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De ommekeer van 1648.

Tot 1648 hebben de katholieken van Etten hun godsdienstige over
tuiging ongestoord kunnen beleven. In juni van dat jaar werd, zoals
overal elders in de baronie, de kerk aan de parochie ontnomen en be
stemd voor de hervormde eredienst.! Tot dan toe hadden de hervorm
den alleen een kerkgelegenheid gehad in Leur, waar zij reeds in 1612,
voorlopig nog in een schuur, een kerkje hadden ingericht, het eerste
van de dorpen in de baronie.2 Hoewel Etten en Leur altijd één pa
rochie hadden gevormd, werd de hervormde gemeente in 1648 gesplitst:
naast de predikant van Leur werd voor Etten een nieuwe bedienaar
van het woord aangesteld, de Amsterdammer Bartholdus van Wesel. Op
5 september 1649 trouwde deze met Margareta Adriaans Coorencooper
uit Leur. Het was het eerste huwelijk dat volgens de hervormde ritus
in de kerk van Etten werd gesloten. Op 4 oktober 1648 had de pre
dikant daar reeds zijn eerste doopsel toegediend.3

Pastoor Lambertus Roymans, die sinds 1630 de parochie bediende,4
bleef ondanks de dreiging der plakkaten op zijn post. Ook zijn bejaarde
kapelaan schijnt in Etten te zijn gebleven, in 1652 was hij daar nog
aanwezig.5 In welke omstandigheden zij hun pastorale werkzaamheden
verrichtten, weten wij niet. Vermoedelijk konden ze rekenen op de mede
werking van de bewoners der Ettense kastelen, de familie D'Assignies,
die op het kasteel Ten Houte verbleef,6 de familie De Nobelaer, die
sinds 1630 in Etten een omwaterd huis bezat7 en de familie D'Adama,
die een slotje op het Moleneind bewoonde. Van de heren D'Assignies
en De Nobelaer weten we zeker dat ze ook later aan priesters gastvrij
heid verleenden. De Adama's waren in elk geval overtuigd katholiek,
maar Reynier Pybes d'Adama, die destijds nog schout van Etten was,
kon zich moeilijk veroorloven een dergelijke positieve steun te ver-
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lenen, zijn medewerking in negatieve zin zal intussen minstens zo be
langrijk zijn geweest; hij werd echter in juli 1653 ontslagen en opge
volgd door Jonkheer Jan van Zevender.8

Het inkomen van de pastoor was onmiddellijk vervallen; het jaar
geld dat de abdij van Thorn hem verleende, gelijkwaardig aan 65
sesteren rogge (wat bij een gunstige marktprijs ongeveer 1800 gulden
kon vertegenwoordigen, bij een ongunstige ongeveer 700), werd op 15
juni 1648 geconfiskeerd.9 De abdij moest voortaan de predikanten on
derhouden. De parochianen waren nooit gewoon geweest rechtstreeks
tot het onderhoud van de pastoor bij te dragen en ook nu bleken ze
daartoe niet geneigd.l° Niet zonder reden zullen ze hebben gemeend
dat de abdij die bij hen de tienden inde, daardoor ook de verplichting
had de zielzorg in stand te houden. Dat inzicht leefde ook bij het bisdom
Antwerpen. Tijdens de vergadering der dekens op 30 augustus 1650
werd scherp stelling genomen tegen de houding van de abdis van Thorn
en van de abt van Sint-Bernard die, nu ze verplicht waren de predikan
ten te salariëren, weigerden het gebruikelijke salaris uit te keren aan
de pastoors. De bisschop, zo meende men, zou hen daarover persoonlijk
moeten aanspreken en desnoods moeten dreigen met confiscatie van hun
in (Spaans) Brabant gelegen goederen.H Dit laatste zal wel nooit ge
beurd zijn: de abdijen waren te machtig om ze met dergelijke repre
sailles te lijf te kunnen gaan. Vooral Thorn had door zijn hoog-adellijke
bevolking te goede relaties zowel in Brussel als in Den Haag. Met
Thorn is na enige jaren een soort compromis tot stand gekomen: de
abdij verleende een bescheiden uitkering aan de geestelijkheid van de
parochies waarover ze het patronaatsrecht uitoefende, doch onder uit
drukkelijk beding dat dit beschouwd moest worden als een vrije gift en
niet als een verplichting.12 Voor Etten bedroeg deze uitkering 300 gul
den per jaar. Bewondering voor haar vrijgevigheid verdiende de abdis
daarvoor zeker niet. Ook als men rekening houdt met de eisen der
hervormden (in Etten moest de abdij bijdragen aan het onderhoud van
het kerkgebouwen jaarlijks tweemaal 600 gulden betalen voor de pre
dikanten van Etten en van Leur),13 bood de opbrengst van de tienden
nog ruimte genoeg voor een royale tegemoetkoming aan de priesters.
Volgens een door de secretaris van Etten opgemaakte staat kon de op-
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brengst als volgt worden berekend: voor 1648 13.543 gulden, voor
1649 21.026 gulden, voor 1650 18.113 gulden, voor 1651 20.630 gul
den, voor 1652 14.032 gulden, voor 1653 10.438 gulden, voor 1654
6.987 gulden.14 Dat men daar in Thorn vorstelijk van leefde, terwijl de
pastoor van het dorp dat deze kerkelijke belasting opbracht, het aller
noodzakelijkste moest missen, was zonder meer ergerlijk.

Pastoor Roymans heeft het nog drie jaar zonder inkomsten uitge
houden, maar toen nam hij ontslag. Op 11 juli 1651 verliet hij de
parochie.15 Hij werd benoemd tot president van het seminarie te Ant
werpen. In augustus 1651, na de dood van pastoor Holthuyzen van
Prinsenhage, werd hij tevens aangesteld als waarnemend deken van het
distrikt Breda.16 Een en ander bewijst wel dat zijn heengaan niet als
een vaandelvlucht werd beschouwd. Ook de parochianen namen hem
zijn vertrek niet kwalijk, ze gaven hem immers een royaal afscheids
geschenk, nI. het volledige schriftuurcommentaar van Cornelius a La
pide, waarvoor zij 103 gulden betaalden.16'

Jezuïeten.

De parochie bleef ook niet onverzorgd achter: in de aantekeningen
van het doopboek is geen hiaat te bespeuren. De kapelaan zal er nog
wel geweest zijn en al spoedig kwam een jezuïet, Franciscus Baes, de
pastoor vervangen. Wanneer deze zijn taak heeft aanvaard, weten wij
niet, maar het was in elk geval verscheidene maanden vóór het einde
van het jaar.17 Het is dan ook niet onwaarschijnlijk dat de komst van
de pater al verwacht werd toen Roymans afscheid nam.

