen dat men de CIaosterpriesters die in
deze Stadt syn woonende, sal doen vertrecken binnen deri tijt van 24
uijren. Ende wert d'Heer Officier versocht dese resolutie volgens de
placcaeten van Hare Ho:Mo: paratelyck ende predselyck t'executeren".33

De kroniekschrijver van de Hollandse Missie der Jezuïeten, pater
Aerts, beschouwt het besluit als een dekreet van de Staten Generaal.34

Zoals hierna nog uit verschillende gegevens zal blijken, is dit onjuist.
Vermoedelijk is de vergissing ontstaan door de instructie aan de stad
houder dat hij de resolutie moest uitvoeren "volgens de placcaeten van
Hare Ho:Mo:". Dit kan echter alleen maar betekenen dat de steeds
tegen de katholieke geestelijkheid geldende plakkaten thans, bij wijze
van uitzondering, ook zouden worden toegepast.

Stadhouder Van Bernagien heeft inderdaad het besluit uitgevoerd.
Het is niet ondenkbaar dat hij dit, ondanks de sympathie die hij door
gaans voor zijn katholieke medeburgers voelde, met overtuiging heeft
gedaan. Wellicht heeft hij zelfs aan de totstandkoming van het besluit
meegewerkt, omdat hij meende dat de hachelijke omstandigheden de
uiterste veiligheidsmaatregelen eisten. Wij weten trouwens dat hij in
dezelfde tijd persoonlijk een beslissing trof van gelijke strekking. Toen
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in Breda het gerucht bekend werd dat de Munstersen een predikant had
den gevangengenomen, arresteerde hij de Dominicaan Thomas Ver
schueren, die pastoor was van Prinsenhage en tevens deken van Breda;
maar nadat het gerucht vals was gebleken, liet hij hem weer vrij, echter
onder beding dat de pater opnieuw zou worden gevangengezet zodra
door de Munstersen een predikant zou worden gegrepen.35

Het is opmerkelijk dat de maatregel zich beperkte tot de regulieren.
Dit kan zijn oorzaak hebben gehad in het feit dat het een regulier was ge
weest die schuldig werd geacht aan de gebeurtenissen in Oudenbosch.
Een andere reden kan zijn geweest dat men speciaal tegen de regulieren
verdenking koesterde, omdat zij doorgaans Zuid-Nederlanders waren;
men beschuldigde immers juist de autoriteiten in de Zuidelijke Neder
landen dat zij het werven van huurtroepen voor de bisschop niet alleen
hadden toegelaten, maar zelfs min of meer bevorderd. Bovendien con
stateren wij bij de overheid in het algemeen een groter weerzin tegen de
regulieren dan tegen de seculieren; men verweet hen met name dat zij
de hier bijeengebedelde gelden naar de Zuidelijke Nederlanden over
brachten om daarmee hun eigen kloosters te verrijken, waardoor ze de
bevolking onnodig verarmden. Geheel ongegrond was dit verwijt zeker
niet. De Brusselse archivalia over de Jezuïeten onthullen bijvoorbeeld
dat Anna Biekens, een "geestelijke dochter" van de Bredase Jezuïeten,
ruim 50.000 gulden aan lijfrenten had geplaatst bij Zuid-Nederlandse
Jezuïetencolleges.36 Een laatste motief tenslotte waarom men zich be
perkte tot de regulieren, zou gezocht kunnen worden in het feit dat de
enige seculier in Breda, pastoor Loymans, een burger van de stad was.
Zijn verbanning zou veel bezwaarlijker zijn geweest. Bovendien kon hij
niet zo licht in verdenking komen van verraad.

Het verbanningsbesluit werd intussen niet zo snel uitgevoerd als
was voorgenomen. Volgens een bericht dat de Brusselse nuntius Ros
pigliosi nog in februari naar Rome zond, zou dit eerst op 16 februari
zijn gebeurd. Dit wordt bevestigd door een aantekening in het doopboek
der Jezuïeten. Pater Van der Stock noteert daarin dat hij op 16 februari

uit de stad vertrok.37 Ongeveer gelijktijdig moeten ook de Franciscaan
Jeghers en de Norbertijn Loemans zijn heengegaan.
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Natuurlijk deden de Bredase katholieken hun best om de genomen
beslissing zo spoedig mogelijk ongedaan te maken. Zij schijnen daarbij
al aanstonds de steun te hebben gehad van de stadhouder. Op 11 maart
vermelden de notulen van de magistraatsvergaderingen: "Is voorgedragen
bij de Heer Stadthouwer datter sijn die sollisisteren om de Closterpapen
wederom in de Stadt te hebben". Maar deze eerste poging had geen
kans van slagen: "Waerop stemmen bij den president omgevraeght en
eenparich verstaen dat de voorsz. Closterpapen niet in sullen mogen
komen en bij de voorgaende resollutie te persesteren".38

De Jezuïeten werkten inmiddels met zwaarder geschut. Dat bemerk
te Van Bernagien toen hij op 3 april een schrijven ontving van Laurens
Buysero, de secretaris van Amalia van Solms, tevens secretaris van de
domeinraad, met de volgende inhoud: " Haere Hoocht heeft mij geseght
dat de Heere Ambassadeur van Spangien haer seer ernsdch hadde ge
sproken wegens eenige geestel. persoonen die aldaer souden aengeseght
wesen te vertrecken, 't welck apparent die Jesuyten sullen wesen. Hij
wilde seggen datse haer altijt seer stil ende discreet hadden gedragen.
Haer Hoocht vindt goet dat U Ed. citis (sime) advisere wat daer van is,
en hoe die sake leijdt, omme te sien waermede men den Heer Ambassa
deur eenich contentement soude connen geven".39 Het is niet moeilijk
vast te stellen aan wiens invloed het ingrijpen van de Spaanse gezant te
danken was. Een brief van pater Franciscus Baes, S. J. aan zijn uit
Breda verdreven ordegenoot Van der Stock - over deze brief aanstonds
meer - maakt wel heel duidelijk dat hij het is geweest die als pleit
bezorger voor de Bredase Jezuïeten was opgetreden. Het was voor hem
erg gemakkelijk deze taak te vervullen, omdat hij feitelijk de huisge
noot was van de man wiens invloed hij moest benutten. Franciscus Baes
was n.l. na drie jaar pastoor te zijn geweest in Etten (hij woonde daar
ten huize van de familie De Nobelaer) in februari 1655 aangesteld als
kapelaan bij de Spaanse gezant in Den Haag, Don Estevan de Gamar
ra.40 Deze Don Estevan, een zwager van de apostolische vikaris De La
Torre, was een fervent katholiek, die zich in verschillende opzichten in
spande voor zijn Nederlandse geloofsgenoten. In het geval van Breda
kon hij zonder bezwaar en met grote kans op succes interveniëren, om
dat hij te maken zou krijgen met de prinses die als voogdes over de
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jonge Willem III het bestuur voerde over de baronie, Amalia van Solms.
Bij haar had hij niet alleen gemakkelijk toegang, maar kon hij ook
een gewillig gehoor verwachten. Want Amalia had ook zijn welwillend
heid nodig. Juist in deze dagen voerde zij immers onderhandelingen
over de grote vorderingen die het huis van Oranje nog had op de ko
ning van Spanje en waarvan de betaling maar steeds uitbleef. 41 Geen
wonder dus dat de prinses het niet waagde de klacht van Don Estevan
naast zich neer te leggen en er prijs op stelde hem "eenich contente
ment" te geven.

Van Bemagien vond de zaak moeilijk. In zijn hart zal hij ongetwij
feld genegen zijn geweest de katholieken ter wille te zijn: uit het ver
volg van de gebeurtenissen kan dit voldoende blijken. Maar de politieke
situatie maakte een ingrijpen ten gunste van de verdreven priesters
hoogst ongewenst. In een brief van 7 april 1666 zette hij voor secreta
ris Buysero zijn bedenkingen uiteen. De sfeer leek hem nog zó vol ver
bittering dat aan een terugkeer van de regulieren niet gedacht mocht
worden. De oorzaak daarvan lag niet alleen in de Munsterse troebe
len, maar ook in "de vinnicheijt van de heer President" (de binnen
burgemeester Anthonie van Buerstede) en in het "continueel scherp
preken, ja bulderen" van de hervormde predikant, tevens professor aan
de Illustere School, Ds. Plante.42 Bezwaarlijk was ook de (hiervóór
reeds genoemde) verdenking dat de regulieren er vooral op uit waren
hun buitenlandse kloosters te bevoordelen. Daarbij kwam nu nog het
geval van de pastoor van Oudenbosch, evenals "andere bedenckelijcke
consideratien over rencontres in en buiten dese stadt voorgevallen",
waarmee waarschijnlijk gedoeld wordt op geruchten over gewapende
ontmoetingen met Munsterse invallers. Een ongunstige omstandigheid
was verder dat de predikanten van de plattelandsgemeenten zich we
gens de dreigende gevaren van hun posten hadden moeten terugtrek
ken, hetgeen uiteraard een mildere houding ten opzichte van de katholieke
geestelijkheid moeilijk aanvaardbaar zou maken. Om al deze redenen
meende Van Bemagien terecht te moeten vrezen dat een beslissing ten
gunste van de katholieken niet alleen voor hemzelf, maar ook voor de
prinses hoogst onverkwikkelijke gevolgen zou hebben. Overigens, zo
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voegde hij daar nog aan toe, "die goede Catholicque Borgerije heeft
geen recht tot dagen, de wijle die door verscheijdene wereltlijcke can
worden gedient; vele sijn daer mede oock seer wel te vreden".43

