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Van de prinsen van Oranje hebben de Bredase katholieken door
gaans weinig moeilijkheden ondervonden. Voorzover het aan de Oran
je's persoonlijk lag, kon in de baronie iedereen ongehinderd zijn over
tuiging beleven. Wel lieten zij nu en dan, genoodzaakt door de dwang
der Staten-Generaal of door het aandringen der predikanten, plakkaten
uitgaan die de vrijheid van de katholieken moesten beperken, maar de
uitvoering daarvan hebben zij gewoonlijk weinig of niet geürgeerd.
Soms krijgt men zelfs de indruk dat zij de uitvoering bewust verhinder
den. Er is echter één opvallende uitzondering aan te wijzen, althans wat
de feitelijke gevolgen aangaat. Een beknopte mededeling daarover vin
den wij in een "remonstrantie", die in 1.685 door de leden van de Bre
dase katholieke kerkeraad gericht werd aan de bisschop van Antwerpen:
"Anno 167"8 den vrede van Nimwegen volgende, soo heeft den prince
onsen heere op d'instantie van den officier scherpe en stricktere regle
menten tegens de katholijcken gegeven en particulierlijck geordonneert
het uijtseggen van alle geordende religieusen, dat tot niet anders tendeer
de als om gradatim onse herders wegh te nemen of grooter sommen te
doen proffiteeren aen den officier; hier tegens heeft den pater minder
broeder sigh gemaintineert gevonden door den heer gouverneur, den
pater van de societeyt heeft naer gevanckenisse en swaere boeten moe
ten ceederen aen het tempeest...... ".l
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De instructie

Reglementen tegen de katholieken zoekt men allereerst onder de
plakkaten. Maar in de bestaande plakkaatboeken komt geen enkel do
kument voor dat door de kerkeraad bedoeld zou kunnen zijn. Ook de
uitgebreide collecties plakkaten van het Nassau-domeinarchief en van
het Bredase gemeentearchief bleken niets van deze aard te bevatten.
Opheldering bracht tenslotte het archief van de classis Breda. Uit de no
tulen van de classisvergaderingen kan worden opgemaakt dat er geen
sprake is geweest van een plakkaat, maar wel van een instructie aan de
drossaard en de schouten van de baronie. Ook over het ontstaan van de
instructie geven deze notulen ons nauwkeurige inlichtingen.

Op 17 januari 1679 hield de classis te Breda een buitengewone ver
gadering die geheel gewijd was aan de "weringe van het Pausdom", In
deze vergadering werd besloten dat men door bemiddeling van de stad
houder Comelis Damisse de drossaard Hans Willem Bentinck zou be
naderen om na diens goedvinden zich te wenden tot de prins met het
verzoek zijn steun te verlenen tot bestrijding van de paapse stoutighe
den. De predikanten werden aangespoord om de "bijsonderste staeltiens"
daarvan aan de classis mee te delen.2 Drie maanden later werd in de
gewone vergadering van 6 april 1679 gerapporteerd dat brieven over
deze zaak waren uitgegaan naar Bentinck en naar Zijne Hoogheid, maar
dat tot dan toe geen antwoord was ontvangen.3 In de volgende verga
dering van 27 en 28 juni kon men succes melden: nadat men zich tot de
drossaard en de prins had gewend met "een deductie van al de stoutig
hedeneri ergernissen der paapsche affgoderijen met oorsaken daarvan en
middelen -daartegen", had men de toezegging ontvangen dat de prins or
de op zaken zou stellen en de misbruiken zou tegengaan. Men had zelfs
al resultaten daarvan gezien, o.a. in het storen der missen en het wegzen
~en der nonnen uit de stad.4 Dit laatste doelt kennelijk op de verplaat
singvan het klooster Sint-Catharinadal. In 1672 hadden de zusters, in
verband met de oorlogsomstandigheden, verlof gekregen om zich weer in
hun oorspronkelijke behuizing binnen de stad te vestigen. In 1679 wer
den zij gedwongen opnieuw naar Oosterhout te vertrekken. De prins
betuigde aan de proost zijn spijt daarover, maar verklaarde: "lek en kan
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de nonnekens niet mainteneren binnen Breda, maer moeten absoluet
naer Oosterhout vertrecken, want de predicanten hebben tegen hun ge-
conspireert " .5

Eerst in de vergadering van 24 oktober 1679 wordt melding ge·
maakt van een door stadhouder Damisse ontvangen prinselijke instruc
tie.6 De instructie kwam dus niet onmiddellijk na de vrede van Nijme
gen (op 10 augustus 1678 gesloten), zoals men uit de mededeling van
de R.K. kerkeraad zou kunnen opmaken, maar ongeveer een jaar later.
Dit wordt ook door andere gegevens bevestigd. De Brusselse internun.
tius, doorgaans zeer snel geïnformeerd over dergelijke zaken, bericht
eerst op 23 september 1679 aan de kardinaal-staatssecretaris dat er ver·
volging dreigt in de Hollandse missie en bijzonder te Breda.7 De kerke
raad van Zundert vermeldt in een schrijven aan de bisschop van Ant
werpen, dat de maatregel tegen de regulieren dateert van augustus
1679.8 Toch is het heel begrijpelijk dat de leden van de Bredase kerke
raad verband legden tussen het sluiten van de vrede van Nijmegen en
het verschijnen van de instructie. Zolang de oorlog duurde, waren èn de
prins èn zijn speciale vertrouwensman Bentinck te zeer geoccupeerd met
militaire en diplomatieke aangelegenheden om aandacht te kunnen
schenken aan de religieuze situatie in de baronie; zij verbleven ook
meestal buitenlands. Eerst de totstandkoming van het vredesverdrag
maakte hen voor de klachten der hervormden toegankelijk.

De kerkeraad vergist zich echter duidelijk als hij de mening uit·
spreekt dat de uitvaardiging van de instructie moest worden toege
schreven aan de invloed van de "officier", waarmee ongetwijfeld stad
houder Damisse wordt bedoeld. Niet hij, maar de classis had door haar
aandringen het verschijnen der instructie bewerkt. De classis was ver·
moedelijk ook in hoge mate verantwoordelijk voor de inhoud van het
stuk. Het uitvoerige rapport over de misdragingen van de katholieken
en de middelen daartegen, dat zij bij de prins had ingediend, kan niet
zonder invloed zijn geweest op de uitgevaardigde bepalingen. De prins
zal vermoedelijk zonder grote geestdrift zijn naam daaraan hebben ver
bonden (al had hij persoonlijk weinig sympathie voor katholieken),
maar evenals in de zaak van Sint-Catharinadal kon hij aan het drijven
der predikanten geen weerstand bieden.
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Wat wij op grond van dit alles over de instructie te weten kwamen,
gaf ons de mogelijkheid deze terug te vinden. Min of meer toevallig
bleek ze in afschrift bewaard te zijn onder de collectlie-Varia van het
Bredase gemeentearchief, waar ze voorkomt onder de titel: "Stukken
omtrent paapse stoutigheden in het land van Breda 1675 en eind 17de
eeuw".9 Het blijkt hier inderdaad te gaan om een uitvoerige instructie
over roomse misbruiken door Willem III uitgevaardigd en door Damisse
aan de schouten van de baronie toegezonden. De datering is in de copie
uitgevallen, maar zowel de inhoud als het begeleidend schrijven van de
stadhouder, waarin gesproken wordt van een "ordre ende instructie van
Sijne Hoocheyt", laten m.i. aan de identificatie geen twijfel mogelijk. Er
wordt in het stuk inderdaad bepaald dat in de baronie geen andere
priesters mogen worden toegelaten dan seculieren; zelfs de reguliere
kanunniken worden met name als ongewenste personen genoemd.

De instructie bevat echter veel meer. Het bijzondere van deze prin
selijke verordening is nl. dat ze zich niet, zoals voorheen gebruikelijk
was, beperkt tot een verwijzing naar de bestaande plakkaten, maar al
lerlei speciale voorschriften geeft en zelfs verschillende tot dan toe on
bekende regelingen invoert. Wat de priesters betreft wordt bijvoorbeeld
bepaald, dat hun getal nergens dat der predikanten mag te boven gaan:
in de stad zullen zich dus maar vijf priesters mogen ophouden, in de
dorpen niet meer dan één. In hun bediening worden ze zeer beperkt: ze
mogen geen kerkelijke diensten verrichten tenzij vóór zeven uur 's mor
gens en na zeven uur 's avonds. Niemand mag hen als koster of misdie
naar assisteren, wie zich daaraan schuldig maakt, verbeurt een boete
van vijfentwintig gulden.

De mogelijkheid om voor de schrale en steeds weer bedreigde gods.
dienstbeleving in eigen omgeving compensatie te zoeken over de gren
zen, wordt met zorg afgesneden. Aan het bezoeken van kerkdiensten op
buitenlands grondgebied worden zware sancties verbonden: als er in een
dorp of gehucht zes personen zijn die zich naar zulke kerkdiensten be
geven, zal die plaats voor altijd van de aanwezigheid van een priester
uitgesloten zijn.

Uiteraard bevat het stuk ook weer een aantal bepalingen tegen
katholieke schoolmeesters en tegen roomse gebruiken bij begrafenissen
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e.d. Het openlijk vertonen van "pater nosters, crudficxen, agnus dei,
aschcruyschen, palmtacken of diergelijcke" wordt met name verboden.