Aan het denkbeeld om de parochie toe te vertrouwen aan de jezu
ieten zal de kasteelheer Cornelis de Nobelaer wel niet geheel vreemd
zijn geweest. Hij was een hartelijk bewonderaar van de orde. Niet alleen
had hij zelf twee zonen in de Sociëteit, maar ook in Oude- en Nieuwe
Tonge, waar hij ambachtsheer was, had hij in 1640 de paters binnenge
haald. Hij had daar een fundatie gesticht van 4.000 gulden voor het
onderhoud van kerk en priester onder de uitdrukkelijke bepaling dat de
priester een lid van de Sociëteit moest zijn.1S Bovendien waren de Et
tense jezuïeten aanvankelijk in het huis De Nobelaer gevestigd. Dit was
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niet het fraaie paleisje dat van 18e-eeuwse beschrijvingen en afbeeldin
gen bekend is, dat werd eerst jaren later gebouwd door Cornelis' zoon
Justus. Een erg aantrekkelijk verblijf zal het oude slot misschien niet
geweest zijn, maar met zijn gracht en ophaalbrug19 kon het een zekere
veiligheid bieden. Ook het meubilair dat de paters gebruikten, was hun
door de heer des huizes ter beschikking gesteld; jaren nadien, toen ze
allang een andere behuizing hadden gekregen, aten ze nog van tinnen
schotels en borden die voorzien waren van het wapen der Nobelaers.2o

Dat de pater voor zijn kerkdiensten gebruik maakte van de kapel van
het huis De Nobelaer, zoals men hier en daar kan lezen,21 is echter een
bewering die nergens op steunt. Voor de bijeenkomsten van de parochie
beschikte men in ieder geval reeds in 1652 over een kerkschuur. Dit
blijkt uit een rapport dat de classis Breda in juni van dat jaar opstelde
over "paapsche stouticheden" in de baronie. Een vrouw uit Etten die
door de predikant was aangesproken over haar wegblijven uit de her
vormde kerkdienst, zou getuigd hebben "dat sij tegens haer conscientie
daer uyt wiert gehouwen ende nu moet gaen in de paepsche schuyr".22
Waar deze schuur gelegen was, is niet nauwkeurig vast te stellen. De
geschiedschrijver van de Hollandse Missie vermeldt voor het jaar 1653
dat de schuur, die zeer ruim was, in de buurt van het huis De Nobelaer
lag;23 men moet ze dus zeker in de kom van het dorp situeren. In 1680
blijkt de schuur eigendom te zijn van Joos Hendrickx van Kets, die daar
voor een huur ontving.24 Maar het is niet na te gaan of deze schuur
dezelfde was als die in 1652 werd gebruikt. In 1685 werd op kosten van
de parochie een nieuwe schuur gebouwd,25 maar deze lag waarschijnlijk
op een andere plaats, nl. tegenover de oprijlaan van De Nobelaer, dus
ongeveer ter hoogte van de tegenwoordige Sint-Lambertuskerk.

Wel zegt het genoemde classis-rapport dat de jezuïet nu en dan
dienst deed op het kasteel Ten Houte, bij de familie D'Assignies. Daar
over door de schout onderhouden zou Pierre d'Assignies hebben geant
woord "dattet den schoudt niet aen en ginck wat volck hij in sijn huys
nam" .26 Heel ernstig kan men dit niet nemen. Pierre d'Assignies en de
schout Reynier Pybes d'Adama waren waarschijnlijk met elkaar be
vriend (een zoon van de schout trouwde met een meisje D'Assignies).27
Bovendien was de schout katholiek en daarom allerminst geneigd om
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maatregelen te nemen tegen de priesters.28 Zijn verklaring aan de afge
vaardigden van de classis "dat hij sijn beste hadde gedaen om den jesuyt
te doen vertrecken, jae dat hij oock door den vorster selfs insinuatie had
gedaen", getuigt, dunkt me, eerder van zijn onwil dan van zijn onmacht.
Misschien werd zijn superieur, de drossaard, toen reeds voor zijn in
schikkelijkheid betaald; uit iets later tijd weten wij dat deze tegemoet
koming 300 gulden per jaar kostte.29

Pater Baes mocht over het succes van zijn pastoraat niet ontevreden
zijn. Op eerste Kerstdag van 1651 zou hij 2000 kerkgangers hebben ge
teld.3ü In 1653 kwamen er op gewone zondagen 1000, op bijzondere
feestdagen 1600. Zijn vastenmeditaties werden door 400 personen be
zocht.31 De getallen uit de verslagen der jezuïetenmissie moeten ove
rigens wel met enige voorzichtigheid worden benaderd. Zoals de meeste
17e-eeuwers hadden de paters weinig gevoel voor exacte cijfers, hun op
gaven blijken vaak te berusten op vage - en meestal optimistische 
schattingen. Alleen door de onderlinge tegenspraken zijn ze al verdacht.
In 1658 berekenen ze het aantal parochianen op 3000, in 1661 op 4000,
in 1675 en 1677 op 2000.32 Zulke schommelingen kunnen natuurlijk
niet op werkelijkheid berusten. Gelukkig bezitten we uit 1678 de resul
taten van een zorgvuldige telling der gezinnen en communicanten, waar
door het mogelijk is de cijfers kritisch te bezien. Het aantal gezinnen
bedroeg toen 385, het aantal communicanten 1150.33 Helaas weten wij
niet op welke leeftijd men hier in de 17e eeuw de eerste communie
deed, maar zelfs als men de leeftijd stelt op gemiddeld 15 jaar, kan het
volledige aantal parochianen toen niet hoger zijn geweest dan ongeveer
1800.34 Een ernstige vermindering der bevolking tussen 1651 en 1678
is niet waarschijnlijk, door de pest-epidemieën van die tijd schijnt Etten
niet zwaar te zijn getroffen. Het getal van 2000 kerkgangers op Kerstmis
1651 is dus wel aan de hoge kant. Als in 1653 het aantal zondagse
kerkgangers op 1000 wordt geschat, is dat aannemelijk, als er op hoge
feestdagen 1600 worden geteld eveneens, alleen zou men hieruit kunnen
opmaken dat de zondagsplicht niet door iedereen trouw werd nage
komen. In 1657 zouden de zondagse kerkbezoekers veel talrijker zijn
geweest: 700 in de eerste mis en 1200 in de tweede,35 maar het ge
zamenlijke aantal van 1900 lijkt weer onverklaarbaar hoog, het zou
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ook alle kinderen onder de zeven jaar hebben moeten omvatten.
Volgens het classis-rapport wijdde Baes zich ook aan de katechisatie.

Zelf rapporteerde hij dat hij dit alleen in de winter deed. In 1661 wordt
het aantal leerlingen van het katechismus-onderricht geschat op 700, in
1666 wordt dit nader gespecificeerd: 500 kinderen en daarnaast 300 vol
wassenen. Dit onderricht geschiedde toen op zondagmiddag.36

In 1654 kreeg Baes assistentie van een confrater, Dominicus de
Backer. Wellicht was de oude kapelaan intussen vertrokken of over
leden. In februari van het volgend jaar moest Baes zijn pastoraat beëin
digen, omdat hij werd aangesteld als kapelaan van de nieuwe Spaanse
gezant in Den Haag, Estevan de Gamarra.37 De benoeming was zeker
een blijk van hoge waardering voor zijn persoon, want zijn nieuwe werk
kring kon om twee redenen als hoogst belangrijk worden beschouwd.
De Spaanse gezant deed herhaaldelijk zijn invloed gelden ten gunste van
de katholieken en zijn Nederlandse kapelaan was daarbij de aangewezen
vertrouwensman. Verder diende de kapel van de gezant als kerkgelegen
heid voor de Haagse katholieken. Mogelijk heeft Cornelis de Nobelaer,
die ook in Den Haag een woning had, de pater voor deze functie aan
bevolen. Baes werd opgevolgd door Joannes Bulteel. Maar spoedig ver
trok ook De Backer.3s De statie werd dus nu door slechts één priester
bediend. Bulteel werd in 1656 vervangen door Joannes Baptista Dam
man. Deze had weer enige tijd een kapelaan, Sylvester van Witvelt.
Beiden werden op 8 april 1656 door de bisschop benoemd.39

Overval op De Nobelaer.

