
De Grote Kerk betwist (1798-1822)

door

Dr. J. L. M. DE LEPPER

1. Onder de Bataafse Republiek
De Nationale Vergadering die op 1 maart 1796, in het tweede jaar

van de Bataafse Vrijheid, was geconstitueerd, besloot op 5 augustus van
hetzelfde jaar na uitvoerige discussies "dat voortaan in Nederland geen
heerschende kerk kan of zal geduld worden". Het was nog slechts een
beginselverklaring; de nadere uitwerking van deze beslissing bracht zo
veel moeilijkheden met zich mee, dat ze eerst geleidelijk haar beslag kon
krijgen. Een der op te lossen vragen was: wat moest er gebeuren met de
kerkgebouwen die in de loop van de zestiende en zeventiende eeuw in
het bezit waren gekomen van de destijds "heerschende kerk"?

In de eerste grondwet, die op 23 april 1798 werd aangenomen, was
het beginsel der scheiding van kerk en staat uitdrukkelijk vastgelegd en
werd elke burgerlijke bevoorrechting "aan de belijdenis van eelug ker
kelijk leerstelsel gehecht" voorgoed opgeheven. In de "additionele arti
kelen" waarbij de kwesties betreffende de godsdienst nader werden
geregeld, was omtrent de kerken en de pastorieën het volgende bepaald:

Art. 6: "Alle Kerk-Gebouwen en Pastorij-Huijsen der voormaals
Heerschende Kerk, voor zoo ver' zij, door aanbouw uit de afzon
derlijke Kas der Gemeente, geene bijzondere en wettige eigendom
men zijn, worden overgelaten aan de beschikking van ieder Plaats
lijk Bewind, om deswege tusschen alle Kerkgenootschappen eenig
vergelijk te treffen, en wel binnen de eerstkomende zes maanden
na de aannen1ing der Staatsregeling".

"De grondslag van dit vergelijk is, in iedere Plaats het grootst
aantal van Leden der onderscheiden Kerklijke Genootschappen,
hetgeen alzoo de relatieve meerderheid van Zielen zal uitmaaken.
Hetzelve zal de voorkeus hebben omtrend de naasting eener Plaats
lijke Kerk en Pastorij, onder bepaaling echter, na gedaane begroo-
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ting van de waarde dier gebouwen, van eene maatige uitkeering,
hetzij in eens, of bij termijnen, aan de andere Kerk-Gemeenten,
naar evenredigheid van derzelver Leden, welke allen, door deze be
paling, worden gehouden voor altijd afstand gedaan te hebben van
de gemeene aanspraak".l

Feitelijk kwam de regeling dus hierop neer dat de oude kerken be
schouwd werden als eigendom van de gemeenschap en derhalve onder de
verschillende kerkgenootschappen zouden worden verdeeld naar verhou
ding van de getalsterkte der gemeenteleden.

Op het eerste gezicht leek dit bijzonder gunstig voor de katholieken
in het zuiden en met name in Breda, aangezien deze daar onbetwistbaar
in de meerderheid waren. Veel Bredase katholieken zullen daarom heb
ben verwacht dat zij spoedig hun godsdienst zouden kunnen beleven in
de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Maar de uitvoering van het zesde additio
nele artikel leverde veel onvermoede problemen op. Een eerste reden
waarom het niet gemakkelijk bleek van de daarin vervatte bepalingen
een geslaagd gebruik te maken, was de gestelde termijn van zes maanden
waarin de procedure behoorde te zijn afgehandeld. Deze beperkte tijds
nlÏmte bood aan de bezittende partij volop kans om door het rekken
van de onderhandelingen de uitwerking van het wetsartikel te verhinde
ren of te bemoeilijken. De Bredase tegenspelers van de katholieke ge

meenschap hebben van deze mogelijkheid een ruim gebruik gemaakt.
Wie zich in de gedachten van de hervormden weet te verplaatsen,