Bijzonder hatelijk is het voorschrift dat alle katholieke ouders op
een boete van vijfentwintig gulden verplicht worden hun kinderen in de
gereformeerde kerk te laten dopen. De instructie beroept zich daarbij
op de uitspraak van het concilie van Trente, waarin de doop door ket
ters geldig wordt verklaard, wanneer deze slechts in de juiste vorm
geschiedt. Het is pijnlijk een zo brutale aantasting van de gewetensvrij
heid aan te treffen in een stuk dat is uitgegaan van een Oranje. De Re
publiek kent, voorzover ik weet, in de tweede helft der zeventiende
eeuw slechts één ander voorbeeld van zo'n doopdwang: de magistraat
van Groningen trof in 1667 een gelijke maatregel. Hoewel de theologi
sche fakulteit aldaar het voorschrift uitvoerig verdedigde - eveneens
met een beroep op Ttente en op de mening van een aantal katholieke
theologen - werd het tengevolge van de protesten der katholieken na
enige tijd ingetrokken. lO

Zeer opvallend is dat de instructie zich bijzonder scherp richt tegen
de Bredase begijnen, die zich altijd hadden mogen verheugen in de spe
ciale bescherming van de Oranje's. Nadat hun "onverantwoordelijcke
insolentien" zijn opgesomd, wordt bepaald, dat de begijnen die na 1637
zijn ingetreden (verreweg het grootste aantal, natuurlijk) binnen zes
weken stad en baronie moeten verlaten, indien ze tenminste hun geeste
lijke staat wensen te behouden. Bij het overlijden van de laatste begijn
moet de rentmeester der domeinen de administratie van het hof overne
men. Hetgeen dus feitelijk betekende dat de goederen aan de prins zou
den vervallen. Alleen voor Sint-Catharinadal wordt een uitdrukkelijke
uitzondering gemaakt: "sonder dat nochtans dit applicabel sal sijn op
de Nonnen ofte Norbertinen susterkens van Ste Catharinendaele ontrent
welcke wij voor alsnoch tegens de gratieuse concessie van onse voorva
deren niets goetvinden te decerneren". Een toevoeging die, dunkt mij,
wel bewijst dat de instructie niet een strikt ambtelijk stuk is waarmee de
prins geen persoonlijke bemoeiing zou hebben gehad. .

Dit schijnt, aanvankelijk althans, de mening te zijn geweest van
Thomas Verschueren, die pastoor was van Prinsenhage en deken van
Breda. Op i oktober 1679 meldde de Brusselse internuntius aan zijn
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superieur in Rome dat hij van een dominicaan die missionaris was in
de omgeving van Breda - en het ligt wel voor de hand dat dit Ver
schueren was - vernomen had dat de instructie niet de goedkeuring
zou hebben gehad van de prins en ten onrechte in zijn naam door één
van zijn ondergeschikten zou zijn gepubliceerd. Men begon, zo consta
teert hij, ook weer de gebruikelijke tolerantie te ondervinden en mocht
verwachten dat tegen de onrechtmatig opgetreden ambtenaar een pro·
ces zou worden gevoerd dat voor de anderen een waarschuwing zou be
tekenen. ll De katholieken van de baronie konden blijkbaar maar moei
lijk geloven dat de heer van Breda het hun lastig zou maken. Hun ver
trouwen was echter misplaatst: de instructie was zeker niet zonder voor·
kennis van de prins uitgegaan en gevolgen bleven niet uit.

De gevolgen

Deze waren overigens niet zo ernstig als de predikanten hadden ge
hoopt. Zij klaagden al spoedig dat de nieuwe verordeningen geen resul
taat hadden en daardoor eerder schadelijk waren uitgevallen. Bentinck
verzekerde hun echter opnieuw dat zij op zijn steun konden rekenen.12

Toch bleef het effekt van de instructie gering. De meeste bepalingen
werden niet of nauwelijks uitgevoerd. Vaneen ontvolking van het be
gijnhof is geen sprake geweest, hoewel op grond van de genomen beo
slissing minstens vijftig bewoonsters hadden moeten heengaan.13 In de
maand maart van het jaar 1680 legden nog drie novicen hun professie
af. Het valt alleen op, dat tussen maart 1680 en oktober 1685 geen
professies vermeld worden, doch zulke hiaten komen, althans na 1680,
wel vaker voor.

De uren der godsdienstoefeningen werden, indien men ze al had
veranderd, weer spoedig normaal. In de classisvergadering van 21 april
1683 wordt geklaagd dat de dienst "op alle de plaetsen op den ordinai·
ren tijt wort gedaen".14 Zoals hierna nog zal blijken, werd te Breda op
zondag te half tien dienst gedaan zonder dat men bevreesd was voor het
ingrijpen van de stadhouder, hoewel deze wist dat het gebeurde.

Ook de strenge sancties tegen het bezoeken van kerken op vreemde
bodem werden feitelijk niet toegepast. In 1684 of 1685 bouwden de
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katholieken van Zundert, toen hun kerkgebouw in het dorp op hoog be
vel was gesloten, een kerkschuur over de grens. Toch kregen zij na drie
jaar, tegen betaling van 1200 gulden aan de drossaard, weer de vrijheid
om in hun eigen dorp de godsdienstoefeningen te houden.15

Slechts op één punt heeft Bentinck zijn belofte aan de predikanten
gestand gedaan: hij maakte het de jezuïeten onmogelijk hun werk voort
te zetten. In 1680 werd de jezuïet die in Etten pastoor was, verdreven
onder bedreiging met gevangenisstraf indien hij mocht terugkeren.16

Volgens de boven reeds aangehaalde mededeling van de kerkeraad werd
de Bredase pastoor Laureijs met gevangenisstraf en een geldboete ge
troffen. In een verslag over de gebeurtenissen maakt deze zelf geen
melding van de gevangenisstraf (die dus niet langdurig zal zijn geweest),
wel spreekt hij over een boete van zeshonderd gulden.17

Van de overige regulieren in de baronie heeft alleen een dominicaan
die het pastoraat in Zundert vervulde, zijn werk moeten opgeven. Doch
hierbij heeft ook de houding van de katholieken een rol gespeeld. Na
dat de pastoor zich enige malen gedwongen had gezien zijn parochie te
verlaten (voor het eerst op 29 november 1681), richtte een aantal pa
rochianen zich tot de bisschop van Antwerpen met het verzoek om, ter
vermijding van verdere moeilijkheden, in zijn plaats liever een seçulier
priester te benoemen, hetgeen in oktober 1684 geschiedde.l8 Maar in
Prinsenhage schijnt zijn ordebroeder Verschueren ongemoeid op zijn
post te zijn gebleven, wat hij wellicht te danken had aan zijn vriend
schappelijke relaties met de prins.19 De norbertijnen van Tongerlo, die
de parochies van Alphen, Chaam, Klein-Zundert en Roosendaal be
dienden, hebben zich daar kunnen handhaven; er zijn geen aanwijzingen
dat hun iets in de weg is gelegd.

De franciscanen in Breda moeten wel gedurende enige jaren in de
uitoefening van hun zielzorg belemmerd zijn geweest. Dit lijkt de voor
de hand liggende verklaring van het feit dat de kerkeraad het niet nodig
vond hun in 1680 en 1681 salaris uit te keren.2o De volledige vervul
ling van hun taak werd hun weer mogelijk gemaakt door de bemiddeling
van de gouverneur van het kasteel, de duitse baron Von Weibnom. Zijn
interventie zal hem niet veel moeite hebben gekost, want hij kon reke
nen op de bijzondere sympathie van Willem lIl, met wie hij als gene..
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raal-majoor der cavalerie tijdens de afgelopen oorlog nauw had samen
gewerkt.21 Von Weibnom was praktizerend katholiek en onderhield
goede betrekkingen met de minderbroeders. Hij bekostigde persoonlijk
de inrichting van hun kerk in de Nieuwstraat, die hij soms ook bezocht;
wij weten bijvoorbeeld dat hij daar in 1685 zijn pasen hield. De kerk
heette dan ook "de kerk van de gouverneur".22

Toch hebben de franciscanen zich tussen 1679 en 1682 niet ge
noodzaakt gezien de stad te verlaten. Dit kan worden opgemaakt uit de
aantekeningen in hun doopboek, die zonder noemenswaardige onder
breking doorlopen. Hetzelfde geldt ook voor de beide Bredase jezuïeten,
de paters Laureijs en Wullins: nog verschillende jaren na het uitkomen
der instructie zijn deze in Breda gebleven. Van openbare diensten schij
nen zij zich echter te hebben onthouden: in de kronieken van de Hol
landse missie heet het dat zij in deze jaren niet konden preken en geen
katechismus konden geven.23 Ook aan hen betaalde de kerkeraad geen
salaris. Zij woonden nog in hun eigen huis in de Karrestraat, waar zij
toen ook een kerk hadden. Damisse was van dit alles op de hoogte. Dit
kan men afleiden uit het verhaal over een onverwacht bezoek dat de
stadhouder op zondag 7 maart 1683 aan de jezuïeten bracht. Het ver
slag dat Laureijs hiervan geeft, is niet alleen tekenend voor de onzeker
heid waarin de paters leefden, maar ook voor de goedmoedigheid waar
mee men in Breda "vervolging" pleegde.