Begin april 1655 was in Den Haag Cornelis de Nobelaer overleden.40

Voor de behuizing van de paters had dit geen onmiddellijke gevolgen,
ze bleven ook daarna nog op het kasteel wonen. Het was een gebeurte
nis van geheel andere aard die aan hun verblijf aldaar een plotseling
einde maakte. Een of twee dagen vóór Allerheiligen van het jaar 1656
werd het kasteel overvallen door een troep soldaten die waren uitge
stuurd om pater Damman gevangen te nemen. Het kleurige verhaal dat
de Acta Missionis Hollandicae hiervan geven,41 laat ik in vertaling vol
gen: "Tegen onze pater daar hebben de niet-katholieken een felle ver-
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volging ondernomen, hij ontsnapte ternauwernood aan de gevangenne
ming. Vooral door het samenspannen van de predikanten belegerden
zeventien soldaten onder leiding van Sylla, de officier-fiscaal,42 het huis
waar hij vrij veilig woonde. Ze omsingelden het van alle kanten, beukten
de deur met hamers, braken die open en speurden in alle hoeken, luid
schreeuwend dat de priester die zij zochten, hier verborgen was. Ze
waren vastbesloten niet weg te gaan zonder hun prooi te hebben ge
grepen, ook al zouden ze daarvoor het huis moeten afbreken. De in de
kelder aanwezige voorraad aan wijn en bier dronken ze op, hoewel de
dienstmeisjes met meer dan mannelijke moed hun recht daarop heftig
betwistten. Opnieuw gingen ze alles doorzoeken. Maar de pater om wie
het hun te doen was, had zich intussen teruggetrokken in een hok dat de
heer De Nobelaer (een man wiens uitzonderlijke verdiensten jegens ons
elders reeds werden vermeld) naast de schoorsteen als schuilplaats had
laten inrichten. Maar, zoals dat gaat, hij had er helemaal niet aan gedacht
voedsel mee te nemen. Gedurende de drie dagen die de soldaten in het
huis doorbrachten, bleef hij daar opgesloten. Hij zag zich gedwongen de
hoest die hem hevig prikkelde, in te houden en mocht zich zelfs niet
bewegen, want de soldaten zaten dag en nacht in datzelfde vertrek, waar
ze aten en zich verwarmden. Intussen lag de pater op de harde planken,
verstoken van alle menselijke troost, maar de goddelijke troost was zó
overvloedig dat hij om de vreugde daarvan niet zou hebben geweigerd
de meest uitgezochte folteringen te ondergaan. De drie dagen durende
honger was daardoor gemakkelijk te dragen, hoe zwaar die ook lijken
mocht voor een man die koortsig was door de hitte van het vuur en de
rook van de turf en de tabak. Aan het gevaar ontsnapte hij tenslotte
doordat hij uit een venster werd neergelaten en over de gracht werd
weggevoerd door de te hulp gesnelde boeren die gezamenlijk het besluit
hadden genomen om de man die zich voor hen zo verdienstelijk had ge·
maakt, desnoods ten koste van hun bloed te verdedigen. Belangrijk was
daarbij de list van een katholieke schoenmaker, die toen de pater naar
buiten werd gebracht, met zijn klompen stond te klepperen en zijn
lichaam in allerlei bochten wrong, waardoor hij de toegelopen soldaten
aan het lachen maakte en hun aandacht afleidde van alles wat er verder
gebeurde. Intussen kon de ontvoerde zich zalig voelen, hij was namelijk
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voornemens geweest om op de dag daarvóór, het feest van Allerheiligen,
een preek te houden over de woorden: "Zalig zij die vervolging lijden
omwille der gerechtigheid". Misschien werd dat gevoel van zaligheid
nog bevorderd door het voortdurende gebed en vasten van de parochie
voor het welzijn van de pater, juist zoals men voor Sint-Petrus had ge
daan, toen deze in de gevangenis verbleef".

Voor de erfgenamen van Cornelis de Nobelaer had deze geschiedenis
een onaangenaam gevolg: er werd hun een boete opgelegd van 2.000
gulden. Wel gingen ze hiertegen in verzet, maar hoe dit afliep is niet
bekend.43 De paters moeten hebben begrepen dat zij op de gastvrijheid
van de familie De Nobelaer niet meer mochten rekenen. Damman keerde
spoedig in zijn parochie terug, maar koos een ander onderdak. Naar het
huis De Nobelaer zijn de paters ook later niet teruggekeerd, op den duur
verbleven ze in een gehuurde woning.

Twintig jaar betrekkelijke rust.

Damman bediende voortaan de parochie alleen. Wel kreeg hij op
tijden waarop drukke werkzaamheden konden worden verwacht, as
sistentie van ordebroeders uit Antwerpen. Volgens de provinciaal was
de reden van deze beperking dat de beschikbare middelen de aanwezig
heid van twee paters voortaan niet meer toelieten.44 Mogelijk moeten
we hier verband zoeken met de dood van Cornelis de Nobelaer. Wel zou
de familie ook later nog belangstelling tonen voor de zielzorg in Etten
- Justus de Nobelaer bijvoorbeeld liet in de tachtiger jaren, na het ver
trek van de jezuïeten, een nieuwe pastorie bouwen, die hij gratis liet
gebruiken45 - maar het is mogelijk dat de oude Cornelis zich op een
speciale manier vrijgevig had getoond. De verklaring zou hierin kunnen
liggen dat de paters in huize De Nobelaer niet alleen een vrije woning
hadden, maar ook de volledige kost ontvingen. Volgens het visitatie-ver
slag over 1656, dat overigens nog over twee paters spreekt, zouden de
inkomsten van de paters tezamen 800 gulden per jaar hebben bedragen:
uit een fundatie kregen ze 200 gulden (zo meen ik te moeten verstaan:
"ex pensione pro sacro legendo" ), van Thorn 300 gulden, uit verdere
giften eveneens 300 gulden.46 De fundatie was wellicht afkomstig van
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Cornelis de Nobelaer, men kan er een parallel in zien van de fundatie
van 4.000 gulden die hij stichtte voor Oude- en Nieuwe Tonge; de
200 gulden zouden de jaarlijkse rente van 4.000 gulden kunnen zijn.
Men mag aannemen dat de genoemde 800 gulden uitsluitend bestemd
waren voor het persoonlijk onderhoud van de paters; voor de recognitie
gelden werd waarschijnlijk toen reeds, zoals in later tijd, ieder jaar een
afzonderlijke inzameling gehouden.

Damman schijnt voorlopig niet meer te zijn lastiggevallen. Wel heeft
hij een afzonderlijk doopboek aangelegd voor de doopsels en huwelijken
"ten tijde der vervolging", waarin de aantekeningen over de doopsels
lopen van 8 november 1656 tot 16 september 1657, die over de huwe
lijken van 6 december 1656 tot 30 december 1658,47 maar dit behoeft
niet te betekenen dat hij gedurende deze gehele periode in moeilijkheden
verkeerde, misschien miste hij alleen maar enige tijd zijn papieren. Wel
vermeldt de geschiedschrijver van de Hollandse Missie dat hij in 1660
weer in zijn werk werd gehinderd, van Pasen tot september zou hij
nauwelijks in staat zijn geweest zijn taak te vervullen.48

De verering van de eigen heiligen der Sociëteit, Ignatius en Francis
cus Xaverius, werd door Damman sterk bevorderd. In 1661 waren ter
voorbereiding der viering van Sint-Ignatius acht priesters nauwelijks
voldoende om biecht te horen.49 Ook in de volgende jaren werd de
feestdag van de stichter der orde onder grote toeloop gevierd: in 1663
zouden daarbij 1400 kerkgangers hebben gecommuniceerd, hoewel het
een werkdag was midden in de oogsttijd.50 In september 1661 werd
Franciscus Xaverius met algemene instemming van de gelovigen gekozen
tot beschermheilige tegen de pest die in de omgeving heerste. Het dorp
zou daardoor voor de besmetting bespaard zijn gebleven.51