Deze laatste opmerking was niet geheel zonder grond. Er waren
inderdaad al spoedig enige seculiere priesters - want dit bedoelde Van
Bernagien met "wereltlijcke" - als kapelaan bij pastoor Loymans
werkzaam. Dit wordt meegedeeld in het memorandum "Wegens d'Hee
ren Priesters tot Breda": "Den voors. Heere Bartholomeus Loymans,
mits in anno 1666 de andere drij voor verhaelde doosterpriesters uytte
stadt waeren vertrocken ter oorsaecke van eene ordonnantie van de
Ed. Heeren van Magistraet in date 10e februari 1666, heeft eenigen
tyts met hulp van den eenen ende anderen wereltlycken vicarius ofte
capellaen, ende meest van seeckeren Heer Martinus Verbeeck de pasto
rije alleen bedient, ende desen Heere Verbeeck is naderhant pastor
geworden tot Wommeligem syne geboorteplaetse, tusschen Antwerpen
ende Lier".44 Een bevestiging hiervan vinden wij in de rekening van de
katholieke kerkeraad over 1666-1667, waar ook nog een tweede kape
laan wordt genoemd: ,,10 maanden salaris voor Mheer van Beeck
333-6-3; salaris aen heer Martinus Domies voor sijne gedaene diensten
in absentie van de andere heeren priesters, bij kennis en accoort
120-0-0".45 Martinus Domies, een lid van de welgestelde Bredase familie
Domies of Domis, vermoedelijk de kleinzoon van de in 1646 overleden
kerkmeester François Willemse Domis, zou nog tot juli 1689 de Bredase
katholieken van dienst zijn. Tot op die datum werd hem een jaarlijks
salaris uitgekeerd van 100 gulden.46 Waarom hij slechts 100 gulden ont
ving, terwijl de overige priesters een salaris genoten van 400 gulden, is
niet duidelijk; vermoedelijk kon hij niet beschouwd worden als een
volwaardig kapelaan.

Het advies van de stadhouder overtuigde de prinses. Op 16 april
schreef Buysero terug: "U Ed. advijs wegen de Cloosterpapen heeft
Haere Hoocht hooren lesen, ende vindt dijenvolgende mede gansch gera
den, die sake in state werde gehouden, insonderheijdt in desen becom
merlijcken tijt, dat men noch niet vrij van de Munstersche is".47
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Intussen zat Pater Baes in Den Haag niet stil. Hij vond het blijk
baar nuttig dat ook vanuit de Bredase burgerij stappen werden gedaan.
Daartoe had hij de advokaat Rochus van der Zande uitgenodigd. Deze
was geboortig van Bergen-op-Zoom, maar in Breda gehuwd met Maria
Magdalena van de Kieboom, de dochter van het vroegere lid van de
katholieke kerkeraad Dielis van de Kieboom, de brouwer van de Drije
Hoeffijsers. Het huwelijk werd gesloten op 27 december 1652; kort
daarna, op 6 maart 1653, werd Van der Zande onder de Bredase burgers
opgenomen.48 Later vertrok hij naar Antwerpen, waar hij op 20 april
1674 als poorter werd ingeschreven. In hetzelfde jaar werd hij daar
schepen; in 1697 en 1698 was hij zelfs binnenburgemeester.49 Hij
moet dus wel een man van bijzondere kwaliteiten zijn geweest. Toch is
het eigenaardig dat Van der Zande tot onderhandelaar werd gekozen en
niet één der leden van de katholieke kerkeraad. Men kan bezwaarlijk
veronderstellen dat Van der Zande heel speciaal verknocht was aan de
Jezuïeten (ook al schrijft Baes dat hij "ons seer toegedaen is"), want
zijn negen kinderen werden alle gedoopt door de Bredase Franciscanen.
Het ligt, dunkt me, meer voor de hand te denken dat er bij de Jezuïten
een zeker wantrouwen bestond ten opzichte van de kerkeraad, als zou
deze hun niet bijzonder gunstig gezind zijn. Het is zeker opvallend dat zij
zo gemakkelijk geneigd bleken insinuaties in deze richting voor waar te
houden. Want volgens het verslag der gebeurtenissen door Baes aan
Van der Stock gedaan, had Van der Zande, die een audientie had aan
gevraagd bij de prinses, maar door haar naar Buysero was verwezen, van
deze te horen gekregen, dat men van de zijde der Bredase katholieken de
terugkeer der regulieren tegenwerkte en zelfs schuldig was aan hun uit
wijzing.

Maar ondanks dit onprettig geluid blijkt Baes nog goede hoop te
hebben op de spoedige terugkeer van zijn confrater, omdat de Spaanse
ambassadeur zich zo sterk voor zijn belangen interesseerde. Na de mis
lukte zending van Van der Zande had hij deze opnieuw de verzekering
gegeven dat hij zich voor de zaak zou blijven inspannen. Hij had zelfs
onmiddellijk zijn secretaris naar Buysero gezonden om de kwestie op
nieuw te bespreken.50
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Drie dagen nadat pater Baes dit alles aan Van der Stock berichtte,
op 18 april 1666, werd te Kleef de vrede met de bisschop van Munster
getekend.51 Deze gebeurtenis betekende uiteraard een wending in de
situatie. Voor Van Bernagien was ze in ieder geval aanleiding om zich op
27 april opnieuw te richten tot Buysero met de bedekte suggestie dat de
regulieren nu weer wel zouden kunnen worden toegelaten. Hij wilde
echter een uitzondering maken voor de Franciscaan Jeghers, omdat hem
gebleken was dat deze zich o.a. door "schrafelrijen" (onbehoorlijke
geldinzamelingen) misdragen had. Enige animositeit tegenover de inha
ligheid van de regulieren kan dus ook bij hun parochianen wel aan
wezig zijn geweest! Overigens kon Van Bernagien niet geloven dat van
de zijde der katholieken een aktie tegen hen ondernomen was. De uit
lating van Buysero hierover zou trouwens ook door Van der Zande zelf
zijn ontkend. Buysero zou alleen tegen hem hebben gezegd dat hij geen
"c1oosterpapen" wenste te dulden, maar dat hij de seculieren en de
priesters uit de abdijen wilde toelaten. Het gerucht over de insinuatie
van Buysero had overigens in Breda al ernstige onrust onder de katholie
ken verwekt. Het nieuws was er ongetwijfeld door toedoen van de
Jezuïeten verspreid. De brief van Baes aan Van der Stock moet wel in
de stad hebben gecirculeerd: zelfs Van Bernagien bezat de letterlijke
tekst. Voor de leden van de katholieke kerkeraad was het een pijnlijke
zaak. Ze voelden de begrijpelijke behoefte zich zoveel mogelijk van de
op hen geworpen verdenking te zuiveren en besloten daarom tot het
zenden van een delegatie naar Den Haag: Hendrick Gobbinckx en
Johan van de Kerckhoven, beiden lid van de kerkeraad, zouden zich
daarmee belasten. Van Bernagien kondigt in zijn brief aan Buysero
hun komst aan. Ofschoon hij onderdanig te kennen geeft dat hij in deze
geen stap zal zetten buiten het goedvinden van de prinses en haar se
cretaris, wier minste wenk voor hem een heilige wet zal zijn, laat hij
toch wel verstaan dat hij persoonlijk in de terugkeer der regulieren
geen bezwaar meer ziet, als het maar niet de minderbroeder Jeghers is. 52

Uit alles blijkt wel dat er tussen de katholieken en Van Bernagien
een innige verstandhouding bestond: Van der Zande heeft na zijn be
zoek aan Buysero hem daarvan verslag gedaan; van het voorgenomen
bezoek der kerkeraadsleden aan Den Haag is hij nauwkeurig op de
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hoogte; de brief van Baes aan Van der Stock is hem in handen gespeeld,
zodat hij een vertaling daarvan aan Buysero kan doorzenden.