"Gisteren, toen wij onder grote toeloop de generale communie hiel
den, kwam om negen uur, een half uur vóór de gewone dienst, de stad
houder van de drossaard met vier van zijn mannen naar ons huis. De
deur stond open; hij kwam binnen en was de trap naar de kerk al op
gegaan, toen hij aan de portierster, die hem niet kende, vroeg, of ik in
de kerk was. Deze antwoordde zonder enige argwaan: "Nee, hij is in
zijn kamer en hoort daar biecht". Ze dacht dat ze met een katholiek te
doen had. Opnieuw vroeg hij, of ik niet in de kerk was, en kreeg hetzelf
de antwoord. Daarop kwam hij de trap weer af en ging weg. Buiten zei
hij tegen zijn mannen, dat ze over een kwartier, als de dienst begonnen
was, moesten terugkomen. Ik werd gewaarschuwd en ging onopge
merkt naar een huis in de buurt. Pater Wullins kwam uit de kerk naar
beneden en ging naar zijn kamer om het biechthoren voort te zetten.
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Toen de mis dool' een seculier priester was begonnen, kwamen de man
nen zonder de stadhouder terug. Voor de gesloten deur stond een gees
telijke dochter. Ze vroegen haar, of ze op de deur wilde kloppen: ze
moesten mij spreken. Ze antwoordde, dat ik niet thuis was. "Maar
daarjuist, merkten de mannen op, is gezegd dat hij wèl thuis was". "Ja,
antwoordde ze, maar de vrouw die dat zei, heeft zich in de persoon
vergist, ze dacht dat het om de seculiere priester ging en dat die Laureijs
heette". Die seculiere priester was, zo getuigde ze, inderdaad in huis.
"Kan die de mis niet lezen?" vroeg ze. "Jawel", antwoordde de man
nen. Toen ze tot twee- driemaal toe verzekerd had, dat ik niet thuis was,
en zich bereid had verklaard dit zelfs onder ede te bevestigen, gingen
de mannen weg zonder zelfs op de deur te hebben geklopt. Ik zal me
schuilhouden totdat ik nauwkeuriger heb achterhaald, wat dit te bete-
kenen heeft De stoornis was onbelangrijk; de dienst werd rustig
beëindigd en pater Wullins is bijna tot één uur bezig geweest met
biechthoren in zijn kamer".24

Eerst in de laatste maanden van 1683 werd de paters de grond te
heet onder de voeten. Laureijs vertrok op 27 oktober, Wullins in de
cember, nadat op 5 december een dienst in de Karrestraat "gestoord"
was.25

De jezuïeten waren dus feitelijk de enige regulieren die op grond van
het prinselijk bevel volledig werden geweerd. Men kan moeilijk ont
komen aan de indruk dat dit vooral moet worden toegeschreven aan de
persoonlijke instelling van Bentinck. Deze was niet alleen, zoals een
getuige uit zijn onmiddellijke omgeving kon vaststellen, een hartstoch
telijk vijand van alles wat katholiek was,26 maar toonde ook nog een bij
zondere haat tegen de sociëteit. Het is bekend, dat hij uit zijn eigen heer
lijkheid Roen, die hij in 1683 verwierf, de paters aanstonds verdreef.27

Om zijn optreden in Breda te rechtvaardigen beriep hij zich overigens op
de wens van de katholieken aldaar, die de verwijdering van de jezuïeten
zouden hebben verlangd en toegejuicht. Hij beweerde zelfs dat de se
culiere priesters hem onder tranen hun dank zouden hebben betuigd
voor zijn maatregelen tegen de regulieren. Pater Laureijs merkt hierbij
op, dat hem dit niet verbaast, want de seculieren zouden de regulieren
niet alleen uit de baropie, maar zelfs uit heel de Hollandse missie ver~
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bannen willen zien.28 Wat de baronie betreft had hij minstens in zover
re gelijk, dat het beleid van het bisdom Antwerpen er klaarblijkelijk op
gericht was de regulieren zoveel mogelijk door seculieren te vervangen.
Inplaats van de jezuïet die vanuit Ypelaar de parochie Bavel bediende,
werd in 1673 een seculier benoemd,29 in 1675 gebeurde hetzelfde bij de
dood van de franciscaan Noppe in Oosterhout,30 in Dongen moest in
1678 de jezuïet wijken voor een seculier,31 in Etten werd in 1681 een
seculier als. pastoor aangesteld.32 Men kan zich voorstellen dat de ver
houding tussen de beide groepen door dit alles niet hartelijker werd.
Laureijs mag met voldoening - bij een andere gelegenheid - het getui
genis aanhalen van de Bredase pastoor Van Herck die in een preek (nog
wel in tegenwoordigheid van het allerheiligste, zegt hij) zou hebben
verklaard het herstel van de regulieren en met name van de jezuïeten
graag te zullen zien en daarvoor metterdaad te ijveren, het is al tekenend
voor de onderlinge argwaan dat een dergelijke verklaring moest worden
afgelegd.33

Wat de leken aangaat, is Laureijs veel zekerder van zijn zaak. In
Breda zullen er nauwelijks tien gevonden worden, zegt hij, die de ver
wijdering van de jezuïeten wensen.34 Hij kan dit ook staven met een
getuigenis van de leden van. de kerkeraad. In een aan hem gericht schrij
ven verzekerden zij, dat "U Eerw. int particulier als mede de geheele
societeyt ons ende de geheele gemeynte seer lief en aengenaem sijn".35
Zij wendden zich ook tot Bentinck om hem te vragen de tegen de paters
genomen maatregelen ongedaan te maken, maar deze antwoordde cate
gorisch dat hij geen jezuïeten wenste te dulden. Jezuïeten waren misda
digers, zei hij, en hij was daarom niet van plan hen toe te laten.36 Niet
ten onrechte stond de man bekend als een koppige figuur, een beperkte
geest die bijzonder vatbaar was voor vooroordelen en zeer moeilijk van
een eenmaal ingenomen standpunt kon worden afgebracht.37

Tegenacties

Men mocht er daarom niet op rekenen dat langs de weg van directe
onderhandelingen iets kon worden bereikt. Er zouden ingewikkelder
wegen bewandeld moeten worden, met name door zich te begeven op
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het terrein der internationale diplomatie. De Brusselse internuntius had
al aanstonds na het binnenkomen der eerste verontrustende berichten
enige stappen in deze richting gezet. Hij deed wat in dergelijke omstan
digheden te doen gebruikelijk was, en trachtte de voornaamste katholie
ke mogendheden voor de zaak te interesseren. In november 1679 richtte
hij een schrijven aan de Franse gezant in Den Haag en legde hij zijn
zorgen mondeling voor aan de Spaanse gouverneur-generaal in Brussel.
Of er van Franse zijde iets ondernomen is, weten wij niet. Vanuit Spanje
kwam een positieve reactie: de koning stuurde in het begin van 1680
een speciale afgezant, de abt Lauri, naar Nederland om zijn ambassadeur
in Den Haag op te wekken tot een actie ten gunste van de Bredase ka
tholieken.3s De naam Breda schijnt dus in Madrid nog wel een zekere
weerklank te hebben opgeroepen. Maar dit alles haalde niets uit, al·
thans niet voor de jezuïeten.

In het voorjaar van 1682 namen dezen het werk zelf ter hand. Er
leek voor hen een goede kans aanwezig. De dreigende oorlog tussen
Frankrijk en Spanje had geleid tot een levendig diplomatiek contact tus
sen de Republiek en de Zuidelijke Nederlanden, met name tussen Wil·
lem UI en de gouverneur-generaal in Brussel, de markies De Grana.
Hiervan maakten de paters een handig gebruik. In mei 1682 hadden
Oranje en Grana een onderhoud in Wuustwezel. Van zulke diploma
tieke ontmoetingen konden de jezuïeten gemakkelijk op de hoogte zijn,
omdat één van hen als kapelaan in het Haagse legatiegebouw woonde.
Grana, door Laureijs zorgvuldig voorbereid - deze was daartoe zelf
naar Wuustwezel gegaan - legde in de loop van de besprekingen de
kwestie van Breda en Etten aan de prins voor. Hij had daarvoor blijk
baar een gelukkig moment gekozen, want de prins gaf de belofte dat hij
voor de intrekking der tegen de paters genomen maatregelen zou zor
gen. Laureijs vernam dit verheugende nieuws van zijn confraters in
Brussel. De volledige rehabilitatie van de jezuïeten in de baronie scheen
nu nog maar een kwestie van dagen. De kapelaan van het Spaanse ge
zantschap in Den Haag, pater Van der Beke, had opdracht te zorgen
dat de prins door de gezant, Balthazar de Fuen Mayor, aan zijn belofte
werd herinnerd, waarna deze zijn ambtenaren wel op de hoogte moest
brengen van de door hem genomen beslissing. Maar na drie weken had
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Laureijs nog niets uit Den Haag vernomen en begon hij zich terecht
ongerust te maken.39 Eindelijk, na nog een week wachten, kwam het
teleurstellende bericht: de ambassadeur had inderdaad de prins aan zijn
toezegging herinnerd, maar deze had geantwoord, dat Grana over de
kwestie van de Bredase jezuïeten niet juist was ingelicht; hij had in
deze geest ook reeds aan de gouverneur geschreven. De gehele opzet
scheen hiermee weer mislukt. Niet zonder reden sprak Laureijs het
vermoeden uit dat de schuld moest worden gezocht bij Bentinek: "Het
ergert hem dat men hem niet gekend heeft, maar zich rechtstreeks tot
de prins heeft gewend. En het is algemeen bekend dat de prins zich
door hem laat leiden".40 Hij sprak daarmee uit wat iedereen wist:
Bentinek was "Ie favori tout-puissant".41