In 1663 werd Damman na een ernstige ziekte overgeplaatst naar
Oud-Heusden. Hij werd opgevolgd door Walravus van Dorth.52 Deze
overleed op 28 juli 1665 in Breda.53 Na hem werden weer twee paters
voor de parochie aangewezen, Ambrosius Tax en Cornelius Porret.54

Toen in februari 1666 tengevolge van de invallen der Munstersen scher
pe maatregelen werden genomen tegen de regulieren,55 moesten zij hun
kerkdiensten in Etten staken. Een van hen dook onder om daardoor de
katholieken nog zoveel mogelijk in eigen omgeving bij te staan, de ander
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organiseerde voor de Ettense bevolking kerkdiensten op Spaans gebied.
Daartoe werd een kerkschuur benut die met het oog op eventuele ver
volgingen over de grens was gebouwd.56 Misschien was dit de schuur
kerk die de parochie Klein-Zundert bij Tyenberg onder Meir had ge
bouwd of die welke de katholieken van Ginneken bij Strijbeek hadden
ingericht.57 Ofschoon de afstand van het dorp naar de noodkerk drie uur
bedroeg, gingen de parochianen in groten getale daar de zondagsmis bij
wonen, er zouden duizend en meer kerkgangers zijn geteld. In het begin
van 1667 konden echter de kerkdiensten in het dorp op normale wijze
worden hervat.

De weinige bijzonderheden die over de volgende jaren gemeld wor
den, wettigen de veronderstelling dat het leven van de parochie-gemeen
schap rustig is verlopen. Op het einde van 1667 vertrok pater Porret,
hij werd opgevolgd door Adrianus van Heulen.5s In 1668 verhuisde
pater Tax naar Ypelaar, Guilelmus van Thuyl van Bolkesteyn verving
hem, maar werd in september 1669 benoemd als pastoor in Breda.59

In zijn plaats kwam Petrus Queval, die in 1671 werd bijgestaan door
Ignatius van Hoorn.6ü Toen deze in 1672 overging naar Dongen, nam
Queval de zielzorg verder alleen waar. Tijdens zijn pastoraat begon de
jarenlange onrust in de parochie die in 1681 zou uitlopen op het vertrek
van de paters. Volgens de kroniekschrijver van de Hollandse Missie ge
beurde dit zowel door het drijven van de hervormde ambtenaren als van
de Ettense katholieken, die zich niet alleen ondankbaar, maar ook on
billijk tegenover de Sociëteit zouden hebben gedragen.61

De parochie is ontevreden.

Tot 1675 hadden de paters en de parochianen zonder ernstige con
flicten met elkaar geleefd. Wat de oorzaak was waarom in dat jaar de
vrede werd verstoord, wordt niet helemaal duidelijk. Dat er bepaalde
bezwaren bij de parochie leefden, is niet moeilijk vast te stellen. Het
ging vooral om twee zaken: men verlangde een tweede priester en wilde
meer zeggenschap over het beheer van de kerkelijke financiën. Het een
hing met het ander samen: de Sociëteit beweerde dat de financiën niet
toereikend waren om twee priesters te onderhouden, de parochianen
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- althans een groep ervan - meende dit te mogen betwijfelen, ze ver·
dachten de paters er zelfs van dat zij de ontvangen gelden "met honder
den naer haer clooster sleijpten". Het verlangen naar een tweede priester
was, gezien het aantal parochianen, zeker niet onredelijk. Vóór 1648
was de parochie ook altijd door minstens twee priesters bediend geweest.
De omstandigheid dat het naburige Hoeven, dat veel minder parochianen
telde, wèl twee priesters had, maakte de ergernis van de Ettenaren nog
groter.62

De vraag is alleen waarom de genoemde grieven pas in 1675 naar
voren kwamen, de reden daartoe scheen immers al sinds jaren aanwezig.
Dat de persoon van de pastoor die de parochie bediende, de klachten
heeft opgeroepen, ligt niet voor de hand, want hij was al verscheidene
jaren in Etten werkzaam zonder dat er van moeilijkheden sprake was
geweest. De verklaring ligt vermoedelijk in een storing van de kerkelijke
dienst die in 1675 plaats had. Zo'n storing, die soms leidde tot een tijde.
lijke sluiting van de kerk, kon het gevolg zijn van het feit dat de betrok
ken ambtenaar de geldelijke beloning die hij voor de oogluikende toela
ting van de godsdienstoefeningen verlangde, niet tijdig had ontvangen.
Verwijten over het financiëel beheer van de pater kunnen in dit verband
zijn opgekomen. Dit schijnt toen al tot gevolg te hebben gehad dat de
parochianen minder geneigd bleken aan de kerkelijke financiën bij te
dragen: in 1667 stelde men vast dat in de loop der laatste twee jaar de
inkomsten met de helft waren verminderd.

Op 5 december 1675 besloten een dertiental ingezetenen van de
"kuyp" van Etten tot aktie over te gaan. Zij gaven opdracht aan Adriaen
Pennenburgh, kwartiermeester van het Dorp (van de kom van Etten
dus) "omme uut onsen naeme van onsen t'wegen te compareren ende
verschijnen met andere quaertiermeesters oft gecommitteerde van ieder
quaertier op alsulcke plaetse als goetduncken sal omme te samen te
resolveren ende concluderen wat men best in dese troubelen van de
catholijcke gemeijnte soude doen ende handelen, soo ontrent de gepleech
de stooringe, als oock om te versoecken eenen tweeden priester ofte
pastoir . . . .".

Hoe de aktie verlopen is, blijft in het duister. Wel schijnt de eis te
zijn gesteld dat men inspraak zou krijgen in het financieel beheer. Tot
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dan toe werden de opgehaalde gelden beheerd door de paters, die van
hun administratie verantwoording aflegden aan enige door henzelf be
noemde kerkmeesters, maar men had de indruk dat van deze verant
woording niets terechtkwam, zodat de kerkmeesters feitelijk niet eens
wisten wat aan inzamelingen en kerkcollecten was binnengekomen.

Ook staat wel vast dat aan het bisdom het verzoek is gericht om een
tweede priester te doen aanstellen. Want op 21 januari 1676 had pastoor
Queval daarover in Antwerpen een gesprek met de vicarissen. In een
brief die hij twee weken later aan het bisdom schreef, gaf hij te kennen
dat hij het oordeel over deze zaak in handen legde van zijn provinciaal
en dat hij naar zijn mening en naar de mening van de deken best in
staat was de parochie alleen te bedienen. Uit het schrijven blijkt tevens
dat er nog enige ander kwesties waren op te lossen, o.a. had de pater
nooit een officiële benoemingsbrief ontvangen. Deze werd hem op 27 fe
bruari 1676 toegezonden, maar daarin werd tegelijk de wens uitgedrukt
dat hij zou zorgen voor een kapelaan of tweede priester. Op 23 maart
1676 werd inderdaad een andere Jezuïet, Franciscus Everaerts, tot kape-
laan benoemd. .