Wat de kerkeraadsleden in Den Haag naar voren willen brengen
werd door hen vastgelegd in een memorie, die zij aan Buysero moeten
hebben overhandigd: ze berust althans in het archief van de domein
raad. Zeer nadrukkelijk wordt daarin betoogd dat de Bredase katholie
ken aan reguliere priesters de voorkeur geven boven seculiere. Regulie
ren, zo zegt het stuk, kunnen, wanneer ze om enigerlei reden ongeschikt
blijken, gemakkelijk weer naar hun klooster terugkeren en worden dan
spoedig door anderen vervangen. Met seculieren is dat niet het geval; zij
blijven tot last van de gemeente "als niet connen werdende thuys geson
den als de Religieusen" . Als regulieren bezwijken bij de bediening van
de pestlijders, is spoedig een opvolger aanwezig; seculieren blijken of
niet beschikbaar Of niet bereid de dienst in een stad als Breda waar te
nemen. Tenslotte: regulieren zijn "stil, zedich ende sober", en mocht het
daaraan mankeren, dan worden zij onmiddellijk door hun oversten terug
geroepen. Zij zijn daardoor "dienstiger aen de Republique".53

Maar noch de voorspraak van de stadhouder, noch de inspanningen
van de Bredase afgevaardigden konden voorlopig de autoriteiten tot
andere gedachten brengen. Het zou nog acht maanden duren voordat
de bepalingen tegen de regulieren werden opgeheven.

In Breda moet men intussen uit het gesprek van Van der Zanden met
Buysero hebben begrepen dat er een mogelijkheid bestond om weer een
Norbertijn in de stad te hebben. De secretaris van de domeinraad had
immers gezegd geen bezwaar te hebben tegen priesters "uit de abdijen".
Het valt op dat men van deze mogelijkheid geen daadwerkelijk gebruik
heeft gemaakt. Wel heeft men volgens het memorandum "Wegens
d'Heeren Priesters tot Breda" tot pastoor Loemans "als seer aengenaem"
de uitnodiging gericht naar Breda terug te keren.54 Maar reeds op 28
april had de kerkeraad de zekerheid "dat het voornemen en de opset van
d'heere Loemans daer toe leght om niet weder herwaerts tot ons te
keeren". Het kroniekje over de missie van de Bredase minderbroeders
verklaart zelfs dat hij uit eigen beweging, overwonnen door de vele
moeilijkheden, zijn statie verliet.55 Doch in de brief waarin de leden
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van de kerkeraad op 28 april aan de abt van de Sint-Michielsabdij te
Antwerpen hun teleurstelling te kennen geven over dit definitieve ver
trek, putten zij zich wel uit in lofprijzingen voor Loemans en in vrien
delijkheden voor de abt, maar zij vragen niet om een vervanger.56 Het
schrijven wekt daardoor de indruk bedoeld te zijn als een diplomatieke
methode om de abt duidelijk te maken dat men geen opvolger wenste.
Wellicht had de kerkeraad intussen besloten dat in Breda met drie ker
ken en drie pastoors kon worden volstaan. Mogelijk had ook de familie
Van de Leur bezwaar tegen de voortzetting der kerkdiensten in haar
huis. Maar met het oog op de in de stad gewekte ergernis over de door
Buysero (of door de Jezuïeten?) geïnsinueerde afwijzing der regulieren
mocht men de Franciscanen en de Jezuïeten zeker niet passeren: vandaar
waarschijnlijk het besluit om de Norbertijn te laten vallen. Hetgeen dan
wel betekent dat de leden van de kerkeraad, toen zij de brief aan de
abt schreven, nog de hoop hadden dat de terugkeer van de paters al
heel gauw zou plaats hebben.

De reden waarom dit niet gebeurde, zal wel te zoeken zijn in de
resolutie van de Staten-Generaal van 10 april 1666, waarbij bepaald werd
"dat de placaten tot inbindinge van de papen en de pausgezinden ge
emaneert vigoureuselick naer hare forme ende inhouden, geëxecuteert
mogen worden". Tevens werd daarbij een scherpe bedreiging uitgespro
ken tegen de ambtenaren die zich voor hun welwillende houding gel
delijk lieten belonen: "Ende doordien men bevint dat het aen die kant
wel meest kompt te haperen, is verstaen, dat de geene de welcke een
ofte meer officieren sullen weten aen te brengen die contrarie de voorsz.
placaten met eenige papen ofte pausgesinden sullen hebben gecompo
seert, ofte eenich geit genoten ofte bedongen, voor ijder van deselve tot
een praernie sullen genieten de somme van ses hondert Car. guldens,
sullende hetselve praemie gevonden worden uijt de goederen van de
voorn. officieren, die sulcx gedaen sullen hebben".57 In de "Waerschou
winge" door de Staten-Generaal op 8 mei 1666 uitgevaardigd, kreeg
deze maatregel tegen de "composerende" ambtenaren kracht van wet.5S

Men zal begrijpen dat in verband met deze strenge voorschriften
voorlopig niet gedacht kon worden aan een tegemoetkoming ten op
zichte van de Bredase katholieken. Overigens hadden de nieuwe plak-
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katen niet het gevolg dat Z1J m hun geloofsbeleving nog verder
beperkt werden. De classis-vergadering van 1 en 2 juli 1666 stelde
spijtig vast dat het effekt gering was en dat "alleen 8 of 14 dagen die
openbare en ongeschroomde pleginge der afgoderije heeft opgehouden,
maar daarna wederom is begonnen en ook als noch continueert". Men
wendde zich daarom "stante classe" (nog tijdens de vergadering dus)
met een delegatie tot de stadhouder, die echter antwoordde, dat hij zijn
best had gedaan om de regulieren te weren, maar dat hij het niet nodig
vond de andere priesters te verjagen. Dit kon volgens hem ook niet de
bedoeling zijn der van hogerhand gegeven richtlijnen: "En wat wijders
alle andere papen en haren vrijen dienst belanght, dat sijn E. sijn
devoiren wel beloofde, maar niet en meende de intentie van den Staat te
sijn deselve geheel en al te verbieden en te weyren".59 Vermoedelijk
verklaarde de stadhouder bij dezelfde gelegenheid dat de "Jesuiten ende
Bedelpapen" niet in de stad zouden terugkeren, waarop hij echter veel
betekenend liet volgen: "ten ware ordre van hooger handt quam"!60

Eveneens uit naam van de classis bezocht een deputatie, bestaande
uit de predikanten Van Eijll, Dabel en Lotius, op 9 juli de vergadering
van "des Landts Officieren", de zogenaamde "Landsvergadering", die
te Breda werd gehouden. Zij klaagden dat op de resolutie van de Staten
Generaal "in plaatse van verbeteringe veeleer verergeringe was gevolcht,
t'geene door de wandewoiren van de respective officieren der Baronnie
wierde veroorsaeckt". Zij wezen er vervolgens met nadruk op, dat de
resolutie en de bijbehorende waarschuwing "niet specialijck op Jesuiten
en Bedelpapen, maer generalijck op alle papen en insolentien der Paus
gesinden sagen". Ze vroegen derhalve om verdere maatregelen tegen
deze "gespanialoseerde Pausgesinden" en verzochten de heren officieren
dat zij "haere dewoiren neffens de dewoiren van de Predicanten gelieff
den te voegen, om gesamentlijck t'rijcke Christi op te bouwen". In
welke stemming dezen dit aanhoorden, kunnen wij opmaken uit hun
reactie. Ze pareerden het verwijt van nalatigheid met een tegenover
gesteld verwijt en vroegen "den Classe te willen recommanderen, datse
ordre belieffden te stellen op de wandewoiren van sommige predicanten,
costers en voorlesers, die hare ampten niet al te wel waer en namen,
t'geene seer ergerlick was ... ".61

51

Jaarboek De Oranjeboom 20 (1967)