kan hun dat niet kwalijk nemen. Meer dan anderhalve eeuw waren zij in
het ongestoorde bezit geweest van de Grote Kerk, die zij dus moeilijk
anders konden beschouwen dan als hun kerk. Ook aan de bevoorrechte
positie die hun in een even lange periode was vergund geweest, waren zij
zó gewoon geraakt, dat zij die niet meer als iets onbillijks konden zien.
Dit komt duidelijk tot uiting in een rekest dat door de gereformeerde
gemeenten van het Land van Breda in 1798 werd ingediend bij het Ver
tegenwoordigend Lichaam in Den Haag. Daarmee protesteerden zij tegen
enige gevallen van naasting die reeds vóór de opstelling van de additio
nele artikelen hadden plaats gehad, o.a. de overgang van de kerk te
Rijsbergen en van de kapel te Beek in 1796. Zij zeggen zich hevig te
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verwonderen over het gedrag van de katholieken "dewijl onder het
voorig stelsel van eenen bevoorrechten Godsdienst de Roomschen in den
Lande van Breda geene redenen gehad hebben zich over de gedragingen
der Gereformeerden ten hunnen opzigte te beklaagen, maar veel eer
beijde deselve in de beste harmonie met malkanderen leefden, waarvan
de talrijkheid der Roomschgezinden in deesen oord, de meenigte der
kerkgebouwen tot hunnen Godsdienst. . .. ten bewijze verstrekken".
Niettemin hadden zij de onaangenaamheden van de zijde der roomsen
met gelatenheid verdragen, "hoe smertelijk het ook zij voor hun, wier
voorouders in deesen oord bij de grondlegging van de Republicq zoo
veel voor de vrijheid en Godsdienst hebben geleden, voor hun die zelfs
nimmer ten tijde van den heerschenden Godsdienst hunne Roomsche
medeburgeren ietswes onderdrukt of derselver vrije Godsdienstoefening
verhinderd hadden ... ".2 Aan de vordering van recognitiegelden en de
uitsluiting van openbare ambten was men blijkbaar zo gewend geraakt,
dat men die niet kon zien als een ongepaste ontrechting van medeburgers.

In hetzelfde verzoekschrift vinden we ook al een typische poging
om de getroffen regeling te saboteren. De additionele artikelen hadden
vastgesteld dat "in iedere plaats het grootst aantal van Leden der onder
scheiden Kerklijke Genootschappen, hetgeen alzoo de relatieve meer
derheid van Zielen zal uitmaaken", de grondslag moest vormen voor de
te treffen beslissing. De kerkeraden brachten een heel eigen interpretatie
van deze bepaling naar voren: met de relatieve meerderheid werd naar
hun inzicht niet de relatieve meerderheid in de afzonderlijke plaatsen,
maar in de Republiek als geheel bedoeld, derhalve kon van naasting der
kerken door de katholieken nergens sprake zijn. Iedereen zal begrijpen
dat men in Den Haag geen moeite had om deze beschouwing, die zo
klaarblijkelijk in strijd was met de tekst en de strekking van het artikel,
af te wijzen. Dit geschiedde echter eerst op 8 november 1798.3 En zo
lang men van dit ingenomen standpunt kon uitgaan, had men een motief
om alle medewerking te weigeren en was er tijd gewonnen.

Bij de afwikkeling van de zaak vervulde het gemeentebestuur een
belangrijke rol. Volgens een publicatie die op 12 juli 1798 was uitgege
ven door het Intermediair Uitvoerend Bewind, moest het gemeente-
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bestuur o.a. informeren naar het aantal leden van de verschillende kerk
genootschappen, het moest ook de waarde van de kerken en pastorieën
laten schatten en op grond hiervan een voorstel doen toekomen aan de
kerkgenootschappen, die zich binnen drie weken hierover moesten uit
spreken. Eventuele bedenkingen moesten de gemeentelijke autoriteiten
uit de weg trachten te ruimen. Bleek geen overeenstemming mogelijk,
dan behoorden zij de zaak aan het Vertegenwoordigend Lichaam in Den
Haag ter beslissing voor te leggen.4