De paters deden wat ze konden om de zaak alsnog ten goede te
keren. Hun eerste gedachte was, dat zij de brief die de prins aan de
gouverneur had geschreven, in handen moesten krijgen om de valse
voorstellingen daarin gedaan te kunnen weerleggen. Fuen Mayor zou
dan een mogelijkheid hebben om de kwestie opnieuw bij de prins aan
hangig te maken. Maar het lukte hun niet het schrijven te bemachtigen.
De gouverneur deed zelfs alsof hij geen brief had ontvangen. Toen
pater Van Hollant als vertegenwoordiger van de Brusselse jezuïeten hem
op 15 juli, zijn naamfeest, kwam complimenteren en hem bedankte
omdat hij voor de Bredase en Ettense missionarissen bij de prins had
willen pleiten, vroeg hij belangstellend, of zijn interventie al succes had
gehad. Toen de pater hem antwoordde, dat ze tot nu toe geen resultaat
had opgeleverd en dat een nieuwe aanbeveling dus gewenst scheen,
merkte Grana ontwijkend op, dat niet alles onmiddellijk kon worden
uitgevoerd. Hij had trouwens gehoord dat de katholieken in Holland een
grote vrijheid genoten. Waarop de pater hem uiteenzette met hoe grote
moeilijkheden zijn ordebroeders in verschillende plaatsen te kampen had
den en dat deze overal nog zouden toenemen, als de prins de jezuïeten in
zijn eigen baronie niet wilde handhaven. Hij besluit zijn verslag met de
bemerking: "Voorzover ik zie, zal de gouverneur niet gemakkelijk weer
een brief aan de prins schrijven, om het hem niet lastig te maken, want
hij heeft zijn hulp en steun nodig voor de Nederlanden, ingeval er een
oorlog uitbreekt".42
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Van de gouverneur viel dus duidelijk niets meer te verwachten. De
paters in Brussel hadden intussen al hun toevlucht gezocht bij de staats
secretaris, Alonso Carnero. Op hun dringend verzoek schreef deze een
brief aan Fuen Mayor, waarin hij hem krachtig aanspoorde zich voor de
kwestie-Breda zoveel mogelijk moeite te geven.43 De gezant deed wat hij
kon. Aangezien hij in een nieuw onderhoud met de prins geen heil zag
en terecht vermoedde dat de voornaamste weerstanden bij diens onder
geschikten lagen, voerde hij gesprekken met Bentinck en met de secre
taris van de domeinraad, Tollius. Bentinck antwoordde hem dat de
Bredase katholieken en speciaal de seculiere priesters geen kloosterlingen
wensten; het was bij deze gelegenheid dat hij de tranen van dankbaar
heid der seculieren vermeldde. Tollius, die gedacht moet hebben, dat
aan zijn uitspraak toch geen consequenties verbonden konden worden,
verzekerde, dat hij niets tegen de sociëteit had, maar alleen tegen be
paalde onruststokers.44

Hierna horen we weinig meer over pogingen om met steun van de
Spaanse autoriteiten het zo vurig gewenste resultaat te bereiken. Wel
lezen we in een brief die de oud-provinciaal Camargo op 24 juni 1684
aan een vertrouwensman in Breda schreef, dat de paters in Brussel nog
steeds bezig waren de gouverneur te bewerken,45 maar hij kan vermoed
hebben dat hun bemoeiingen weinig uitzicht boden. De betrekkingen
tussen Den Haag en Brussel waren niet zo hartelijk meer sinds de prins,
door Amsterdam gedwarsboomd, in november 1683 geen hulp had kun
nen bieden tegen de Franse inval in de Zuidelijke Nederlanden.

Er zatdus weinig anders op dan weer maar opnieuw aandrang uit
te oefenen op Bentinck persoonlijk. Dit moest echter niet van de paters
uitgaan, maar van de leken, met name van de kerkeraad. De Bredase
kerkvoogden schijnen daar aanvankelijk weinig voor te hebben gevoeld.
Zij hadden al meerdere malen een dergelijke stap gewaagd, maar steeds
met hetzelfde negatieve resultaat. Toch lieten ze zich bewegen om een
nieuw rekwest aan de drossaard te overhandigen, waarop reeds na drie
dagen een kort afwijzend antwoord kwam: herstel der paters zou in
strijd zijn met 's prinsen jongste voorschriften.46 Maar de paters gaven
het nog niet op. Naar hun inzicht was aan het behoud van de Bredase
statie heel veel gelegen: het prestige van de orde was ermee gemoeid.
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In heel het gebied van de Republiek ondervonden zij in de laatste tijd
een sterke tegenstand, ook van katholieke zijde. Als de wereldlijke over
heid nu 6ók nog de indruk kreeg dat zij gemakkelijk verwijderd konden
worden, zou het met hun missiearbeid spoedig gedaan zijn.

De leiding van de sociëteit schijnt intussen te hebben gevreesd, dat
de katholieken in de stad, na zóveel ongunstige ervaringen, de hoop
zouden opgeven nogooit jezuïeten als zielzorgers in hun midden te heb
ben en daarom naar een andere oplossing zouden uitzien. Dit was ver
moedelijk de reden waarom de nieuwe provinciaal, Egidius Estrix, op 7
augustus 1684 Willem van der Stock naar Geertruidenberg zond met de
opdracht om vandaaruit het herstel van de Bredase statie te bevorderen.
Van der Stock was van 1662 tot 1669 als pastoor in Breda werkzaam
geweest en had daar een goede indruk achtergelaten. Met toestemming
van de stedelijke overheid mocht hij tot tweemaal toe een aantal dagen
binnen de muren verblijven "tot verrichtinge van particuliere affaires".
Tijdens een verblijf in oktober 1684 wist hij de kerkeraad de belofte af
te dwingen dat men bij Bentinck op audiëntie zou gaan zodra deze weer
in Den Haag zou zijn. Of de ontmoeting heeft plaatsgehad, is niet be
kend. In ieder geval had ze geen resultaat. Telkens opnieuw stuitte men
op de onverbiddelijke weerstand van de drossaard. Zo ook weer in
juni of begin juli 1685, toen zijn aanwezigheid in Breda weer enige hoop
schijnt te hebben gegeven.47

Intussen had zich voor de paters een nieuwe kans geopend in de per
soon van de katholieke vorst die in februari 1685 de Engelse troon be
steeg: Jacobus Il. Aan zijn hof had de sociëteit vanaf het begin een niet
geringe invloed. Een adellijke jezuïet, Edward Petre, vertoefde geregeld
in de omgeving van de koning en mocht als één van zijn voornaamste
raadgevers worden beschouwd.48 Ook andere paters hadden bij de
koning en de koningin gemakkelijk toegang. Bovendien bleek al spoedig
dat Jacobus zich een eervolle rol had toegedacht als beschermer der
belangen van de katholieke kerk; zijn fanatieke ijver op dit punt, die
zelfs in het Vaticaan weinig instemming vond, werd de voornaamste
oorzaak van zijn snelle val. Op zijn medewerking mocht men dus onge
twijfeld rekenen, ook al omdat Breda hem niet onbekend was: tijdens
zijn ballingschap had hij daar enige tijd gewoond en er zijn eerste huwe-
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lijk gesloten met Anna Hyde.49 Om zijn invloed te laten gelden had hij
volop gelegenheid: Oranje onderhield in die dagen nog nauwe betrek
kingen met Londen; alleen reeds de omstandigheid dat de prins Jacobus'
schoonzoon was, leidde aanvankelijk tot een intensief contact.

In het begin van juli 1685 besloot de overste der Vlaamse provincie
de mogelijkheden die hier lagen, uit te buiten voor de oplossing van
het Bredase probleem. Hij moet geweten hebben dat Bentinck juist voor
een diplomatieke missie naar Londen was vertrokken. Hij verzocht pater
Galli, één der jezuïeten die geregeld aan het hof verkeerden, om zijn tus
senkomst. GaIli schijnt vooral contact te hebben onderhouden met de
koningin, de Italiaanse Maria van Modena; vermoedelijk was hij haar
biechtvader. Op 22 juli kreeg de provinciaal een hoopvol antwoord:
GaIli had met zijn interventie enige tijd moeten wachten, omdat het
oproer van Monmouth aan het hof een te grote onrust had veroorzaakt,
maar nu de rebellie was neergeslagen, had hij van de koningin de belofte
gekregen, dat zij met Bentinck over Breda en Etten zou spreken, "opdat
deze (zo schrijft Galli, niet zonder miskenning van de werkelijke situ
atie) ernstig zijn best zal doen om bij de prins van Oranje een gunstige
wending in een zo belangrijke zaak te bewerken". De uitslag was ver
rassend; op 24 augustus 1685 mocht de provinciaal der Vlaamse jezu
ieten van zijn collega in Engeland, Joho Keynes, een verheugende vinger
wijzing ontvangen: hij moest zich zo spoedig mogelijk tot Bentinck
wenden om te zorgen dat deze de belofte nakwam die hij aan de koningin
had gedaan. Hij had nl. toegezegd dat hij terwille van haar na zijn
terugkeer in Holland het herstel der Bredase statie zou bewerken.
Mocht Bentinck dit nalaten, dan verwachtte Keynes hierover zo snel
mogelijk bericht.

Dit bericht was niet nodig; binnen een maand was de zaak geregeld.
Op 19 september waren de Bredase katholieken op de hoogte van de
gunstige beslissing, op 24 september arriveerde Van der Stock.50 Toch
was de vreugde niet onverdeeld. De gunst was niet verleend zonder
zware beperkingen. Het gegeven verlof gold slechts voor één jezuïet, de
aanwezigheid van een kapelaan werd niet toegestaan. De kerk die de
paters negen jaar geleden in hun huis aan de Karrestraat hadden inge
richt, mocht niet meer worden gebruikt; ze lag te zeer "in de passagie"
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van de kerk der hervormden, hetgeen nu en dan geleid zou hebben tot
"discoursen" tussen de beide groepen van kerkgangers. 51 Deze moti
vering zullen we wel niet al te ernstig moeten nemen, de bedoeling was
kennelijk de voldoening over het behaalde succes zoveel mogelijk te
verkleinen: Bentinck en Damisse toonden zich slechte verliezers.