Na enige maanden werkeloos wachten zullen de katholieken wel
hebben ingezien dat zij, om de onderhandelingen weer op gang te krij
gen, nieuwe argumenten naar voren moesten brengen. Ze vonden die in
de omstandigheid dat Breda een ongelijke behandeling had ondergaan in
vergelijking met andere Brabantse steden als Bergen-op-Zoom, 's-Herto
genbosch en de "princelijcke" stad Geertruidenberg. Daar waren immers
de regulieren sinds de Munsterse troebelen niet verdreven. Waarom
moest dit dan in Breda wèl gebeuren? Om de argumentatie kracht bij te
zetten werden officiële verklaringen opgesteld waarin voor Bergen-op
Zoom en 's-Hertogenbosch telkens twee getuigen "op haer Manne
waerheijt" verklaarden dat in deze steden zonder onderbreking "bij
oochluyckinge getollereert syn geweest als noch doen verscheyde doos
terpriesters van verscheyde ordres". Voor Bergen-op-Zoom tekenden
Cornelis van der Heul en R. van der Zande, voor 's-Hertogenbosch
Peeter Moors en Arnoldus de Hont.62 Daarmee werd Van Bernagien
opnieuw benaderd (als men tenminste niet moet aannemen dat het
plan van hemzelf was uitgegaan!). In een brief aan zijn neef, Doctor
Petrus Betincx, een uit Oudenbosch afkomstige katholieke geneesheer,
die zich (vermoedelijk in 1663) te Breda had gevestigd,63 moet hij zich
bereid hebben verklaard om aan de nieuwe poging zijn medewerking te
verlenen. Dit valt op te maken uit een schrijven dat op 20 december
door de advokaat Van der Zande aan de stadhouder werd gericht. "Door
de missive bij DE aen zijn E. Heer ende Neeff Doctor Betincx geschre
ven" - aldus de brief - "zijn voorwaar met besondere obligatie gewaer
geworden DE iever ende genegentheijt om ons in soo hooghdringende
noodt, voor soo veel mogeIijck is, de behulpsaeme hant te bieden". De
schrijver beklaagt zich "dat soo trouwe ende goede ingesetenen die met
een besondere lieffde ende dienstbaere genegentheijt aen zijn Hoocheijt
den Heer Prince van Oraignien verknoght ende meer als eenighe andere
gehecht zijn, met meerder rigueur in haer Ziele en gemoet worden ge
breijdelt ende gedwongen als generalijck int geheel gebiet ende district
van haer hoogh. mogh . . . . ". Als dit voortduurt, zo betoogt Van der
Zande, zullen velen uit Breda vertrekken en hijzelf rekent zich onder de
eersten. Anderen die door handelsrelaties e.d. aan de stad gebonden zijn,
hebben het plan onmiddellijk over de grens een kerkschuur te laten
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bouwen "om door dien middel evenwel eenigen troost ende solaes naer
vermogen te becomen". De ongunstige economische gevolgen hiervan
worden door de briefschrijver uitvoerig geschilderd; want, zegt hij, het
aantal kerkbezoekers zou wel duizend of tweeduizend per zondag kun
nen zijn, wat een belangrijk verlies voor de indirekte belastingen zou
kunnen betekenen: "Waerdoor, soo men alles met een onpartijdighe
ooghe gelieft te doorsien, men hanttastelijck gewaer worden sal dat niet
alleen Sijn Hooch t in sijne domeynen, maer oock het gemeyn vaderlant in
de nootelijcke impositien merckelijck gepreiudieieert sal worden. Bij exem
pel: dat waer duijsent ingesetenen, sondaechs off 's heijligendaeghs buij
ten verteren drij stuyvers sal hondert daelders importeren, daer noch
tans wel twee duysent ende meer op soodaenighe daegen haer souden
buyten begeven, ongetwijffelt moet aen het recht van de molens ende
gruyt, die zijn hoocht heeft, ende 's Lants impositien seer schaedelijck
zijn, als men voor desen in die gelegentheijt wel gewaer heeft geworden,
soo DE ongetwijfelt oock wel kennelijck is".

De redenen waarom men niet met seculieren kan volstaan, worden
door Van der Zande opnieuw uiteengezet, ongeveer in dezelfde geest
als dit in april door de kerkeraad was gebeurd. Alleen wordt thans nog
nadrukkelijker betoogd dat de ongunstige situatie in de generaliteits
landen niet geschikt was om bekwame priesters aan te trekken. In de
Zuidelijke Nederlanden konden ze immers veel betere posten krijgen:
"Behalve dat fraei welgeleerde werelijcke mannen als konnende in alle
vrijheijt van andere goede ende profitable charges ende pastorijen in
haere Lande voorsien worden, niet wel te bewegen zijn om haer hier te
begeven om altijd in een onseker ende ongerusticheijt te leven". Het slot
van de brief doet een nieuw beroep op Van Bernagiens welwillendheid:
"Wekken allen geconsidereert soo bidde andermael seer oitmoedelijck
dat met eenen nieuwenjaer gelieft de goetheijt te hebben van ons de hant
te bieden, dat haer hoocht goeder gunst gelieft te zijn van een voor
deelich dispositieff te verleenen op onse requeste". 64

Van Bernagien deed inderdaad wat van hem verwacht werd: aan
Buysero schreef hij een hartelijke aanbeveling, die hij aan de beide Bre
dase afgezanten Godewijcks en Gobbincx (door hem "de patriarch" der
katholieken genoemd) meegaf:

53

Jaarboek De Oranjeboom 20 (1967)



Wel Ed Heer
De goede Catholicke Borgeren deser stadt hen nu in de thiende

maent van haer pretense65 Geestelijckheijt ontbloot ende seer verlegen
vindende, besonder bij den tijt van Peste, ende gedurich bij mij clagende
dat sij in dese sijne Hooghts Stadt harder werden geexecuteert ende ver
volcht als in eenige van de naburige steden, hebben goetgevonden hen
nen patriarch Capiteijn Gobbincx nevens Monsr. Godewijcks, brengeren
deses, derwaerts te committeren omme, doch niet als met goetvinden
van Uwe Wel Edt, ontrent Hare Hoogh. uyt te moghen wercken dat sij
nevens de naburen mochten werden getracteert. Ende de wijle ick sie
dat bij continuatie van de voors. executie eenige sullen inclineren tot
verplaetsinge, andere tot het maken van eene schuur op des Conincx
naburigen bodem, ende dat sulcx soude veroorsaken niet alleen onlusten
maaer oock ondienst aen sijne Hoocheijts goede stadt ende dat, ick moet
het bekennen, het Drossaert ampt daer door mede soude lijden, soo come
ick de vrijmoedicheijt gebruijcken van Uwe Wel Edt dese sake ootmoe
delijck te recommanderen daer toe ick met een woort voege dat nae
scherp ondersoeck sekerlijck hebbe bevonden dat in geene van de nabu
rige steden in regard van de pretense Geestelijckheijt veranderingen oft
executie gedaen wort. Ende sij dat oock wetende bedagen hen dies te
meer om datse de eenige sijn die soo sij dat noemen, moeten lijden. lck
bidde met ootmoet dat Uwe Wel Edt gelieve dese importuniteijt te
duyden ten beste aen die is ende al sijn leven blijft
Wel Ed. Heer

Uwe Wel Edts al ootm.ende geheelijck verplichte dinaer
G. v. Bernagien 166666

Breda 27 december 1666.

Het was dus blijkbaar de bedoeling dat de beide gedelegeerden de
prinses persoonlijk zouden bezoeken. Of zij daarin geslaagd zijn, weten
wij niet. Opmerkelijk is wel dat de stadhouder de argumentatie van
Van der Zande met betrekking tot het dreigende vertrek van een aantal
katholieken en het voornemen om een kerkschuur over de landsgrenzen
te bouwen, tot de zijne maakt. Hij schijnt ook diens brief te hebben
meegezonden; deze berust immers in het archief van de domeinraad.
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Blijkbaar was hij niet bevreesd dat hem deze royale medewerking aan
de zaak der katholieken kwalijk zou worden genomen.

De beslissing was spoedig gevallen. Op woensdag 27 december
schreef Van Bernagien zijn aanbevelingsbrief; juist een week later, op
woensdag 3 januari, dateerde Buysero zijn antwoord, waarin hij bericht
te dat hare Hoogheid hem had gelast aan de stadhouder mee te delen
dat hij "gelijcke toelatinge van eenige Cloosterpriesteren bij conniventie
sal mogen toestaen als in de steden van 's-Hertogenbosch en Bergen op
de Zoom werdt gedaen, doch alles tot nader ordre en midts dat sij haer
in alle stillicheijdt en modestie als andere ingesetenen sullen dragen". 67

Het wekt wel enige verwondering dat bij deze beslissing in het ge
heel geen rekening schijnt te zijn gehouden met de autoriteit van de
Bredase magistraat, die toch het bevel tot uitwijzing had gegeven. Er
werd hun blijkbaar niet eens om een advies gevraagd.

Het besluit van Den Haag werd even snel doorgegeven als het ge
nomen was: op zondag 7 januari waren pater Van der Stock en pater
Woutelaars (die als minderbroeder pater Jeghers opvolgde) reeds in de
stad.68 De kerkeraadsrekeningen die dit vermelden, geven ons ook in
zicht in de financiële gevolgen van het bereikte akkoord:

"Op den 26 Januarij 1667 aen Sijn EE hier binnen door Sr. Gob
binclac volgens extra ordinarisse gelofte voor 't incomen van de heeren
priesters bet. 315-0-0".

De toevoeging "hier binnen" zal wel betekenen dat het bedrag werd
betaald aan Van Bernagien. Overigens behoeft dit niet in te houden dat
deze persoonlijk voordeel trok uit zijn welwillende houding tegenover de
katholieken: het ligt meer voor de hand te veronderstellen dat hij de
gelden inde uit naam en ten behoeve van de drossaard.

Ook enige mindere grootheden werden bij deze gelegenheid met ge
schenken bedacht:

"Op den 25 feb. 1667 aen sijn EE B naer den Haech door Sr. Gob
binckx gesonden 't geene hem belooft was de somme van 100-0-0. Aen
den knecht van sijn EE B in den Hage 2-10-0".