De ontevredenen schenen dus, wat dit punt betreft, het pleit te heb
ben gewonnen. Doch het was slechts schijn, want kort na de benoeming
van Everaerts werd Queval teruggeroepen en niet vervangen. Men was
er alleen in zoverre op achteruitgegaan, dat Everaerts, die nu pastoor
was geworden, een ontactisch man bleek te zijn die de onrust eerder
aanwakkerde dan verminderde. Hij wekte zelfs de verdenking het ver
trek van Queval te hebben veroorzaakt, want al vanaf het begin sprak hij
zich tegen de aanstelling van een tweede priester in scherpe bewoordin
gen uit. Hij zou o.a. gezegd hebben: "Al waren de boeren van Etten
soo hoogh als Ons Lieff Vrouwenthooren van Antwerpen, soo sullen sij
totten tweeden niet geraecken, jae al stont er Mijnheer Nobelaer ende
Arnouts daer noch boven op. Jae, liever verckens- of hontslager in mijn
kerck als met mijn tween hier te staen" . De genoemde Arnouts was de
brouwer en schepen Willeboord Arnouts, die, zeker vanaf 1677, de
leiding had van de akties tegen de pastoor.63

Op oudejaarsdag van 1677 begaven zich 40 inwoners van Etten naar
Prinsenhage om aan deken Verschuren hun klachten over Everaerts voor
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te leggen. Verschuren vond hun relaas ontstellend. De Ettenaren hadden
ook een verzoekschrift bij zich dat zij bij de bisschop wilden indienen.
Daarin vroegen zij dat de deken of een ander door de bisschop aan te
wijzen persoon naar Etten zou komen om een hoorzitting te houden,
waarbij zou kunnen worden vastgesteld of inderdaad de meerderheid van
de parochianen een tweede priester wenste.

Intussen had een aktiegroep onder leiding van Arnouts al een wel
berekende stap gezet om de aanstelling van een tweede priester af te
dwingen. Men had een rekwest gericht aan de abdij van Thorn waarin
verzocht werd om de 300 gulden die de abdij jaarlijks aan de pastoor
gaf - en die volgens de rekwestranten eigenlijk bestemd waren voor een
kapelaan - voortaan alleen uit te keren voor een tweede priester. Op
22 juli 1677 had het grafelijk kapittel daarover gunstig beschikt.

Het verzoekschrift aan het bisdom had tot gevolg dat in januari 1678
vanuit Antwerpen om nadere gegevens werd gevraagd. Eén van de vra
gen betrof het aantal communicanten. Daartoe werd een nauwkeurige
telling gehouden waarvan het resultaat, omdat het ook in ander opzicht
belangwekkend kan zijn, hieronder volledig wordt weergegeven:

Dorp communicanten 241, familiën 83
Hemberg communicanten 166, familiën 57
Vaerkant communicanten 159, familiën 55
Meulenent communicanten 130, familiën 52
Neerstraet communicanten 96, familiën 26
Donck communicanten 87, familiën 30
Bremberg communicanten 61, familiën 19
Ettelaken communicanten 60, familiën 20
Clappenberg communicanten 55, familiën 19
Leur communicanten 52, familiën 24
Summa summarum communicanten 1107, familiën 385
Verder wordt nog opgemerkt: "Hier en is niet bijgevoegt de familie

van Mijn Heer Nobelaer omdat een groot deel vant jaer daer merckelijck
meer of min personen sijn". Tenslotte worden nog een dertigtal inwo
nende knechts en meiden van protestante gezinnen genoemd, zodat het
volledige aantal communicanten berekend wordt op 1150.

Intussen hadden vanuit de Ettense bevolking ook protesten tegen
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de aktie het bisdom bereikt. Want het ging niet alleen maar om een
conflict tussen de parochianen en de paters, ook de parochianen waren
onderling verdeeld. De jezuïeten konden rekenen op een aantal sympa
thisanten, met name onder de vroegere kerkmeesters. Hun leider was de
procureur Aubertus van den Bergh, die in 1675 nog mee had gedaan
met de aktie voor de tweede priester, maar later de zijde van de tegen
partij had gekozen. Hun protesten waren volgens Verschuren waarde
loos, hij uitte de veronderstelling dat ze door de paters waren ingegeven.
Uit hetgeen hij verder daarover zegt, kan worden opgemaakt dat ze van
dezelfde aard waren als die welke op 3 maart 1678 uit de kring der
kerkmeesters in een verklaring aan het bisdom werden toegezonden.
Deze kwamen daarin tot het merkwaardige voorstel om, aangezien een
gedeelte van de parochianen weigerde aan de kerkelijke financiën bij te
dragen, de wanbetalers aan de drossaard bekend te maken, opdat daar
door de vrijheid van degenen die wèl hadden betaald, zou worden ver
zekerd. Verschuren vond een dergelijk plan onzinnig: niemand was im
mers persoonlijk verantwoordelijk voor de betaling, de verantwoordelijk
heid gold de gemeenschap als geheel.

Het akkoord en de gevolgen.

Het bisdom scheen bereid het gelijk van de ontevreden parochianen
te erkennen. Uit Antwerpen zond men kanunnik Houbraken - dezelfde
die ook apostolisch vicaris was van het vicariaat van 's-Hertogenbosch64

- om onderhandelingen te openen. Deze werden op 5 mei afgesloten
met een akkoord waarbij werd bepaald dat de katholieke gemeente voor
taan zelf de opbrengst van de collecten zou beheren, daarvan de recog
nitie-gelden, de huur van de kerk en de pastorie zou voldoen en aan
pater Everaerts 425 gulden per jaar zou uitkeren; de overige emolumen
ten zouden aan de pastoor blijven. De 300 gulden van Thorn zouden
dienen tot onderhoud van een tweede priester, alleen over 1677 zou dit
bedrag nog worden uitbetaald aan pater Everaerts, indien tenminste het
kapittel van Thorn daarin toestemde. Op dezelfde dag besliste de bis
schop dat de parochie voor een half jaar bij wijze van proef bediend zou
worden door twee paters, Everaerts en een kapelaan Bocx die op 3 april
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Gravure van Adriaan Lommelin naar Abraham van Diepenbeeck.

Rijksmuseum, Amsterdam.





was aangekomen. Maar indien de inkomsten van de paters niet zouden
overeenstemmen met wat was toegezegd, zou een van de twee worden
teruggeroepen.

Er scheen dus een grondslag aanwezig voor een vreedzame samen
werking, maar het zou spoedig blijken dat de onenigheid nu pas begon.
De strijd ging allereerst om de 300 gulden van Thorn over 1677 die
Arnouts in handen had, en die volgens het akkoord aan Everaerts moes
ten worden uitgekeerd. Maar in de aan Arnouts gerichte brief waarin de
bisschop de overeenkomst bevestigde, werd over die 300 gulden niet
gesproken. Bovendien was in het akkoord bepaald, dat de uitkering aan
Everaerts slechts zou plaats vinden wanneer dit door Thorn zou worden
goedgekeurd; volgens Arnouts had Thorn daar niet mee ingestemd, maar
het schrijven waaruit dit zou blijken, weigerde hij aan de paters te tonen.
Dat was en bleef het voornaamste geschilpunt: Everaerts stond op zijn
recht, Arnouts wenste dit niet te erkennen. Justus de Nobelaer, die
steeds buiten de twistende partijen schijnt te zijn gebleven, deed nog een
poging om te bemiddelen, hij bereikte dat van beide kanten werd toe
gezegd de kwestie van de 300 gulden voorlopig terzijde te laten; op
het kasteel werd daarna "peys gedroneken" . Maar het mocht niet baten,
enkele dagen later was er weer volop onrust.