Dat de municipaliteit te Breda voor het grootste deel uit katholieken
bestond, maakte natuurlijk de onderhandelingen met de protestantse
kerkgenootschappen niet gemakkelijker. Van deze zijde werden de stads
bestuurders dan ook beschuldigd van partijdigheid.5 Ook in de com
missie waaraan het Bredase stadsbestuur de behandeling van een en
ander toevertrouwde, was de getalsverhouding af te lezen. Ze bestond
uit vijf leden. Aahvankelijk waren dat: mr. Harmanus Rudolphus Ba
nier,6 Willibrordus Petrus van den Bosch,7 mr. Caspar Jamez,s Andries
Oukoop,9 en Wilhelmus Norbertus Verlegh.10 Twee van hen, Banier en
Oukoop, waren hervormd, de drie anderen katholiek. Kort daarna blijken
Jamez en Van den Bosch vervangen door de katholieken Cornelis Petrus
van Bergenll en Nicolaas Marrez.12

Op 30 juni 1798 richtte de commissie zich tot de verschillende kerke
raden met het verzoek op woensdag 4 juli een afvaardiging te zenden
naar het stadhuis om daar een bespreking te voeren "ten einde onder
ling .... een billijk vergelijk te treffen".13 De heren voegden bij die
uitnodiging ook een voorstel met een berekening. De Grote Kerk werd
geschat op f 43.000,-, de Markendaalse Kerk op f 8.000,-, de Waalse
Kerk op f 3.000,-, de Sint-Joostkapel op f 1.000,- en de kapel van de
Beijerd op f 600,-. Tezamen f 55.600,-. Het getal der katholieken
werd geraamd op 6.450, dat der hervormden op 1.600, dat der Luthersen
op 250. Op grond van deze cijfers stelde de commissie voor dat de Grote
Kerk zou worden afgestaan aan de katholieken; aan de Nederduitse Her
vormde en de Waalse gemeente konden de Markendaalse en de Waalse
Kerk worden toegewezen. De Sint-Joostkapel en de Gasthuiskapel zou
den worden verkocht. Uit de opbrengst van deze kapellen zouden de
Luthersen, die geen van de beschikbare kerkgebouwen nodig hadden,
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een financiële tegemoetkoming ontvangen. Voor het overige zou de ge
schatte geldswaarde onder de kerkgenootschappen worden verrekend.
Grote sommen waren daarmee niet gemoeid: de katholieken die, gezien
hun aantal, recht hadden op f 43.207,- van de f 55.600,- zouden
f 207,- moeten betalen aan de hervormden.

Op 4 juli zijn de hervormden inderdaad komen opdagen. Dat zij met
het voorgestelde niet instemden, ligt voor de hand. In een schrijven van
10 juli 1798 wezen zij ieder vergelijk en iedere verdere onderhandeling
af, daarbij de hoop uitsprekend dat de hele zaak "op eene vriendbroeder
lijke wijze" zou kunnen worden afgedaan. Bij deze afwijzing beriepen zij
zich niet alleen op de constitutie, die veiligheid en bescherming van
goederen waarborgde, maar eveneens op het hierboven vermelde verzoek
schrift dat zij met andere gemeenten uit de Baronie aan het Intermediair
Wetgevend Lichaam hadden gericht en waarover nog geen beslissing was
gevallen; hetgeen dus betekende dat zij hun eigenzinnige interpretatie
van het begrip relatieve meerderheid handhaafden. Tevens beklemtoon
den zij dat de kerkgebouwen die zij in bezit hadden, hun eigendom
waren en dus niet vielen onder de bepalingen van het zesde additionele
artikel, een argument dat zij later nog geregeld zouden herhalen. Volgens
hen hadden zelfs de katholieken door de adressen die zij hadden inge
diend, dit eigendomsrecht erkend.14