Wij zullen wel mogen aannemen dat deze B. moet worden geïnter
preteerd als: Buysero. Andere begiftigden zijn moeilijker te identifice
ren:
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"Item aen Sijn EE L in den Hage hem door den Advocaet van de
Sande gelooft door Sr. Gobbinckx gesonden 50-0-0. Item aen sijn EE J
M in den Hage tot supplement van 't voorgaende bet. 23-0-0".69

Wij kunnen dus wel vaststellen dat de strenge "Waerschouwinghe"
van de Staten-Generaal tegen de ambtenaren die zich voor hun inschik
kelijkheid lieten betll!1en, weinig effekt had.

Dat de terugkeer van de "cloosterpapen" ernstige ontstemming zou
wekken bij de predikanten, kon worden verwacht. In de bijeenkomst
van de hervormde kerkeraad van 15 januari berichtte dominee Renesse
"dat eenige Jesuyten binnen de stad gecomen sijn tegen voorgaande be
loften". Men besloot de stadhouder en de magistraat daarover aan te
spreken. Op 5 februari brachten Renesse en het kerkeraadslid Meijers
verslag uit over hun bezoek aan Van Bernagien. Aangaande het binnen
komen der regulieren had deze allereerst geantwoord "niet te weeten
dat sodanige inkomste so breet was", hetgeen waarschijnlijk doelt op de
bewering dat er "eenige Jesuyten" in de stad waren gekomen, terwijl er
feitelijk maar één was toegelaten. Het verwijt van woordbreuk wees hij
van de hand. Hij was overtuigd zei hij "datter nergens so veel remedie
was tegen gebruyckt als hier en wenschte wel dat yets meer daer in doen
konde, al soude t'oock schijnen als of men het welvaren van Breda wilde
wegjagen of weeren, .... hebbende sijn beloften gehouden, maer weder
om niet alles konde uijtvoeren".7o Hij beloofde tenslotte nader te zul
len informeren. Het gesprek met de magistraat moet, indien het al heeft
plaats gehad, even onvruchtbaar zijn geweest. De klachten duurden
immers onverminderd voort. In de classis-vergadering van 13 apri11667
werd besloten een deputatie af te vaardigen naar Den Haag om bij Zijne
Hoogheid een remonstrantie in te dienen en ook mondeling beklag te
doen over "de onbeschaemtheit der papen ende papisten".71

De reis naar Den Haag had wegens de afwezigheid van de prinselijke
familie eerst enige maanden later plaats, op 6 juni 1667. De door de
afgevaardigden overgereikte remonstrantie maakt uitvoerig melding van
de belevenissen tijdens de Munsterse oorlog, met name natuurlijk van de
overval op Oudenbosch. "Wie sal gelooven, zo wordt er gevraagd, dat
die verraderlijke invasie en t'gevolgh vandien, sonder kennisse van meer
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andere papen en haren bitteren aanhang geschied sij?". Er wordt ook
geklaagd over lasterlijke geschriften die door de katholieken zouden zijn
verspreid, "waer van onder anderen dien godslasterlijcke almanak een
onwederspreecklijck bewijs is, in dewelcke sij niet alleen voor de gant
sche wereld hare bloetgiericheijt openbaren, maer oock haer in hoop
inbeelden, haest meester van de stadt en kercken te sullen sijn, die Mun
sterse stroopers hebbende aengemerckt als hare verlossers en over hare
stroperijen gejuijgt, als mede over het vluchten der predicanten en de
lieden van de Religie".72 De bedoelde almanak was waarschijnlijk een
Zuid-Nederlands pamflet, zoals er in die dagen verschillende verschenen
zijn. Tot nu toe is het niet gelukt het terug te vinden.

Van Bernagien achtte zich verplicht de autoriteiten in Den Haag
voor de komst der predikanten te waarschuwen, om zo een eventueel
succes van hun missie te voorkomen. Nog op de dag van hun vertrek
schreef hij haastig een brief aan Buysero. Ook bij deze gelegenheid vond
hij weer een gelukkig argument om zijn katholieke stadgenoten voor
nieuwe onheilen te behoeden. Juist twee dagen tevoren waren in Breda
de vredesonderhandelingen begonnen die een einde moesten maken aan
de tweede Engelse oorlog. De stadhouder brengt nu naar voren dat het
op de verschillende katholieke ambassadeurs die in de stad aanwezig
waren, een zeer ongunstige indruk zou maken als zij tijdens hun verblijf
in Breda moesten ervaren dat hun geloofsgenoten daar gehinderd wer
den: "Hedenmorgen meene ick dat naer den Hage sijn vertrocken de
heeren Renesse, Van der Lith ende Plasschart omme ontrent Hare
Hooght in te brengen eenige mijns oordeels vrij ongefundeerde ende niet
min ontijdige clachten ontrent de Papisten, ongefundeert mits hier nau
wer daerop geleth wort als wel tot sHartogenbosch ende in andere
naburige plaetsen van den staet gedaen wort; ontijdich de wijle, mits de
aengestelde vredehandelinge en het aenwesen van eenige heeren Ambas
sadeurs het Pausdom toegedaen nu geene scherpere ondersoecken ende
executien ontrent de saken van de Religie behooren aengestelt te worden.
Echter het schijnt de heeren Broeders hebben goetgevonden derwaerts te
comen ende vinde ick mij alsoo verplicht sulcx aen Uwe Wel. Ed. bij
desen te notificeren".73

In Den Haag vond men het kennelijk verstandiger gehoor te geven
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aan de politieke overwegingen van de stadhouder dan aan de godsdiens
tige bezwaren van de predikanten. Want bij de hervormden bemerkt
men een groeiende onrust over het feit dat zij geen antwoord ontvingen
op hun verzoek om afdoende maatregelen. Op 30 juni beklaagt de clas
sis zich daarover in een brief aan Buysero.74 Op 14 oktober gaat een
nieuw schrijven in dezelfde geest aan Amalia van Solms en aan Buyse
ro.7 5 Ditmaal boekte men althans in zoverre resultaat, dat op 20 okto
ber een nieuwe aanschrijving in de gebruikelijke termen werd gericht
aan drossaard, stadhouder en schouten in het land van Breda, waarin op
strikte uitvoering der plakkaten werd aangedrongen.76 Veel uitwerking
schijnt ook deze waarschuwing weer niet te hebben gehad. Want in janu
ari 1668 vond de classis het nodig Van Bernagien hieraan te herinneren.
Deze sprak bij die gelegenheid zijn ergernis uit over "eenige aanstoote
lijke woorden in de remonstrantie", maar bedankte de heren tenslotte
beleefd voor hun bezoek en beloofde weer "alles te sullen contribueren
om den classi contentement te geven ende haer clachteloos te stellen".77
Ook op de landsvergadering in het voorjaar van 1668 lieten de deputati
van de classis van hun bezorgdheid horen. Ook hier werden zij met een
vage belofte over te nemen maatregelen naar huis gezonden.78

Verandering kwam er echter niet. In juni 1669 wendde de classis
zich daarom met een uitvoerig klachten-rapport tot de nu meerderjarig
geworden prins. Over Breda werd daarin geconstateerd: "In de Stadt
van Breda is een jesuit, verscheyde andere Paepen; een groote menichte
van quesels en cloppen, de oeffeninghe van den paepschen dienst open
baer met grooten toeloop ende dat bij claeren daeghen sonder schroom
met opentlycke blycken van verscheyden roomsche superstitien. Int
Bagynhof perpetueren oock de Bagynen in plaetse van uyt te sterven . .
. . . ".79 Ditmaal vonden zij spoedig gehoor en scheen het succes meer
verzekerd dan tevoren. Want het schrijven dat Willem III op 9 juli 1669
richtte aan de stadhouder en de schouten in het land van Breda was veel
scherper en dreigender gesteld dan de vele voorafgaande Haagse stukken
van deze aard. Herhaaldelijk wordt gezegd dat dit de laatste waarschu
wing is. Wie ze niet opvolgt, heeft de verontwaardiging van de prins te
verwachten. Hij wenst geregeld te worden geïnformeerd over hetgeen
ter uitvoering van zijn voorschriften is geschied "sijnde onse expresse
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meyninge, ende op pene van onse hoochste indignatie jegens de nalati
ghe officieren, dat onse voornoemde Placcaten, ordonnantien ende itera
tive bevelen punctuelijck sullen worden achtervo1cht, alsoo wij vo1co
mendijck ende onveranderlijck geresolveert sijn insonderheyt jegens de
voornoemde gebrekige officieren te procederen naer inhouden van de
voornoemde placcaten ende ordonnantien daer van wij U Luyden bij
desen voor de laeste male hebben willen waarschouwen. Ende sullen U
Ed ons van tijdt tot tijdt adverteren van tgene bij U Luijden in desen
sal wesen gedaen".8o