De aanleiding was deze: Arnouts, aan wie de beschikking van de
bisschop was toegezonden, achtte zich geroepen deze aan de parochie
bekend te maken. Everaerts wilde dat niet toestaan, volgens hemzelf
omdat Arnouts niet wilde beloven dat hij bij zijn afkondiging het recht op
de 300 gulden niet zou betwisten, volgens Verschuren omdat Everaerts
vooraf de verzekering eiste dat de 300 gulden hem zouden worden uitge
keerd. De deken, die op 17 mei in Etten visitatie hield, schreef aan de
bisschop: "lek heb daerover tussen beijde de partijen sukken scanda
leuse tegenspraeck gehoort, soo scandaleus dat het niet hoger en mocht
comen, soo dat de liefde tussen dese Pater en de gemeentenaeren soo
gebroken is datse niet en is te repareren".

Men mag wel zeggen dat Everaerts op dit kritieke moment een kans
op een verzoening heeft verzuimd. Van hem had zeker enige toegeeflijk
heid verwacht mogen worden: wanneer hij vertrouwen had getoond in
zijn parochianen zouden die hem en zijn medewerker beslist niet hebben
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laten verhongeren. Nu hij zo koppig zijn recht bleef eisen, kwamen hij
en zijn tegenspelers voortdurend van kwaad tot erger. Want Arnouts
zette door: op Hemelvaartsdag, 19 mei, voerde hij tegen de zin van de
paters zijn voornemen uit. Omdat de preekstoel hem ontzegd was, had
hij voor zijn optreden een andere plaats gekozen. Toen Everaerts tijdens
de vroegmis zijn preek had beëindigd, klonk plotseling de stem van
Arnouts vanaf het oksaal. De pastoor liet hem begaan tot na de voor
lezing van het bisschoppelijk schrijven. Maar toen Arnouts daarna een
discussie met de kerkgangers wilde uitlokken en zei dat hij ook pen en
papier bij zich had om hen te laten tekenen, trachtte de pater er een
eind aan te maken: voor een debat was het hier niet de tijd en de plaats,
vooral omdat het heilig sacrament was uitgesteld. Hij begon het credo
te lezen, maar Arnouts ging onverstoord verder. Eenzelfde spel herhaal
de zich bij de hoogmis; alleen zette Arnouts nu zijn toespraak al in voor
dat de pastoor zijn preek - die na de mis werd gehouden - was be
gonnen. Zelfs tijdens het uitreiken van de communie en de zegen met
het heilig sacrament hield hij niet op. Men kan zich de consternatie
onder de kerkgangers voorstellen, volgens de paters waren de mensen
"bevende ende kruysende uyt de kercke gegaen".

Maar ook dit was nog maar een begin. Op de volgende zondag be
leefde de Ettense kerkschuur weer een nieuwe sensatie. Arnouts, die de
nieuwe regeling onmiddellijk wenste door te voeren, verscheen met zijn
medestander Jan van der Donck 's morgens tijdig in de kerk. Voorzien
van een nieuw collectebord namen beiden plaats in de kerkmeestersbank.
Toen Everaerts hen zag, stoof hij uit zijn biechtstoel en vroeg waarom ze
daar zaten, of ze van plan waren met het bord om te gaan? Waarop
Arnouts antwoordde: "Niet ik, pater, maar wel Van der Donck, die
door de landdeken uit naam van Zijne Hoogwaardigheid daartoe is aan
gesteld". Wat hij zei was juist, Verschuren had Van der Donck in het
kader van de nieuwe ordening als kerkmeester benoemd. "Waerop pater
Everaerts, aldus een eigentijds verslag van de gebeurtenissen, met alle
gewelt vuytroepende in de kerck: ,,$00 langh die twee daer sitten, sal
daer geenen dienst geschieden", daer op de deur op en toe smijtende, is
voor de deur gegaen ende heeft het selve aen de goede ingesetenen
geseijt die van intentie waeren om den dienst te hooren: "Gaet vrij
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wederom, soo langh die twee daer in de kerck sijn en sal daer geene
dienst geschieden ...", waerop eenige van de gemeijnte, aen de deur
noch staende, hebben geantwoort: "Pater, waer sullen wij dan gaen?"
"Gaet naer de Hoeven, Hage oft Sprundel, daer gij meer hebt geweest".
Waar op oock eenige hebben geantwoort: "Laet ons gaen naer de geuse
kerck, daer sullen wij niet wederom worden gejaegen".

Over deze gebeurtenissen kreeg de bisschop van beide zijden be
richt. Hij was teleurgesteld over het mislukken van zijn verzoeningspo
ging en geërgerd over het gedrag van Everaerts, omdat deze feitelijk
gedreigd had met eén soort interdict en daardoor een bisschoppelijk
recht had geüsurpeerd. In een brief aan de deken vroeg hij opheldering
en eiste dat deze zo spoedig mogelijk orde op zaken zou stellen om nieu
we ongeregeldheden op de aanstaande pinksterdagen te voorkomen.
Verschuren ontving dit schrijven op vrijdag 27 mei. Onmiddellijk stuur
de hij aan Everaerts en aan het aktiecomité een boodschap dat nog die
zelfde middag de parochie in de kerk moest worden bijeengeroepen. Om
drie uur was hij zelf in Etten. Daar werd hij opgewacht door Arnouts en
de zijnen, die in gezelschap waren van Justus de Nobelaer. Op straat
sprak hij Van den Bergh nog aan om hem uit te nodigen mee te gaan,
hij zorgde dat ook pater Bocx aanwezig was; Everaerts was naar Ant
werpen om daar zijn zaak te bepleiten. Na een inleidende toespraak
waarin hij tot kalmte en eensgezindheid maande, gaf de deken een uit
eenzetting over het gesloten akkoord. "Waerop de hele gemeente met de
gecommitteerden, zo schrijft hij aan de bisschop, met opgeheven armen,
met ééne stemme en vo1comen blijschap riepen: "Vivat sijn hooch
weerde, wij nemen de conditien en het contrackt vo1comenlijck aen
sonder eenige exceptie. Godt sij gelooft dat in onse gemeente door de
goede ordere en auctoriteijt van den Biscop mach ruste en vrede comen".
"De pater Bocx, zo vertelt Verschuren verder, wilde soo wat replicken
(tegenwerpingen maken), maer met flauwe redenen, sonder eenich fun
dament, die ick terstont opstopten en te neder setten".

Onverzoenlijke tegenstellingen.

De verhoudingen waren intussen zo verziekt dat van een werkelijke
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eensgezindheid geen sprake meer kon zijn. Beide partijen putten zich
uit in chicanes. De nieuwe bewindvoerders bleven onwillig om aan
Everaerts zijn 300 gulden uit te keren. De paters weigerden herhaalde
lijk voor de aan hen gedane betalingen kwitanties af te geven, soms
gaven ze een soort scherts-kwitantie: toen op 11 oktober 1678 aan
Bocx bij vooruitbetaling het hem als kapelaan toekomende kwartaal der
300 gulden van Thorn werd ter hand gesteld, gaf hij een betalingsbewijs
voor "de somme van vijfentseventich gulden sijnde het vierdepaert van
de drij hondert gulden van Thorn die vervallen in 't jaar 1677 ende die
pater Everaerts sijn toegeeijgent".