De zending van Visconti

Een nieuw diplomatiek offensief van de zijde der sociëteit was het
onmiddellijk gevolg. Reeds op 25 september liet pater Rudolphus Smits,
kapelaan van de jezuïetenstatie aan de Oude Molstraat in Den Haag,
aan Lord Skelton, de Engelse ambassadeur in Den Haag, die op het punt
stond naar Londen te vertrekken, een kort memorandum over de kwes
tie overhandigen. Skelton stond bekend als een man die de katholieken
goedgezind was, men had zelfs het vermoeden dat hij zelf katholiek
was.52 In elk geval schijnt hij zich bereid te hebben verklaard de zaak
ter hand te nemen, hij toonde zich tenminste verontwaardigd over de
wijze waarop men de gedane toezegging trachtte te minimaliseren.53

Pater Smits deed dit op eigen initiatief. De provinciaal had intussen
reeds een andere weg ingeslagen. Hij zocht weer contact met de jezu
ieten aan het Londense hof. Op 24 september schreef hij aan de Engelse
provinciaal. Maar vrijwel tegelijkertijd trad hij in correspondentie met
een ordebroeder die een waardevolle tussenpersoon zou blijken: Hermes
Visconti, een jezuïet van de Engelse provincie, die destijds, om welke
reden dan ook, in het Antwerpse professenhuis verbleef. Niet alleen zijn
naam wijst op zijn Italiaanse afkomst, maar ook het feit dat hij in staat
was een conversatie in het Italiaans te voeren. Hij moet behoord hebben
tot de bekende en zeer verspreide adellijke familie waarvan hij de naam
droeg, want niet alleen als jezuïet, maar ook als edelman had hij toe
gang tot het Engelse hof. Deze Visconti zal anderhalf jaar lang als
onderhandelaar de Bredase kwestie met grote zorg behartigen. Op 1 ok
tober 1685 bericht hij aan provinciaal Estrix dat hij op zijn verlangen
heeft geschreven aan pater Galli en dat hij zijn verzoek aan de Engelse
provinciaal zal overbrengen. Ook had hij na het ontvangen van Estrix'
brief in Brussel contact gezocht met de ambassadeur Skelton om hem
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over de Bredase kwestie te spreken, Skelton was echter juist vertrokken.
Op grond hiervan mogen wij aannemen dat de aanbevelingen aan Galli
en Keynes ook Breda betroffen. Op 8 oktober stuurde Keynes zijn
antwoord aan Estrix: met Petre was hij overtuigd dat het nu niet het
juiste moment was om het onderwerp met de koning te bespreken, ze
moesten een gunstiger gelegenheid afwachten.

Dat wij daarna maandenlang niets meer van de zaak horen, houdt
misschien verband met de omstandigheid dat de sociëteit intussen aan
een algemener gevaat; blootstond. Anti.protestante maatregelen door
katholieke vorsten genomen, vooral de opheffing van het Edikt van
Nantes door Lodewijk XIV, wekten in de Republiek een geprikkelde
stemming tegep. de katholieken en met name tegen de regulieren;54 In
de laatste maanden van 1685 dreigde de verbanning van alle regulieren
uit het gebied der Republiek. Ook daarvoor had men de bemiddeling
van de Engelse jezuïeten nodig. Het dringend verzoek van Estrix dat
Visconti in het begin van januari 1686 aan zijn provinciaal overbracht,
zal vermoedelijk hiermee verband hebben gehouden. Want op 5 februari
ontving Estrix van Keynes een geruststellende mededeling: WillemIII
had aan Jacobus geschreven dat de regulieren niet uit Holland zouden
worden verjaagd.55

Nu deze dreiging was afgewend, kon de strijd om Breda opnieuw
beginnen. Het is opmerkelijk te zièn, hoeveel belangrijke personen voor
deze toch niet zo gewichtige kwestie werden ingeschakeld. Niet alleen
Keynes moest zich daarvoor inzetten, maar ook de Brusselse internuntius
werd bewerkt om zijn collega in Londen, graaf D'Adda, ervoor te in·
teresseren. Deze laatste verklaarde zich inderdaad bereid om zich voor
het Bredase geval in te spannen.56 Dit alles speelde zich af in februari
1686. Een vlot verloop hadden de onderhandelingen niet. Op 6 augustus
berichtte Visconti dat Adda de tijd nog niet rijp achtte om de koningin
over Breda te onderhouden.

De stagnatie leidde ertoe dat Visconti in december zelf naar Londen
ging om de zaak persoonlijk ter hand te nemen. Op zondag 15 december
kwam hij daar aan. Hij werkte snel en doortastend. Op 16 december
had hij aan het hof een onderhoud met pater Galli, die hem verzekerde,
dat de koningin de kwestie al had besproken met Albeville, die binnen-
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kort als ambassadeur naar Den Haag zou gaan; deze zou zijn best doen
om de moeilijkheden uit de weg te ruimen. Een brief aan de prins vond
de koningin niet wenselijk, daarvoor lag de verhouding met Oranje nu
te moeilijk. Voor Visconti was dit aanleiding om Albeville onmiddellijk
te gaan bezoeken. Deze bleek nog geen formele opdracht met betrekking
tot Breda te hebben ontvangen.57 De volgende dag sprak Visconti met
Petre, Adda en Galli. Daags daarna, op woensdag, was hij opnieuw aan
het hof, als edelman was hij aanwezig bij de maaltijd van de koning en
de koningin. Op donderdag bleek hem in een onderhoud met Petre, dat
deze het Bredase probleem nog steeds niet aanhangig had gemaakt bij
het koningspaar. Op advies van Adda besloot hij toen de koningin per~

soonlijk daarover aan te spreken; Galli bezorgde hem de introductie.
"Eerst dankte ik haar in uw aller naam voor haar weldaden in het ver
leden, aldus zijn verslag, daarna vroeg ik haar te zorgen voor ons vol
ledig herstel. Zij betreurde hevig dat haar vroegere diensten niet het
gewenste effekt hadden gehad en beloofde dat zij haar uiterste best zou
doen om door bemiddeling van de nieuwe ambassadeur succes te berei
ken. Ze stelde vele vragen om goed ingelicht te zijn: hoeveel paters er
in de toekomst zouden zijn, enzovoorts. Ze stelde ook vele vriendelijke
vragen over mijn persoon. Nu eens sprak ze in het Engels, dan weer in
het Italiaans. In haar ogen en in haar gezicht zag ik echt, dat haar sym
pathie groter werd naarmate het gesprek langer duurde. Ze zei dat ik
bij haar terug moest komen als ze met de ambassadeur gesproken had.
Ze vroeg ook, of er iets was waarmee ze mijzelf van dienst kon

.. " 58zIJn .
Estrix had het met zijn onderhandelaar goed getroffen: de man

moet beschikt hebben over een persoonlijke charme die hem onweer
staanbaar maakte. Ook Albeville was aanstonds onder zijn bekoring
gekomen: reeds bij de eerste ontmoeting had hij hem uitgenodigd om
samen de reis naar Holland te maken. Visconti was graag op dit voor
stel ingegaan, hij beloofde hem ook zijn hulp voor het inrichten van
een openbare kapel in Den Haag - Albeville was katholiek -, waartoe
de koning hem opdracht had gegeven.59 Hij zal het aantrekkelijk heb
ben gevonden de aktiviteit van de ambassadeur van nabij te kunnen
volgen en zo nodig te kunnen stimuleren.
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Onder het wakend oog van Visconti vervulde Albeville zijn taak
met grote toewijding. Reeds daags na zijn aankomst in Den Haag, op
17 januari 1687, sprak hij over Breda met de prins en met Bentinck,
naar wie de prins hem schijnt te hebben verwezen. Het onderhoud met
Bentinck, dat twee uur duurde, was echter volkomen onvruchtbaar: de
drossaard bleef hardnekkig op het standpunt dat de roomsen zelf niet de
minste sympathie toonden voor de jezuïeten en dat niemand hun aan
wezigheid wenste. Hij schijnt zelfs te hebben laten doorschemeren dat
hij de toelating van Van der Stock beschouwde als een eenmalige gunst
die allerminst de toelating van een opvolger insloot. Het voortbestaan
van de statie was daarmee onmiddellijk in gevaar, want Van der Stock
was op 27 december overleden. Men had wel aanstonds een vervanger
naar Breda gezonden in de persoon van pater Sophie, maar men mocht
zich nu met recht afvragen, of deze kon worden gehandhaafd. Wat moest
men doen? Tevreden zijn met de toelating van één pater, die eventueel
vervangen zou mogen worden, om zo althans het bestaan van de statie te
redden, of blijven aandringen op de toelating van twee paters? Albeville
wilde vasthouden aan het laatste: alleen zo zou hij de koningin tevreden
kunnen stellen. Visconti stemde daarmee in. Het is tekenend voor de
invloed van de jezuïeten aan het Engelse hof, dat hij Albeville plechtig
verzekerde de koningin te zullen inlichten over zijn voorbeeldige ijver,
hetgeen deze met vreugde zou hebben vernomen! 60

Om de impasse te doorbreken besloot Visconti een verzoekschrift op
te stellen dat Albeville aan de prins zou moeten overhandigen. Hij over
woog zelfs persoonlijk bij de prins op audiëntie te gaan - Albeville zou
daar wellicht voor kunnen zorgen -, maar hij vroeg zich wel af met
welk gezicht Oranje hem zou ontvangen! 61 Het is er niet van gekomen.
Op het verzoekschrift gaf de prins zijn antwoord door bemiddeling van
Bentinck, precies hetzelfde antwoord, smaalt Visconti, dat Bentinck ook
zonder opdracht van de prins zou hebben gegeven: één pater wilde hij
toelaten, van een tweede kon geen sprake zijn. De argumentatie was
ditmaal iets meer gevariëerd: niet alleen beweerde hij dat de katholieken
geen jezuïeten wilden, maar hij vond ook dat er in Breda al priesters
genoeg waren, hij vreesde verder dat de predikanten stemming zouden
maken tegen de prins, hetgeen tot onlusten zou kunnen leiden.62
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Visconti liet nog niet los. Hij zocht hulp bij de vertegenwoordigers
van enige katholieke mogendheden, het keizerrijk, Polen en Frankrijk.
De gezanten van Polen en van de keizer gaven hem tenslotte de raad
gebruik te maken van de missie die een buitengewone Nederlandse ge
zant, Everard van Weede, heer van Dijkvelt, binnenkort in Londen zou
gaan vervullen. De koningin moest aan hem haar misnoegen te kennen
geven en hem daarna verzekeren dat ze in hem het grootste vertrouwen
stelde en hem dankbaar zou zijn als hij kon zorgen dat de Bredase statie
volledig werd hersteld. Dijkvelt was een machtig man, zeiden ze, en hij
zou zeker alles doen om de sympathie van het koningspaar te winnen.
Vóór zijn vertrek werd Dijkvelt ook door Albeville ingelicht.63

Men vraagt zich wel af, in hoeverre de diplomaten die door Visconti
werden benaderd, het belang dat hij bepleitte, ernstig hebben genomen.
Zij hadden beslist gewichtiger problemen aan hun hoofd dan de aanwe·
zigheid van een jezuïet meer of minder in een Brabants vestingstadje.
Maar misschien houden wij bij het stellen van die vraag niet voldoende
rekening met de overredingskracht van de energieke Italiaan. Deze had
zijn doel nog niet bereikt, toen hij rond 20 februari over Breda naar
Antwerpen terugkeerde.64 Ruim twee maanden had hij zich vrijwel on
afgebroken met de kwestie beziggehouden. Het valt niet moeilijk hem
te geloven als hij schrijft dat hij blij was ermee op te kunnen houden.
Over Holland had hij geen vriendelijke gedachten, hij vond de grote
heren onhoffelijk en speciaal Bentinck beschouwde hij als een bruut.