Dat de klachten van de classis thans in Den Haag een zo snel en be
reidwillig gehoor vonden, mag wel worden toegeschreven aan de om
standigheid dat de jonge prins, die nu persoonlijk het gezag als heer van
Breda uitoefende, niet zo verdraagzaam was als Amalia.81 Maar ook de
strenge woorden van de nieuwe machthebber werkten weinig uit. In de
notulen der classis-vergadering van 13 augustus 1669 lezen wij: "Het
effect van den gemelten brief van sijn Hooght en desselfs gevolgen ter
tafel gebraght sijnde, als dat wel een week of twee den paepsen dienst
is opgeschort, maar dat op de contrarie dewoiren (tegenmaatregelen) bij
de papisten in Den Hage aangewend alles op den ouden voet begint te
gaan. Dat ook werd verluyd dat sij volle permissie, ook selfs sijn Hooghts
handtekeninge hadden en wat dies meer is".82

De "contrarie-dewoiren" van de papisten hadden o.a. bestaan in een
reis van de "patriarch" Gobbincx naar Den Haag, waarbij deze weer
door Van Bernagien werd gesteund met een brief aan de secretaris van
de domeinraad. Deze keer beroept de stadhouder zich op de omstandig
heid dat de pest die stad en omgeving jarenlang geteisterd heeft, einde
lijk verdwenen is (op 21 november 1669 werd te Breda een biddag
gehouden wegens de bevrijding van de epidemie).83 Hij acht het niet
alleen onverantwoord om de katholieken voor de uitoefening van hun
godsdienstige plichten weer naar de Zuidelijke Nederlanden te drijven,
waar ze de besmetting weer zouden kunnen oplopen, met alle gevaar van
dien, maar insinueert ook duidelijk dat hij het inhumaan vindt om juist
in deze verblijdende situatie anderen het leven moeilijk te maken: "Uwe
Wel Edes seer aengename met de genadige bevelen bij sijne hoogheijt
gedepescheert op de clachten van de classis, sijn mij wel ter hant gecomen
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ende ick hebbe niet naergelaten de selve aen de respective heeren offi
cieren te communiceren ende die volcomentlijck ter exercitie te stellen,
gelijck sij lieden oock te doen hebben aengenomen. Nu compt de patri
arch Gobbinx derwaerts daerover dokken (aankloppen). Wat sijne
Hoogheijt genadelijek goetvint sal ick onderdanichlijck gehoorsamen.
Maer ick moet bekennen dat het vrij hart sal vallen hier seffens in te bin
den ende te vervolgen soo lange het schip niet alleen in Hollant maar
selffs oock in alle de naburige plaatsen onder de Generaliteijt soo ruijm
schoots seijlt. Ende besonder sal het nu sijne swaricheijt te meer hebben
daar alle de naburige plaetsen onder het gebiet van den Coninek soo seer
swaar met de peste geinfecteert sijn ende dat alsoo te beduchten is datse
daer naer toe gaende om haren Godtsdienst ons de peste wederom meer
ende meer sullen toebrengen".84

De reactie van Den Haag kennen wij niet. Doch als men daar niet
ingebonden heeft, moet Van Bemagien wel hebben gezorgd dat de voor
geschreven maatregelen niet werden uitgevoerd, want het staat vast dat
in de eerstvolgende jaren de toestand in Breda geen verandering heeft
ondergaan.

De katholieken konden rustig leven zolang Van Bemagien zijn ambt
uitoefende. Maar al heel gauw na zijn dood op 3 september 1676,85
begonnen de moeilijkheden. In de zomer van 1677 werd de Franciscaan
De Fraeij door de magistraat uitgewezen. Toen de leden van de kerkeraad
daarop in een zeer beleefd en onderdanig gesteld rekwest, mede aan de
drossaard gericht, verzochten deze beslissing ongedaan te maken en de
pater weer toe te laten, was de nieuwe stadhouder Damisse hierover zó
verontwaardigd dat hij de ondertekenaars van het verzoekschrift be
schuldigde van verzet tegen de overheid en belediging van het wettig
gezag, waarvoor hij een boete eiste van duizend gulden.86 De katholie
ken zullen toen wel heel goed hebben ingezien welk een humaan en
moedig beschermer van hun belangen zij in Van Bemagien hadden ver
loren.
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Bijlage I

BRIEF VAN VAN BERNAGIEN AAN BUYSERO,
7 april 1666.

Wel Ed: Heer
Uwe Wel Edes aengenaeme van den 30en meert is mij eerst op den 3en april

ter hant gecomen. Ick vinde de saecke van de uijtgeseyde Priesters, daer bij
gementioneert, soo swaer ende becommerlijck dat, onder ootmoedige correctie,
soo lange den tijt is soo vol jalousie, het geheel bedenckelijck soude wesen de
selve wederom in te laten comen. De vinnicheyt van den heer President ende het
continueel scherp preken, ja bulderen van D. Planten heeft vele tot de resolutie
van uijtseggen gegeven, ende het verraet van den Paep in den Oudenbos als an
dere bedenckelijcke consideratien over rencontres in ende buijten dese stadt voor
gevallen, hebben al mede vele daertoe gecontribueert. Ende om de waerheyt te
seggen: die goede Catholicque Borgerije heeft geen recht tot c1agen, de wijle die
door verscheydene wereltlijcke can worden gedient. Vele sijn daer mede oock
seer wel te vreden. Edoch soo ick echter maer mach de eere hebben van den
minsten wenck, ick sal, soo veel in mijn gering vermogen is, alles onderdanich
lijck trachten te dirigeren naer de Genadige Intentie van haere Hoogheyt, dan
waerlijck ick ben becommert dat door het weder incomen van eenige dier uijt
geseyden t'sij Jesuit, Minderbroeder off ander c100sterpriester (die aen henne
c100sters verplicht ende voor de selve te schrafelen gewoon sijn), besonder soo
lange dese tijden continueren ende dat selffs de Predicanten het plattelant niet en
connen houden, Hoochstgemeltte Haere Hoogheijt niet alleen met verscheydene
commissien ende c1achten soude werden geimportuneert, maer dat selffs oock
daerdoor eenige disordre ontrent de gemoederen, die door het voorsz. preken
ende andersins vrij verbittert sijn, in de stadt soude konnen worden gecauseert.
Doch ick submitteer mij in alles onderdanichlijck aen den Gen: Wille van meer
Hoochstgemeltte haere Hoogheijt ende het goetvinden van Uwe Wel Ed', blijven
de al mijn leven
Wel Ed: Heer

Breda 7 april 1666

Bijlage II

Uwe Wel Edes alootm: ende onderd: dinaer
G. v. Bernagien 1666

ND 1078, f. 254, origineel.

BRIEF VAN FRANCISCUS BAES, S. J. AAN
GUILELMUS VAN DER STOCK, S. J.,

15 april 1666.

(De brief is uitsluitend overgeleverd in een Nederlandse vertaling van
het Latijnse origineel. De vertaling is waarschijnlijk afkomstig uit
Breda: het adres is toegevoegd in het handschrift van Van Bernagien.)

Duijtsche Copije van den brief van Mijnheer Baes,
Mijn Heer,
Gemerckt ick wete dat U. E. verwacht watter geschiet is in U affaire, ick

schrijve U. E. het selfde dat ick aen Mijn Heer Van der Beke87 hebbe geschreven
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met dese woorden. Alhier is van Breda gecomen van mij geroepen Mijn Heer den
Advocaet van der Zande die ons seer toegedaen is. Hij heeft sijn beste gedaen om
Audientie te krijgen bij Hare Hooghijt van Oraignie, maer te vergeefs. Sij heeft
hem gesonden naer Mijn Heer Busero haeren Greffier die groote authoriteijt bij
haer heeft, aen den we1cken als hij sijn affaire lanck en breedt uijt heeft geleijt,
voor antwoort gaf, dat de Catholijcken contrarie urguerden, en dat sij oorsaeck
sijn geweest van het uijtsenden der Heeren. Om dies wil nochtans dat sijn
Excellentie den Ambassadeur van Spaignien de saecke soo seer heeft gerecomman
dert daer is noch hope van de wedercompste, men moet nochtans noch wachten
voor eenigen tijt. Mijn Heer van der Zande is dan weer naer Breda gekeert, eerst
hebbende gegroet sijn Excellentie, den we1cken hij heeft bedanckt, en noch eens
hertelijck gebeden, dat hij die affaire noch geliefde te promoveren, het we1cke
Sijn Excellentie oock heeft toegeseijt, ende metter daet ghetoont, want hij ter
stom gesonden heeft sijnen secretaris Mijn Heer Rickart om te handelen met
Mijn Heer Busero, het welck hij gedaen heeft, die oock groote hope geeft. Mijn
Heer den Ambassadeur heeft mij noch eens belooft, dat hij met de eerste gele
gentheijt noch eens sal spreken met de Princesse, soo dat ick noch niet despe
reer van het succes. Dit heb ick te kennen gegeven aen Mijn Heer Van der Beke,
en hebbe het oock willen schrijven aen U. E., off hij mogelijck daer niet en waer,
U. E. soude weten in wat staet die affaire is. Hier mede etc. Uijt den Hage den
15 April 1666

opschrift was
Mijn Heer Mijn Heer
Van der Stock
tot Antwerpen

U. E. geaffectioneerden Dienaer
onderstont
Franciscus Baes

ND 1078, f. 264

Bijlage III

UIT EEN BRIEF VAN VAN BERNAGIEN AAN BUYSERO,
27 april 1666.