De ruzie werd nog verhevigd toen op 29 juni 1678 een storing plaats
vond, waardoor de kerk zes weken gesloten bleef. Volgens Everaerts'
tegenstanders was dit aan hem te wijten, omdat hij de recognitie-gelden
niet had betaald, wat van hem verwacht had mogen worden, aangezien
hij tot in de maand mei alle gelden had geïnd en de betaling al op 1 janu
ari geschied had moeten zijn. Men beschuldigde hem zelfs dat hij met
opzet de storing had uitgelokt. De beheerders van de kerkegelden kort
ten hem in elk geval ruim 50 gulden op zijn salaris, omdat men geduren
de zes weken de kerkcollecten had moeten missen. Ook na de herope
ning van de kerk bleven de Ettenaren nog gestraft, want hun kerkdien
sten moesten nu vóór zeven uur 's morgens plaats hebben. De eerste mis
was dus om vijf uur. Everaerts kreeg in verband hiermee het verwijt
te horen dat hij de kerk pas om vier uur open deed. Want de bewoners
van de buitenkwartieren, die de klok niet konden horen en ook geen
eigen uurwerk hadden, stonden dikwijls alom drie uur of vroeger in
regen en wind voor de kerkdeur. Een en ander had weer tot gevolg dat
verschillenden liever naar de naburige dorpen gingen waar de diensten
nog op de normale tijden plaats hadden, wat weer nadelig was voor de
collecten in Etten.

In het algemeen was het trouwens met de kerkelijke inkomsten
treurig gesteld, de opbrengst van de inzamelingen verminderde nog
voortdurend. De kerkmeesters weten dit aan Everaerts omdat hij naliet
de collecten bij de parochianen aan te bevelen, de tegenpartij schreef de
teruggang toe aan de ontstemming die het optreden van de nieuwe be
heerders had gewekt. Bij het nazien van de rekening op 26 juni 1679 (na
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afloop van het eerste administratie-jaar dus) bleek de toestand zó on
gunstig dat besloten werd het contract met de pastoor op te zeggen:
men zou hem alleen maar betalen wat er na het voldoen van de recog
nitie en van de huurschuld overbleef. Dit besluit werd genomen ten
overstaan van de deken, die van de Antwerpse vicarissen - het bisdom
was vacant - opdracht had gekregen de rekening af te horen, aangezien
de paters dit herhaaldelijk hadden geweigerd.

Het valt op dat Verschuren zo volledig de zijde van de kerkmeesters
koos, een woord van kritiek op hun handelwijze heeft hij nooit uitge
sproken. Wel uitte hij geregeld zijn begrijpelijke ergernis over de hard
nekkigheid waarmee de paters hun verzet volhielden. Reeds in het najaar
van 1678 hadden deze aan het bisdom het verzoek ingediend om de ge
troffen maatregelen ongedaan te maken en de oude kerkmeesters op
nieuw aan te stellen. Hun aktie riep weer een tegenaktie op, want on
danks het feit dat de bisschoppelijke zetel van Antwerpen van 6 novem
ber 1678 tot 4 november 1679 onbezet bleef, werd vanuit Etten weer
een petitie ingediend om Everaerts te verwijderen. Het gevolg was dat
op 24 juli 1679 te Hoeven een officieel verhoor plaats vond, waarbij
Arnouts en Van der Donck hun klachten tegen de pastoor onder ede
bevestigden. Verdere gevolgen had dit niet, men zal de beslissing hebben
willen overlaten aan de nieuwe bisschop.

Deze, Joannes Ferdinandus van Beughem, werd enige maanden na
zijn ambtsaanvaarding door de deken zowel mondeling als schriftelijk in
gelicht over de ontstane situatie. Zijn kritiek op Everaerts was niet mals:
"Al dat bisschoppen, de heere Hoebraken als commissaris, en ik als
lantdeken door aenschrijven van het bisdom van daegh doen oft bijleet,
dat treet hij morgen met den voet. Hij is onverdraegelijck en onlijbaer,
daer en is niemant die wel bij hem spreeckt .... Hij schreeuwt, roept,
publiceert van den preeckstoel soo veel rasernijen dat de gemeente alle
dagen meer verbittert wort". De deken weet wel dat de pastoor door de
gemeente niet tijdig wordt betaald, maar hij is overtuigd dat de man daar
zelf de oorzaak van is "omdat hijselve de kerckelijcke-middelen-collecten
bederft, belet en niet en recommandeert". Hij toont dan ook begrip voor
het verlangen der parochianen naar een andere voorziening van de ziel
zorg: "Sij versoecken van Sijn Hoochweerden in ruste te comen en

85



2 werelijcke priesters voor haren pastor en vicarius gelijck sij voor desen
gehadt hebben, en soo Sijn Hoochweerden geen order en geliefft te
stellen datse tot haer leetwesen met den werelijcken arm haer sullen
vervoegen". Bij dit laatste dachten ze mogelijk aan een uitlating van
stadhouder Damisse, die tegen Arnouts en Van der Donck had gezegd:
"Wat hebt gijlieden daer voor eenen pastoor? Ick hoore dagelijckx vele
claghten van hem, als dat heij de gemeijnt dagelijckx in roeren stelt ...
gij sult hem doen vertrecken oft ick sal comen en doen hem vertrecken.
De gemeijnt heeft onrust ende last genoch al heeft sij geen moeijlijckheijt
van de paters".

De bisschop besloot de zaak te onderzoeken. In mei d.a.v. werden
Everaerts en een afvaardiging van de parochie, onder wie de regerende
kerkmeesters, naar Antwerpen ontboden. Verschuren verontschuldigde
zich, maar waarschuwde dat de drossaard al herhaaldelijk te kennen had
gegeven dat hij de pater niet meer wenste te dulden en van plan was
een seculier priester, uit de baronie geboortig, naar Etten te zenden.

Hoe het onderzoek afliep, is niet bekend. Wel blijkt dat de kerk·
meesters onmiddellijk daarna begonnen met het verzamelen van hand·
tekeningen om aan het verlangen van de parochie kracht bij te zetten.
Maar, schrijft Verschuren, ook pater Everaerts gaat rond als een briesen
de leeuw om sommigen die getekend hebben, weer naar zijn kant te ha
len, in plaats van, zoals hij de bisschop beloofd heeft, alles in vrede te
regelen. Volgens de deken zochten Van den Bergh en hij vooral hun
steun bij "geestelijke dochters, kwezels en andere kletstantes".

In Antwerpen schijnt men zich voorlopig van ingrijpen te hebben
onthouden. Volgens de jezuïeten zou de bisschop verklaard hebben dat
hij Everaerts onschuldig achtte. Verschuren kreeg een aansporing zijn
best te doen om de vrede te herstellen, maar hij antwoordde: dat doe ik
al meer dan drie jaar, maar wat schiet ik ermee op, nu die pater de hele
gemeente zo heeft verbitterd en getergd dat herstel nauwelijks mogelijk
is?