De laatste troef die hij uitspeelde, bestond in een verklaring van een
tiental vooraanstaande Bredase katholieken, waarin deze getuigden dat
hun niets bekend was van een aversie tegen de jeztÜeten onder hun stad
genoten. Op 13 februari hadden zij die aan pater Sophie overhandigd.65

Het zal wel niet deze verklaring zijn geweest die de drossaard tot over
gave bracht. Toch heeft hij gecapituleerd, maar dit geschiedde eerst
enige maanden later: eind mei arriveerde de Bredanaar pater Wissems
als assistent van Sophie,66 blijkbaar met goedvinden van hogerhand,
want sindsdien hebben geregeld meerdere paters ongehinderd de statie
in Breda bediend. Ik geloof dat wij eerder moeten aannemen dat het spel
met Dijkvelt succes heeft opgeleverd. Als deze het werkelijk als zijn
voornaamste taak heeft beschouwd de stemming in het koninkrijk te
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peilen en door het leggen van allerlei contacten de kansen van een in
grijpen door Oranje te onderzoeken, zoals vermoed wordt,67 kan het
hem - en zelfs Bentinck - iets waard zijn geweest door een welwillend
gebaar zijn werkelijke bedoelingen te maskeren. De tijd van Wis·
sems' aankomst te Breda komt in elk geval goed overeen met de gege·
vens die wij over Dijkvelts werkzaamheid bezitten: hoewel deze op 10
februari naar Engeland was vertrokken, werd hij wegens diplomatieke
moeilijkheden eerst in het begin van maart door de koning on~vangen,

in juni was hij weer in Holland.68 .

Strijd om de nieuwe kerk

Voor de terugkeer van hun tweede man in Breda hadden de jezuïeten
hemel en aarde bewogen. Het valt daarom des te meer op dat ze geen
moeite hebben gedaan voor het behoud van hun kerk, waarvan de stad
houder hun het gebruik had ontzegd. Bij de door Visconti gevoerde
onderhandelingen komt het verlies van de kerk nooit ter sprake. Alleen
met het herwinnen van de kapelaansplaats schijnt voor de paters het
prestige van de sociëteit verbonden te zijn geweest; dat zij hun kerk·
ruimte moesten opgeven, zullen zij eerder hebben beschouwd als een
zaak die de ke,rkeraad aanging. Maar ook deze heeft zich niet ingespan.
nen om de kerk in de Karrestraat te behouden. Men legde zich bij de
genomen beslissing neer en begon vrijwel onmiddellijk uit te zien
naar een andere plaats van samenkomst. Een niet met name genoemde,
maar over Bredase zaken goed ingelichte adviseur van de bisschop van
Antwerpen was het met dit beleid niet eens. Volgens hem was de maat
regel van Damisse alleen maar ingegeven door zijn ergernis omdat Van
der Stock was teruggekeerd zondèr dat hij daarin gekend was, en vooral
omdat dit "gratuitelijk" was geschied, m.a.w. omdat hij geen kans had
gezien om daar geldelijk voordeel bij te halen. Wat hij langs de ene weg
niet had kunnen bereiken, aldus deze zegsman, probeerde hij nu langs
een andere weg te winnen. Hij zag daarom een reële mogelijkheid om
de stadhouder van zijn verzet af te brengen door hem een redelijke
som te betalen. Dit zou voor de katholieke gemeente voordeliger zijn
dan het inrichten van een nieuwe kerkruimte, die toch ook weer niet
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12. Hans Willem Bentinck, 1649-1709, graaf van Ponland, heer van Roon,
drossaard van Breda, 1674-1709. Portret door Sir Geoffrey KnelIer.

W. F. C. H. Graaf Bentinck en Waldcck-Limpurg,
Middachten. Foto Rijksmuseum, Amsterdam.
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13. Brief van John Keynes, de provinciaal der Engelse jezuïeten, waarin deze bericht, dat
Bentinck aan de Engelse koningin het herstel der Bredase jezuïetenstatie heeft toegezegd.

Algemeen Rijksarchief, Brussel.
Archief Jezuïeten,
Vlaamse provincie no. 470.
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zonder een financiële tegemoetkoming zou worden toegestaan: " ...ende
als op een erkentenisse van een redelijcke somme soude aenkomen, ge
lijck het gevoelen is, was seer dienstich ende soude de cathodicke onkos
telijcker vallen dat daer eenige liberaliteijt geschied om de geaproprieerde
plaetse te houden als een ander te gaen daertoe aproprieren, hetwelck
evenwel sonder voorweten ende hantkussinge niet en sal konnen ge
daen worden".69

We kunnen ons echter indenken dat de leden van de kerkeraad niet
geneigd waren hun onwelwillende tegenspeler nog iets toe te stoppen.
Ze troffen dus aanstonds voorbereidingen voor de inrichting van een
andere kerkruimte. Reeds in december sloegen de predikanten alarm,
omdat in de stad een collecte werd gehouden voor een nieuwe jezuïeten
kerk. De stadhouder gelastte daarop twee leden van de kerkeraad, Fran
çois van Dunne en Cornelis van de Leur, om op 10 december 1685 voor
de magistraat te verschijnen. Dat er een collecte was gehouden, ontken
den zij. Geloofwaardig is dit niet; het kan hoogstens betekend hebben
dat zij geen speciale collecte hadden georganiseerd voor een nieuw kerk
gebouw, want zij hielden ieder half jaar een collecte bij de katholieken
aan huis; maar dit was officieel verboden en mocht dus niet worden
toegegeven. De stadhouder hield de heren voor dat de bouw van een
nieuwe kerk niet kon worden geduld, deze beloofden van hun kant niets
te zullen ondernemen zonder voorkennis van de stadhouder.70

Het is niet duidelijk, of toen reeds vaststond waar de kerk moest
komen. Zeker is dat de eerste plannen door Damisse werden afgewezen,
hij vond de voorgestelde panden "te seer opsichtich ende aenstoote
lijck".71 Tenslotte ging hij akkoord met de keuze van een gebouw in de
Waterpoortstraat (thans Waterstraat), op hetzelfde punt waar tot 1890
een kerk zou blijven en waar men nu nog de Sint-]osephkring vindt.
Er was daar voorheen een ververij gevestigq geweest. Volgens de kerke-
raad beantwoordde de situatie volledig aan de gestelde eisen: " 'eene
straete, aen de eene sijde met eenen blinden muur, en aen de andere sijde
met weijnige huijsen, ende egeene daer onder, die de selve plaetse ver
argerlijck ofte beswaerlijck 't haeren regarde souden opnemen, daeren
boven eene straete gelegen buijten de gemeene passagie ende waer toe
nijet te min toeganck is van andere diversche canten sonder offensie".72
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Damisse had zijn goedkeuring gegeven onder enige beperkende voor
waarden. Over de strekking daarvan ontstond al gauw verschil van me
ning. Volgens Damisse hielden deze o.a. in dat aan het gebouw in het
geheel niets vertimmerd of veranderd mocht worden. De leden van de
kerkeraad zeiden het anders te hebben begrepen: zij waren van mening
dat het verbod alleen betrekking had op het uitzicht aan de straatzijde.
Zij begonnen dus met het hoog nodige herstel van het bouwvallige ge
heel; de achtergevel werd uitgeslagen en opnieuw opgemetseld. Men
maakte tevens van de gelegenheid gebruik om de ruimte wat groter te
maken door een erachtergelegen open plaats erbij te trekken.73

Zodra de predikanten lucht kregen van deze werkzaamheden dien
den zij een fel protest in bij de stadhouder. Ze vonden bij hem een willig
gehoor. Damisse verweet de kerkeraad dat deze bezig was "een formele
kercke" te bouwen en zond op 15 mei 1686 notaris Buijsen naar Mr.
François van Dunne om hem namens de drossaard gerechtelijk te ver
bieden met de bouw voort te gaan.74 De mannen van de kerkeraad leg
den zich daar niet bij neer. Zij protesteerden ook op hun beurt bij Da
misse, maar deze beriep zich op zijn principaal en zei telkens weer: "het
is nu buiten mij". Ten einde raad wendden de kerkvoogden zich dus
met een rekwest tot Bentinck.75 Dit kwam met een verzoek om advies
terug bij de stadhouder, die zich nu hevig verontwaardigd toonde en in
het rapport aan zijn chef zijn afkeer voor zijn katholieke onderdanen on
verbloemd tot uiting bracht: het rekwest was "de quaede vrucht voort
komende van soo een quaede boom, daer van sulcke directeurs ende ge
meente de tacken· ende die pater den stam is, jae een rijpe vrucht van
soo een quaet geloove ende afgodische religie, die onmogelijck niet an
ders als quaede vruchten kan voortbrengen". Bij zijn maatregelen had
hij er rekening mee gehouden, schrijft hij, dat hij met kwaadaardige lie
den te maken had en daarom had hij met meer omzichtigheid gehandeld
dan hij anders gewoon was, wanneer hij oprechte en rechtzinnige men
sen vóór zich had. Zijn conclusie luidde, dat de te bouwen kerk "son
der onvermijdelijcke offensie en schandael niet kan worden geaccor
deert".76