. . . . . . De wijle den vrede met den Biscop van Munster nu gesloten is, ver
trouwe ick dat Uwe Wel Edt door den Heer Advocat Kerckhove ende Monsr
Gobbinx weghen de Catholicque noch dese weke wel mochte geimportuneert
worden, te meer de wijle Uwe Wel Edt uijt de bij gaende translaet copie aldaer
geschreven door d'heer Baes, Jesuit bij den heer Ambassadeur van Spanien, can
affnemen dat die aen sijnen confrater, die alhier eenigen tijt stillekens verkeert
heeft, hope geeft van t'eeniger tijt te mogen wederkeeren ende oock versekert
dat geseijden heer Ambassadeur die sake ter harten neemt. Wat mij aengaet, ick
sal in desen als alle andere voorvallen niet een eenigen pas setten buijten de ge
nadige geliefte van Hare Hooght ende het goetvinden van Uwe Wel Edt daer
van mij den minsten wenck sal wesen een vaste, ja als Heijlige Weth. Ende bij
aldien hare Hoochstgemeltte Hoogheijt genadiclijck mochte gelieven te incline
ren tot eenige conniventie op de sollicitatie van de voorsz. commissarissen sup
plianten ende op de intercessie van gemeltten heer Ambassadeur, soo bidde ick
dat su1cx doch niet en mach worden geextendeen tot dien minrebroeder die
hem met schrafelrijen als andersins hier (gelijck ick nae sijn vertrek eerst seker-
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lijck bericht ben) soodanich heeft gedraghen, dat hij hier geensins en soude kon
nen geleden worden, geIijck ick dat bij de eerste occasie aen Uwe Wel Edt breeder
mondelinge hope te verhalen. lck hadde dese twee Basen geren gediverteert van
hare reijse naer den Hage, maer eensdeels sijn sij door anderen daer toe aenge
sport ende anderdeels is eenen merckelijcken prickel tot de reijse dat geseijden
Heer Baes schrijft dat den Hr. Advocat van de Zande als uijt den mom van Uwe
Wel Edt hadde gerapporteen dat de Catholicquen contrarie urgerden ende dat
sij oorsake souden geweest sijn van het uijtseijnden der Heeren. Ende alhoewel ick
su1cx niet can aennemen, daer oock geseijden van der Zande nu soodanich seggen
ende rapport ontkent, soo geeft het dan noch onder de goede lieden veel ombra
gie ende gemeltten Kerckhoven ende Gobbincx worden, hoe wel onschuldich, bij
eenigen daer over gesuspecteert, in voegen sij hen willen ontlasten. lck hebbe mij
verplicht gehouden om alle het selve aen Uwe Wel Edt tijdelijck te notificeren,
daer ick noch bij voege dat gemeltten heer van Zande op sijn retour aen mij van
de voorsz. woorden niet en heeft geript, maer wel ende in tegendeel gesecht dat
Uwe Wel Ed t affwijsende het versoeck van c100sterpapen soude hebben gespro
ken van wereltlijcke ende die uijt Abdijen sijn ....

ND 1078, f. 262, 263, origineel.

Bijlage IV
MEMORIE VAN DE BREDASE KATHOLIEKEN,

eind april 1666.

Het versouck is wegen die van de Catholijcke Religie tot Breda. Dat twee
uijtgesondene Priesters, eenen Jesuit genaemt Willem van der Stock, ende eenen
Minnebroeder, genaemt Petrus Jagers mogen binnen koomen, ofte soo dese
souden mogen personelijck aenstootelijck wesen, dat ymant anders in der selver
plaetse mach werden gepermitteert uijt der selver respective ordres.

Dat liever Religieusen souden hebben als wereltlijcke Priesters is om dese na
volgende redenen. Te weten, omdat, soo wanneer de Religieusen onpasselijck,
onbequaem ofte ondienstich aen de Gemeente werden, dat de selve alsdan aen
haere c100sters weder werden versonden, ende andere bequame versocht, die
haer oock terstondt werden toegesonden, sonder eenich uijtstel. Daer ter con
trarie wereltlijcke Priesters of bequaem of onbequaem bij de Gemeente tot groote
costen ende last moeten werden gehouden, als niet connen werdende thuijs geson
den als de Religieusen.

Ten tweeden. Soo wanneer door haestige sieckten eenige Religieusen de selve
sieckten bedienende daer van comen te sterven aenstonts andere worden gesur
rogeert, su1cx niet en geschiet bij de wereltlijcke die in soodanige gelegentheijt
niet alleen dickmael onwillich werden gevonden, maer selfs niet te becoomen sijn.

Ten derden. Religieusen sijn stil, zedich ende sober, ende soo wanneer sulcx
aen haer soude manqueren, worden op het minste woordt van haer Oversten
ingeroepen. Ende midtsdien dienstiger aen de Republique.

ND 1078, f 266, copie.
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ND 1078, f. 270, 271, copie.

Bijlage V

VERZOEKSCHRIFT VAN DE BREDASE KATHOLIEKEN,
eind december 1666.

Aen Haer Doorluchtichste Hoocheijt de Princesse Douariere van Orangien.
Geven met alle eerbiedinge ende ootmoedicheijt te kennen de Gemeyne

Catholiecken der Stadt Breda, als dat ten tijde van den Munsterschen oorloghe
ende troubelen besonderlijck ontstaen in den Ouden Bosch Marquisaet van Ber
ghen op den Zoom de heeren van de Magistraet der gemelte Stede de Geeste
lijcke Cloosterpriesters geordonneert ende bevolen hebben binnen 24 uren haer
uijtte Stadt te retireren, soo als dien conform haer geretireert hebben, t'zedert
wekken tijdt de supplianten tot haer groot leetwesen ende gevoelen altijt gefrus
treert sijn geweest van haere gewoonelijcken Godes dienst, hebben de supplianten
van tijdt tot tijt verhoopt dat door de genade ende goede gunste van U.Hoocheijt
de gemelte cloosterpriesters weder in de Stadt gepermitteert ende gewllereert
souden worden door het vast vertrouwen dat altijt gehadt hebben U Hoocheijts
goedertierentheyt noyt te hebben willen toe laeten dat de supplianten die sonder
roem gesproken altijt voor het vaderlandt ende insonderheijt oock voor het wel
varen van desen doorluchtichsten Stamme ende Huijse van Nassauwende Oran
gien haer soo vroom ende trouw gedragen hebben als iemanden, harder ende
straffer souden ingewomt ende geregeert worden als haere Naerburen van de
Stadt s'Hertogenhosch ende Stadt ende Marquisaet van Bergen op den Zoom,
temin daer de gemelte priesters noyt int minsten iets gedaen oft geattenteert
hebben in eenige manieren naerdeelich aen desen Lande, maer neffens andere goe
de ingesetenen betaelt ende gedragen alle behoorlijcke ende gewoonlijcke lasten,
waeromme nemen noch andermael de voors. supplianten haeren vuyttersten toe
vlucht tot U Doorluchtichste Hoocheijt metten meesten oitmoet ende onder
danicheijt biddende ten eijnde door derselver haer gewoonlijcke goedertierentheijt
aen de supplianten die genade gelieft te doen, dat door toelatinge van de gemelte
vuytgeseijde priesters in haer conscientie ende gemoet eenige troost weder mogen
verwerven besonderlijck in dese droeve gelegentheijt des tijts, daer door de con
tagieuse sieckte van Godt Almachtich besocht worden in wekken uuttersten
noot van geene als clooster priesters bijgestaen ende getroost worden. Ende sullen
altijt in erkentenisse van soo grooten weldaden die geduerich op haer van U
Hoocheijt ende doorluchtichsten Stamme van Orangnien komen te vloeijen Godt
Almachtich met ijver bidden dat de selve met allen segen ende benedictie altijt
gelieft te voorkomen.

Bijlage VI
REMONSTRANTIE VAN DE CLASSIS BREDA,

6 juni 1667.