Everaerts voelde zich in zijn positie versterkt. Dat bleek uit de nieu
we ontwikkeling die hij in augustus teweegbracht. De aanleiding daar
toe was een bijeenkomst op 10 augustus waarop de kerkmeesters hun
rekening moesten verantwoorden. Een ordegenoot uit Breda, pater
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Laureijs, was op verzoek van de provinciaal daarbij aanwezig. In welke
stemming hij de vergadering bijwoonde, laat zich opmaken uit de woor
den waarmee hij zijn verslag inleidde: "Ik zou niet hebben kunnen ge
loven in de domheid van een stel boeren, als ik niet persoonlijk daarvan
getuige was geweest". Als men zijn relaas mag geloven, stonden de be
sprekingen inderdaad niet op een hoog peil. Het verweer van de kerk
meesters was allesbehalve gelukkig. Wellicht kan dit verklaard worden
door het feit dat de aktiegroep waarvan zij deel uitmaakten, haar leider
had verloren: Willeboord Amouts was in februari 1680 op een geheim
zinige manier aan zijn eind gekomen.65 De leider van de oppositie Van
den Bergh opende de discussie, hij had felle kritiek op het bedrag van
ruim veertig gulden dat de drie afgevaardigden hadden uitgegeven voor
hun reis naar Antwerpen. Pater Everaerts die nog enige honderden gul
dens van zijn normale inkomen te vorderen had, werd afgescheept met
het saldo van de rekening dat veertien gulden bedroeg. Wat weer een
discussie opriep over het akkoord. De kerkmeesters achtten zich daaraan
niet meer gebonden, het had maar voor een half jaar gegolden, zeiden
ze. Waarop niet zonder grond werd geantwoord, dat zij dan ook hun
recht hadden verloren. Toen men eindelijk na vruchteloos heen-en-weer
gepraat overging tot het aanstellen van een nieuwe kerkmeester, waar
voor drie kandidaten naar voren werden gebracht, ontkende Everaerts
de wettigheid van de kandidaatstelling, die naar zijn mening aan de
pastoor toekwam. Ondanks zijn protest werd toch tot de verkiezing over
gegaan, de herbergier Jacob Vissenbergh kreeg daarbij verreweg de
meeste stemmen.

Dat men op deze weg niet kon doorgaan, was duidelijk genoeg. Maar
de weg die Everaerts insloeg, kon tot de oplossing zeker niet voeren.
Een week na de rumoerige vergadering stelde hij zelf twee nieuwe kerk
meesters aan en vroeg aan de bisschop hun benoeming te bevestigen;
zijn verzoek werd ondersteund door enige tientallen parochianen van
wie hij de handtekeningen persoonlijk had verzameld. De bedoeling was
volgens hem dat de nieuwe kerkmeesters tegelijk met de beide anderen
in de kerk zouden rondgaan, de gelden zouden in dezelfde kas terecht
komen. Niemand behoefde dan voortaan in zijn vrijgevigheid gehinderd
te worden door bezwaren tegen de persoon die met het bord rondging.
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Natuurlijk leidde deze ingreep weer tot nieuw verzet en tot protesten
bij de deken en bij de bisschop, vooral omdat men meende te moeten
vaststellen dat de pastoor de door zijn vertrouwelingen opgehaalde gel
den aan zich hield zonder er verantwoording van af te leggen aan oude
of nieuwe kerkmeesters. Verschuren verlangde van de bisschop dat hij de
nieuwe functionarissen zou ontslaan, want, schreef hij, "ick vreese van
quetsueren en datse malcanderen in de kerck het bert op den cop sullen
slaen".

De ontknoping.

De bisschop scheen intussen weer een nieuw gehoor van de partijen
te overwegen. Everaerts schreef tenminste over een soort proces dat
aanstaande was. Dat iets dergelijks heeft plaats gehad, blijkt nergens.
De ontknoping van het drama kwam van andere zijde. Op 20 oktober
kwam stadhouder Damisse de kerkdienst storen. Aanvankelijk meende
men dat de enige reden daarvan was dat zijn betaling was uitgebleven,
later begreep men dat de maatregel van de stadhouder ook samenhing
met de instructie die in 1679 van de prins was uitgegaan.66 Er had een
bijeenkomst plaats van de "principaelste ingesetenen" die echter niet tot
overeensteming kwamen; toen aan Van den Bergh de eis werd gesteld
dat de tweede collecteschaal zou verdwijnen, verliet hij met zijn aan
hangers de vergadering. Alleen kwam één van de nieuwbenoemde kerk
meesters, de oud-burgemeester Rombout Nieuwlaets, tot inkeer, hij
bekende zijn ongelijk en vroeg vergiffenis. Nadat de dissidenten waren
vertrokken, besloten de overgeblevenen om te trachten tot een gesprek
te komen met de stadhouder, maar bij nader inzien vonden ze het beter
de zaak in handen te leggen van de deken. Deze had een onderhoud met
Damisse, waarvan hij meende dat het tot een gunstige wending had ge
leid, niet alleen voor Etten, maar voor de gehele baronie. Inderdaad
moet hij een akkoord hebben bereikt, want op zondag 8 december kon
den de kerkdiensten in Etten worden hervat, weer onder voorwaarde
overigens dat deze vóór zeven uur 's morgens zouden plaats hebben.
Maar tegelijk kwam de stadhouder uit Den Haag met de eis dat men de
jezuïeten zou verjagen. Drossaard Bentinck's haat tegen de Sociëteit
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sprak hier ongetwijfeld een woord mee,67 maar men mag aannemen dat
ook Damisse, die immers al eerder op de verwijdering van Everaerts
had aangedrongen, zich niet onbetuigd had gelaten. Het had zelfs weinig
gescheeld of de pater was gevangengezet, maar dank zij een onverwachte
begenadiging bleef hem dit lot bespaard. Wel werd hem aangezegd dat
de gevangenis hem wachtte wanneer hij nog in het dorp zou terug
keren.68 Hij werd overgeplaatst naar Haarlem.

De bisschop kon nu moeilijk anders doen dan zich bij de beslissing
van de drossaard neerleggen, vermoedelijk met enige opluchting, omdat
hem dit van een lastig probleem bevrijdde. Nog even werd de parochie
waargenomen door een andere jezuïet, pater Wullins, die in Breda kape
laan was, maar dit was waarschijnlijk slechts bedoeld als een voorlopige
regeling. Op 29 maart 1681 aanvaardde een seculier, Corne1is van
Cauenberghe, de zielzorg in Etten.69

Toch hadden de jezuïeten hun hoop op een mogelijke terugkeer toen
nog niet opgegeven. Hun inspanning voor het herstel van de Bredase
statie, waarvoor zij de hulp van de Spaanse gouverneur in Brussel had
den ingeroepen,7o had volgens hun plannen eenzelfde effekt moeten
hebben voor Etten. In juni 1682, toen de oplossing nabij scheen, schreef
Laureijs aan de provinciaal dat hij de paters voor Etten gereed moest
houden; Witfelt, die in Etten een goede indruk had achtergelaten, leek
hem wel de meest geschikte. Maar zijn optimisme bleek op een mis
rekening te berusten.71

Pas in augustus 1683 kwamen de paters tot de bevinding dat hun
kansen definitief verloren waren. Toen kreeg Van Cauenberghe van het
bisdom zijn officiële benoemingsbrief, waaruit bleek dat hij was aange
steld als volwaardig pastoor, niet als tijdelijk waarnemer (deservitor)
zoals alle andere pastoors in de baronie. De jezuïeten die meenden dat
dit onder invloed van Thorn was gebeurd, zullen daar wel gelijk in heb
ben gehad.72 De abdis had namelijk weer gebruik gemaakt van haar
patronaatsrecht, dat haar, vanwege haar weigering om de volledige
pastoorssalarissen uit te keren, door het bisdom werd betwist. Op 25 ja
nuari 1683 droeg ze Van Cauenberghe voor als pastoor van Etten.73 De
bisschop heeft, gezien het tijdsverloop tussen de voordracht en de offi
ciële benoeming, zeker geaarzeld om de aanspraken van Thorn te erken-
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nen, maar tenslotte is hij, om welke reden dan ook, overstag gegaan. De
paters begrepen dat dit het einde moest zijn. De bezittingen van de
Sociëteit die zij nog altijd in Etten hadden gelaten, gedeeltelijk onder de
hoede van Justus de Nobelaer, werden nu door hen verkocht of over
gebracht naar Breda.
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