Bentinck volgde dit advies. Toch schijnt de kerkeraad na de winter
zijn plan weer te hebben doorgezet. Op 24 april verschenen immers de
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predikanten in de vergadering van de magistraat om zich te beklagen
"over de daagelijckx toenemende stoutigheijt der Catholyke ende prin.
cipaal over het timmeren van een nieuwe Jezuitekerk". De heren van de
magistraat (de stadhouder was niet aanwezig) besloten op inspectie te
gaan.77 Veel haast schijnen zij daarmee niet te hebben gemaakt, want
ruim een maand later, op 2 juni, kwamen de predikanten hun klachten
herhalen. De kerk, zeiden ze, kreeg zelfs een zeker uiterlijk aanzien en
werd hoog opgetrokken. Nu werden de kerkeraadsleden Gerardus van
Beeck, Cornelis de Wijse en Johan Stickers ontboden. De stadhouder
wierp hun voor dat zij ondanks het verbod met de "timmerage" waren
doorgegaan en waarschuwde hen opnieuw.78 Tijdens de classisvergade
ring van 24 juni 1687 kwam de kwestie weer ter sprake. De kerk heet
nu "seer ergerlijk en bijna voltooit". Staande de vergadering zond men
een deputatie naar Damisse. Deze deelde mee, dat de drossaard hem
last had gegeven om de verdere opbouw te doen staken totdat het adc
vies van Zijne Hoogheid hierover zou zijn binnengekomen.79

. Helemaal gerust waren de predikanten nog niet. Bij een bezoek van
Bentinck aan Breda spraken zij ook deze over het geval aan. De dros
saard verzekerde hun, dat hij, zolang hij enige macht had, niet zou toe
laten dat in de kerk dienst werd gedaan. Wel verzocht hij de heren om,
wanneer zij klachten hadden over de katholieken, deze "in stilte te
spreken ende geen groot gerucht daarvan te maken.80 Blijkbaar wilde hij
toch niet al te zeer de indruk wekken dat hij aan de leiband van de pre
dikanten liep! In augustus gaf hij opdracht aan Damisse om na te gaan,
of de bouw van de kerk niet werd voortgezet en in ieder geval te zorgen
dat er geen diensten in zouden plaats hebben.81 Nu moest Cornelis de
Wijse voor de magistraat verschijnen. De stadhouder zei hem te hebben
vernomen, dat na de inspectie toch nog met de bouw was voortgegaan.
De Wijse ontkende dit. Hij kreeg toen enige onprettige mededelingen
te horen: de jezuïet mocht geen dienst doen na zeven uur 's morgens
en vóór zeven uur 's avonds (dit in overeenstemming met de instructie
van 1679, maar ook hier blijkt weer, dat daar niet de hand aan was ge·
houden). Verder werd hem gezegd, dat niet kon worden toegelaten
dat personen die niet op het begijnhof woonden, daar de diensten volg·
den.82 Dit verbod schijnt tot het einde van 1688 te hebben gegolden.83
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In 1688 was nl. de situatie veranderd. Damisse was op 30 januari
vervangen door Johan van Goor, die een meer liberale houding huldig.
de.84 In februari 1688 richtten de leden van de kerkeraad tot hem een
verzoekschrift, waarin ze hun ervaringen met het kerkgebouw uiteen·
zetten en hem vroegen bij Bentinck aan te dringen op een gunstiger
beslissing.85 Dat Bentinck in de zaak gemoeid is geweest, blijkt nergens,
maar moet wel worden verondersteld. De hervormden speurden al
spoedig onraad: op 21 april werden de stedelijke predikanten gemaand
de classis onmiddellijk te waarschuwen als in de kerk dienst werd ge
daan.86 In het verslag der vergadering van 10 augustus lezen we dat de
classis Van Goor dringend had verzocht de voltooiing van het gebouw
te verhinderen, doch daarmee niets had bereikt.87 Dit wekt de indruk
dat al ten gunste van de katholieken was beslist. Zeker was dit het
geval in november 1688, toen Van Goor aan de predikanten op hun
klachten antwoordde "dat aen de plaets niets gelegen was, dewijle sij
de katholieken doch dienst doende het even eens was in wat plaets
sij dien deden". De predikanten begrepen, dat de strijd nu verloren
was: "De classis, dit alles overwegende en met droefheijt siende, dat de
paepsche stouticheden de overhant namen en alle hare tot noch toe
aengewende dewoiren en ijver tevergeefs en vruchteloos waren, heeft
geresolveert in dese conjuncture van tijden voor eenigen tijt te super·
sederen".8 8

De kerkeraad had eindelijk het pleit gewonnen. We kunnen ons
alleen afvragen, wat het gekost heeft. Want Van Goor was van geldelijke
tegemoetkomingen zeker niet afkerig: in 1701 werd hij beboet en afgezet
wegens de vele afpersingen die hij bij de uitoefening van zijn ambt had
gepleegd.89 Helaas ontbreekt ons de mogelijkheid om na te gaan, of hij
zich ook in dit geval voor zijn welwillendheid heeft laten betalen; over
de jaren 1685 tot 1688 bezitten wij geen rekeningen van de kerkeraad.

Het verzet van de overheid en van de predikanten zou de indruk
kunnen wekken dat de katholieken zich door hun koppig volhouden had
den weten te voorzien van een bijzonder fraai en degelijk kerkgebouw.
Niets is minder waar. Ondanks de verrichte werkzaamheden was het
alleen maar een onooglijk pakhuis, dat nog altijd erg bouwvallig was.
Dit laatste blijkt wel uit het feit dat men ruim vijfentwintig jaar later,
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in 1715, moest besluiten tot afbraak en algehele vernieuwing, omdat het
bestaande gebouw, aangezien het grotendeels bestond uit "oude muyren,
qualijck geanckerde en rotte balcken, ende die aan de Noortsijde nog op
geenen heelen steen beruste, alsmede door het insacken der stijlen en

• toeloop des volcx, onbequaam en sodanigh bouwvalligh is bevonden,
dat deselve sonder merckelijck peryckel niet meer heeft konnen worden
gefrequenteert, gelijck nogh nader bij het afbreken is gebleken...... ".90

En wat het uitwendige betreft: aan de straatzijde zag men alleen maar
een blinde muur (het tegenwoordige front kwam eerst in 1836 tot
stand); het heeft zelfs tot 1791 geduurd vóór Den Haag verlof gaf om
de naakte voorgevel van enige vensters te voorzien.91
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Bijlage
Instructie van Prins Willem III voor de drossaard en de schouten
van de baronie (1679)92

Willem Henrick bij der gratien Godts prince van Orangie ende
Nassauwetca,

Overmits over de licentieusen handel van de roomsch catholicque
priesters, bagijnen, nonnen ende doppen, sich in de Stadt ende Lande van
Breda bij gratueuse toelaetinge tegens die placcaten van hooger over
icheijt onthoudende, hoe langer soo meer gedaecht wordt, ende soo wel
bij dagelijcxe ondervindinge notoir is ende daerlijck consteert dat der
selver maniere van leven ende pleginge van hunnen alsoo genaemde
Godtsdienst onder verscheijden preteexten, ende aen velerleij plaetsen,
tot onverdragelijcke insolentien, niet sonder vilipendie van hooge over
heijt ende ondanckbaere bespottinge ende schandael van de waere ende
alhier alleenlijck gepermitteerde gereformeerde religie, met verachtinge
van de aen hun heden bij tolerantie toegelatene exercitie is uijtgeborsten,
waerinne dan tot conservatie van het respect ende authoriteijt van ons
alle, hooge overicheijt en heer van den Lande, ruste van de gemeene in
gesetenen en troost van de daerdoor grootelijcx bedroeffde en ontstich
te Leeraers, Opsienders ende Ledemaeten van de waere gereformeerde
religie bij eene hooge en bijna indispensable nootsaeckelijcheijt diende
voorsien te worden,

Soo ist dat wij sulcx voorsoveel doenlijck is, genegen en ernstelijck
gesint sijnde voor te comen, bij desen wel expresselijck als Heere ende
Baron van Breda [ordonneren en bevelenJ, dat noch in de Stadt van
Breda, nochte in eenich dorp, vrijheijt ofte heerlijcheijt, boven het getal
van predicant oH predicanten, aldaer bevesticht sijnde ende woonende,
eenich priester off capellaen sich sal mogen onthouden, bij gevolge dat
binnen Breda alleenlijck vijff en in de respectieve dorpen en heerlijche
den yeder maer een roomsch priester (hoewel noch sonder consequen
tie, en alleen bij provisie) sich sullen mogen onthouden, sonder dat
bovendien eenich cappellaen, vicaris, visitator, novitius sich daer op
houden, ofte selffs aldaer toegelaten sij te comen sonder sich aen hoo
ger overheijt aen te geven en te reguleren naer den inhout van de placca-
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ten bij haer Ho.Mo. daerop geëmaneert hetsij dan onder wat pretecxt
het sij, dat de voorsz. aldaer bij conniventie toegelatene priesters sullen
moeten sijn· geboorene borgers, poorters ofte ingesetenen van de Stadt
ende Baronnie van Breda, sonder dat wij eenichsints willen conniveren
ofte toelaeten, dat daertoe geadmitteert sullen worden eenige georden
de munnicken, canonici regulares ofte anderen als alsoo genaemdese
culiere oft wereltlijcke priesters, t'sij dan van wat orme dat die mogen
sijn. .