Aen sijn Hoocheijt den Heere Prince van Orangen.
Verthoont met behoorlijcke eerbiedicheijt de Classis der Baronije van Breda,

dat onder alle andere swaricheden der kercken, die jaerlijcx in den Sijnodo van
SuijtHollant voorcomen, niet een van de minste is, de hooghsteijgerende stou
ticheijt des Pausdoms ; en dat de Classis voors., tot den voornoemden Sijnodo
gehorende, verplicht is aen deselve openinge te doen, hoe het toegaet in hare
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respective plaetsen, en wat dewoiren bij haer tegens 't voors. quaed sijn aenge
wend. En dewijl sijn Hoocheijt de kerckelijcke en politijcke reformatie in de
voors. 'Baronije loffelijck heeft ingevoerd, soo heeft de voorn. Classis van tijt tot
tijt bij sijn Hoocheijt ootmoedich aengehouden, dat het voors. loffelijcke werck
der Reformatie mochte werden gehandhaaft en voortgeset, nochtans heeft het
haer noijt ontbroken aen rechtveerdige dachten over de groote insolentie des
Pausdoms, oock hebben sij niet gemankeert haer dewoiren daer tegens aen te
wenden, niet alleen bij de hooge en lage Officieren, maer oock bij sijne Hoocheijt
en desselffs Ed:Mo: Raden. Waerop meermaels eenige goede resolutien sijn ge
nomen, favorable apostillen gegeven, en scherpe aenschrijvingen gedaen, ten
eijnde de goede placcaten van Hare Ho:Mo: en Sijn Hoocheijt dien aengaende
mochten werden gemaintineert en ter executie gebracht, 't welck wel eenige wer
kinge nu en dan heeft gehad, maer van geen langen duijr; brekende elke reijs
d'overgroote stouticheijt weijnigh tijts daer naer weder door, 't geen van tijt tot
tijt heeft veroorsaeckt meerdere verbitteringe der Roomsgesinden, niet alleen
tegens die van de religie, en voornamelijck tegens de predikanten, maer oock
tegens den Staet. Voorlede jaer in die Munstersche ongelegentheden heeft men
gesien, gehoort en gesmaakt wat een hert sij de gereformeerde Religie en den
Staet des landts toedragen, selffs een paep een aenleijder geweest sijnde van die
invallende troepen in den ouden Bosch. Wie sal gelooven dat die verraderlijke
invasie en t' gevolgh vandien, sonder kennisse van meer andere papen en haren
bitteren aanhangh geschied sij? Wat sijnder niet al beroovingen en geweltple
gingen selfs totter doot toe, aen de huijsen en personen van die van de Religie ge
daen? Hoe veel smadelijcke woorden en lasterlijke schriften sijnder bij die van't
Pausdom niet uijtgebraeckt? Waer van onder anderen dien godslasterlijcken alma
nak een onwederspreeklijck bewijs is, in dewelcke sij niet alleen voor de gamsche
wereld hare bloetgiericheijt openbaren, maer oock haer in hoop inbeelden haest
meester van de stadt en kercken te sullen sijn, die Munsterse stroopers hebbende
aengemerckt als hare verlossers en over hare stroperijen gejuijgt, als mede over
het vluchten der predicamen en de lieden van de Religie. Dit heeft Hare Ho:
Mo: beweegt te nemen en in geschrifte te stellen een serieuse resolutie in dato
den 10 april, hier annex, en daerop in druck int'besonder te doen emaneren een
openbaer placcaet van waerschouwinge, indato den 8 meij 1666, hier oock ne
vens gaende; waer in hare Ho:Mo: onder anderen seggen te bevinden, dat het
aen de zijde der Officieren meest hapert, en nader ordre hebben gestelt om de
placcaten tegens de stouticheijt des Pausdoms geemaneert, stricktelijck ter exe
cutie te stellen, en den procureur generael van Brabant gelast, hem exactelijck te
gaen informeren, off de voorn. resolutie oock wert geobtempereert, en de Offi
cieren, Schouten, Schepenen, Vorsters, Rentmeesters niet sijnde van de Christe
lijcke gereformeerde Religie, aenstonts van hare bedieninge aff te setten en te
ontslaen, en van sijn verrichtinge aen hare Ho:Mo: rapport te doen, om des
gesien alsdan andere in hare plaetsen aengestelt te worden: die daerop oock in
verscheijde plaetsen van de Meijerije paepse Stadthouders en Schepenen heeft
affgeset. Dese voors. Staets resolutie heeft oock wel eenige opschortinge in den
paapsen affgodendienst in de Baronije veroorsaeckt, oock sijn een Jesuiet en een
ofte meer kloosterpapen de Stadt Breda ontseijt sijnde uijtgeweken, en het scheen
alsdoen de meeninge te sijn, soodanige uijt de Baronije voor altijt uijt te houden.
Maer, Godtbetert, weijnich maenden daeraen sijn niet alleen de uijtgeweeckene,
immers eenige van die weder ingecomen, maer oock andre nieuwe nevens haer,
en de oude licentie van openbaren dienst der papen en het houden van paapse
bijscholen crachtiger als oijt te voren wederom ingebroocken, en sulcx continu
eert als noch, in soodanige stoute onbeschroomtheijt, oock in sommige plaetsen
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T'welck doende etcetera
ND 1054, f. 347 - 349, copie.

met toevloeijinge van papisten uijt andere quanieren, min off meer als off haer
het selve van hoger hand in de baronije van Breda was gepennitteen, daer
nochtans op andre plaetsen onder de Generaliteijt, selffs oock onder sijn
Hoocheijt in verre na soo veel vrijicheijt niet wen gesyeurt.

De schadelijcke gevolgen hier uijt spruijtende sijn vee: cleijnachtinge off lie
ver verachtinge van de placcaten, bevelen, resolutien en aenschrijvingen van de
hoge overicheijt, de stijvinge des pausdoms in hare affgoderije tot nadeel van de
eere Gods, de vermeerderingh van haet tegen de ware religie, in desselffs belij
ders, het uijtbroeijen en vennenichvuldigen van kloppen, die de huijsen insluijpen,
en aen de swacke en aencomende jeught geen minder quaad doen als de papen
selffs: uijtputtinge van de gemeene lieden die haer papen moeten onderhouden
met jaer1ijcxe tractementen welcke langs de deuren affgeeijst worden en gecollec
teert van willige en onwillige; behalven de emolumenten die getrocken werden
van't dopen, trouwen, zieckbesoeken en affsterven der roomsgesinden met den
aencleeve van dien; daer bij comt dat selffs veel papisten clagen jaer1ijcx mercke
lijcke sommen te moeten opbrengen tot behoudingh van de openbare oeffeningh
hares dienstes ; dit alles gevoeght bij de ordinare en extraordinare lasten ten
behoeve van het land, doet veele lieden seggen, dat de lasten ondragelijck sijn.
Voorts sijn en blijven noch op verscheijde plaetsen paapse Stadhouders, Schepe
nen, Kerck en Armmeesters, regelrecht tegens de voorgemelte resolutien van
Hare Ho:Mo: en sijn Hoocheijt. Tot Cleijn Sunden blijft niet alleen de paep in
de pastorije, maer !aet oock de kerckelijcke rekeningh voor hem alleen doen,
sonder Schout off Predicant te willen kennen, en hoe verre die van Nispen
haer hebben uijtgelaten, can blijken uijt dese bijgaende copie van requeste van
haerlieden overgegeven aen de Regeerders van Rosendael. Is oock seer bedencke
lijck dat noch onlangs eenige voleurs, voorbijgaende de huijsen van andre ge
sintheden in de voorn. vrijheijt, op twee plaetsen de gereformeerden hebben
gespolieert. En bijaldien geen vigoreuser executie der placcaten geschied, soo
sullen niet alleen die van de Religie tot een sPOt, maer selffs tot een proije bij
d'een off d'ander ongelegentheijt wederom werden gestelt; soo dat in plaets van
de Religie voort te setten, deselve door vrees van vervolgingh sal affnemen, en
de gereformeerde, voornamentlijck ten platte lande, meer en meer verhuijsen.
De Classis heeft oock om alle middelen aen te wenden bij de respect. Officieren
in de Lands vergaderinge hare grieven door eenige gedeputeerden doen voorstel
len, uijtwijsens de notulen hier aengehecht, sijnde bij haer E. wel eenige beloften
van redres gedaen, maer niet opgevolght, invoegen de Classis genooddruckt is
geweest haer weder te adresseren aen sijn Hoocheijt tot ontlastingh van haer ge
moed, tot mondstoppingh der gener die haer van tijt tot tijt hebben nagegeven,
dat sij niet genoeghsaem vigileert tegens dit quaad, als oock om op d'aenstaende
Sijnodo, die binnen Delff sal gehouden werden op de 11 julij toecomende te
doen blijcken wat dewoiren bij de Classe (volgens last van de laetstgehoudene
Sijnodo tot Dordrecht, art. 8) tegens de paapse excessen kerckelijck en politijcke
lijck sijn aengewendt.

Versoeckt derhalven nochmaels seer ootmoediglijck en onderdanichlijck aen
Sijn Hoocheijt soodanige voorsieninge te willen doen, dat sij in toecomende mach
clachteloos gestelt werden.
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