Dat te dien fine geenen priester alhier sal mogen resideren als die
sich ordentlijck aen onsen drossaert aengegeven ende bewesen heeft
alsoo als voor is. gequalificeert te sijn, ende bij sijn affganck oH ver
treek, die geene die hem comen mochte in dese permissie te succederen.

Dat al dewijl door den blinden en onbesonnen ijver van de bagijnen
en alsoo genoemde dopsusters ende haere buijtensporicheijt de meeste
ergernissen ende dachten worden veroorsaeckt, voortaen in onse Stadt
ende Lande van Breda geene nonnen oft bagijnen, verders als bij capi
tulatie en overgaen van de Stadt versproocken ende geconvenieert is,
getollereert off geadmitteert sullen mogen worden, nemaer jegens desel
ve ende de conventiculen, schooIen ende visitatien der selver bagijnen
endedopsusters de placcaten van Haere Ho.Mo. strictelijek ende sonder
eenige conniventie worden geexecuteert.

Ende vervolgens de bagijnen, die tegens den expressen inhout der
cappitulatie sich sedert dien tijt aldaer hebben laten immatriculeren ende
op het bagijnhoff woonende dagelijcx veele onverantwoordelijcke in
solentien plegen, soo ontrent het frequenteren van verbodene vergade
ringen, onderwijsen, debancketteren ende vervoeren van kinderen,' bij
een ofte beijde gereformeerde ouders verweekt, visiteren van crancken
ende gevangens, binnen ses weeken na date deserhet voors. begijnhoff
en onse Stadt ende Lande sullen hebben te verlaeten indien sij in haeren
soo genoemden geestelijeken staet willen volherden, ende bij aHsterven
van de laetste den rentmr van onse domeinen het voors. begijnhoff
t'sijner administratie sal hebben te neemen, sonder dat nochtans dit ap
plicabel sal sijn op de Nonnen ofte Norbertinen susterkens van Ste Ca
tharinendaele ontrent welcke wij voor alsnoch tegens de gratieuse con
cessie van onse voorvaderen niets goetvinden te decernereri.
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Dat geenen geadmitteerden ofte als vooren toegelaetenen priester
oyt sal mogen ondernemen sich binnen onsen Lande publicquelijck in
eenich geestelijck habijt ofte gewaet opentlijck te verthoonen ofte te
laeten sien, veel min bij de begraeffenisse der catholijcke ingesetenen ofte
eenige andere occasien eenige de minste openbaere ceremonien, als voor
dragh van cruijssen, lampen, waskerssen, lanternen ofte ijets diergelijcx
gebruijcken, veel min op eenige plaetsen op wat pretecxt off voorgeven
van heijlige dagen, feesten van haere patroonen ofte patronerssen, ofte
hoe het oock soude mogen sijn, eenige processien ofte bevaerden bij
woonen, doen ofte laeten doen, t'sij met oH sonder omdragen van beel
den, vaanen, reliquien, oock niet bij de voorsz. begraeHenissen eenige
zielmissen doen, ofte litanien singen, lanternen, waskerssen ofte cruijsen
voor ofte om het lijck door kinderen ofte andere laeten dragen, ofte de
graven daer mede vercieren, om het lijck ofte ontrent het sterffhuijs
neder knielen, ofte eenige alsulcke superstitieuse gebaerden doen ende
plegen.

Nemaer alleenlijck en privativelijck hunnen soo genoemden godts
dienst, predicatien ofte leeringe, sonder eenige scheldinge ofte invecties
op de waere gereformeerde religie mogen plegen des morgens vroegh
voor seven ende des avonts na seven ueren, ende anders niet, in de
meeste stillicheijt, ende sonder sich bij groote mennichte omtrent haere
vergaederplaetse verthoonen, ofte opentlijck met haere pater nosters,
crucificxen, agnus dei, aschcruijschen, palmtacken oH diergelijcke te
gaen.

Dat geen priester in sijne vergaderinge bij eene amende van 200
guldens vermogen sal eenige publicatie te doen, te laten doen, ofte te
gedoogen, neemaer dat het volck om die te hooren sich sa! vervoegen
ter puyen ofte ter plaetse daer men die gewoon is te doen, sullende elck
hooft voor hooft, die sich bij soodanige publicatie heeft laeten vinden
voor de voorsz. amende convenibel en executabel sijn.

Dat sich soowel de voorsz. priester:> alsnoch insonderheijt de clop
susters nauwkeurich sullen hebben te wachten van eenige huijsen te
frequenteren, daer een van beijde, t'sij man oH vrouw van de waere
gereformeerde religie is, veel min aldaer eenige onderwijsinge aen te
stellen, crancken te comen besoecken, ofte daer ontrent eenige oorbichte,
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olysel, ofte het bij haer genoemde sacrament der hostie, oock geensints
den h. doop aen kinderen van deselve gebooren te bedienen bij arbitrale
straffe, boven die bij placcate daertoe is gestatueert, ende dat in die
plaetse daer desen articul overtreden mochte worden, nae die transgres·
sie noyt eenich rooms priester toegelaeten sal worden te resideren.

Dat ontrent de onderwijsinge der kinders in lesen ende schrijven ten
platten lande alle ende yegelijcke ingesetenen haere kinderen nergens
anders als in de openbaere gereformeerde dorps off carspel schoole sul·
len mogen te senden, ofte laten onderwijsen, midts dat tot hunne ge
rusticheijt aldaer geene controversien verhandelt, nemaer deselve int
leeren van de articuien des gemeen Christelijcken gelooffs, het Vader
Onser, de thien gebooden, eenige stichtelijcke Epistelen en Evangelien,
singen van een psalm, verders het schrijven en verders niet sullen wor·
den geoeffent, en omtrent de verdere studien en frequenteren der trivia·
len en schooIen en academien, deselve sich sullen hebben te reguleren
naer de placcaten van haere Hooch Mogh.

Ende alsoo bij de rooms catholicque religie ende het Concilie van
Trente bij eenen expressen canon den doop als die in den naeme Godts,
des Vaders, des Soons ende des H. Geest, al was die van ketters gecele
breert, wordt verclaert den waeren h. doop en sacrament te sijn, en
vervolgens eene indifferente saeck van wie off waer die wordt gecele
breert, soo ordonneren ende bevelen wij, dat alle ingesetenen en ouders
in onse Stadt ende Baronie van Breda, t'sij dan een van hun ofte beijde
catholisch sijn, haere kinderen, soo ras het naer geboorte doenelijck is,
inde gereformeerde kercke den h. doop sullen hebben te presenteren
bij verbeurte van vijffentwintich guldens voor yeder transgressie.

Dat geene ingesetenen van onse Stadt ofte Baronie van Breda der
voorsz. priesteren als costers93 off misdienaers sullen mogen bedienen bij
pene van 25 guldens yeder reijse te verbeuren.

Dat geene van onse borgeren ofte ingesetenen ten platten lande hen·
ne huijsen met teeckenen van een cruijs ofte andere diergelijcke sullen
mogen distingueren van de ander huijsen van haere mede ingesetenen.
En oft geviel dat om dese en t'gene daer bij gestatueert en bevolen wordt,
te eluderen ende buijten effect te doen blijven, eenige ingesetenen naest
aen den Spaensen ofte anderen bodem geseten, onderstaen mochten op
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dien bodem haere exercitie van godtsdienst te gaen plegen, aldaer ge
ordende monnicken te volgen, ofte anders jegens dese ordonnantie yets
het geringste te ondernemen, wordt bij dese omme daerinne te versien,
wel duydelijck bevolen, dat alsulcken dorp, buerschap ofte gehuchte,
waer van ses inwoonders anderen bodem soecken en frequenteren, noyt
toegelaten sal worden eenige hier vooren anders gepermitteerden pries
ter te mogen houden, ofte eenich priester, wie hij oock sij, alhier oyt ofte
oyt te resideren. Nemaer dat alsulcken dorp ofte gehucht voor altijt van
dese provisionele permissie sal moeten versteecken sijn ende blijven,
lastende ende bevelende onsen drossaert ende desseJffs stadhouder den
inhouden deser punctuelijck te observeren, ende soo ijemant t'sij geeste
lijck off wereltlijck hier tegens ijets mochte romen te ondernemen dselve
aen te brengen, ende te doen calangieren en executeren, met alle rigueur
naer den inhout van de placcaten bij haere Ho.Mo. op dit stuk ge
emaneert, met toesegginge aen de officieren die de calangie doen sullen,
ende den aenbrengeren gebeuren, ende gevolcht sullen worden, aIsu!
cken premien als daer bij worden gepermitteert ende gestatueert, voor
behoudende nochtans ons in desen soodanige restrictie, ampliatie ende
interpretatien, als wij naer gelegentheijt van saecken hier omtrent moch-
ten goetvinden te beramen. Gegeven .

Edele, Erentfeste, wijse, voorsienige, seer discrete heeren,
Hier neffens comt eene ordre ende instructie van Sijne Hoocheijt

onsen genadigen Heer; waer naer Sijne Hoocheijt verstaet, dat soo wel
bij den Hooch Ed. Heere drossaert, als bij de respective heeren
officieren van de Baronnie sal worden gereguleert, die U Ed. tot dien
eijnde mede worden gecommuniceert, ten fine om [UJ daer na punc
tuelijck te reguleren, ende die te achtervolgen. Waer mede U Ed. den
almogende in sijne h. protectie recommanderende sal blijven,

Ed. Erentfeste, wijse, voorsienige, seer discrete heeren, onderstont
U Ed. dienstgenegen vrindt ende dienaer, ende was onderteekent C.
Damius, de superscriptie luijdt aldus Ed. Erentfeste, wijse, voorsienige,
seer discrete heeren.

Yeder stelle zijn relaes ende loont den bode.
Gemeentearchief Breda, afd. V, 1, nr. 158
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