Het schijnt namelijk dat onder de katholieken een handtekeningen
aktie was begonnen ter ondersteuning van een adres aan de municipa
liteit waarin de Grote Kerk werd opgeëist. Volgens de hervormde kerke
raad had dit adres zelfs ter tekening gelegen in een herberg en hadden
ook kinderen getekend.15 Het aantal handtekeningen was dan ook groot:
niet minder dan 4.000.16

Intussen· had de hervormde kerkeraad op 15 juli het besluit geno
men een speciale commissie in te stellen van "kundige en godsdienst
lievende leden der gemeente", die de kwesties welke door de scheiding
van kerk en staat werden opgeroepen, zouden moeten behandelen.17

Twee zaken waren het vooral waaraan deze commissie haar aandacht
moest wijden: het behoud van de kerkgebouwen en de voorziening in de
kosten van de godsdienst. Leden van de commissie waren: Benjamin van
der Borch,18 Casper Frederik Schulz Pesser19 en Rudolf Antoni de
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Salis.20 Alle gemeenteleden, met uitzondering van degenen die "uit de
armenkassen gealimenteerd" werden, mochten over de oprichting van
deze commissie hun goed- of afkeuring te kennen geven; slechts enkelen
bleken ertegen. Deze commissie werd bij haar vergaderingen meestal ge
assisteerd door enige vertegenwoordigers van de kerkeraad. Dit waren:
Gerardus Wuyster, predikant, mr. Stephamls Bernardus Jantzon van
Nieuwland,21 ouderling, en Jacob Alebeecq, diaken.

Met de weigerende houding van de hervormden konden de gecom
mitteerden van de municipaliteit natuurlijk geen genoegen nemen. In een
kort schrijven eisten zij op 19 juli van de kerkeraad een opgave van het
aantal leden van de gemeente.22 Het omslachtige antwoord daarop be
vatte naast een herhaald beroep op het eigendomsrecht en een nieuwe
uitnodiging tot "vriendbroederlijke denkwijze" weer een formele weige
ring: men wenste niet de indruk te wekken stilzwijgend te hebben toe
gestemd in de toepassing van het zesde additionele artikel ten aanzien
van de hervormde kerkgebouwen in de stad. Maar "onverminderd het
recht der Gereformeerde Kerkgemeente" verklaarde men zich toch be
reid mee te delen dat volgens een kort tevoren gehouden telling het
aantal nederduitse gereformeerden 1.400 zielen bedroeg.23

Of dit stroeve begin van de onderhandelingen bij de burgerij bekend
is geweest, valt niet te achterhalen. Wel moet de zaak in de stad de
nodige deining hebben gewekt; alleen de handtekeningenaktie onder de
katholieken maakt dat al heel waarschijnlijk. Een merkwaardig symp
toom van de heersende onrust kan men zien in de wederzijdse beschul
digingen naar aanleiding van de brand die op 21 juli 1798 in de toren
van de Grote Kerk was uitgebroken. Op die dag zag men 's middags om
één uur rookwolken uit de galmgaten komen. Het vuur dat bij de klok
ken was ontstaan, kon met brandemmers worden geblust. Blijkbaar was
er sprake van brandstichting, want tegen de stijlen van het om de klok
ken geplaatste hek werden stukken turf aangetroffen. De koster verdacht
de torenwachter. Deze werd gevangengezet, maar na een kort verhoor
weer vrijgelaten.24

Reeds twee dagen later informeerde de Agent van Politie vanuit Den
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Haag bij de municipaliteit wat er waar was van de in Breda lopende
geruchten dat de toren door de roomsen in brand was gestoken.25 De
stadsbestuurders antwoordden dat zij zich over deze beschuldiging ver
baasden "daar tot de plaats, alwaar dien brand ontstaan is, voor zoo verre
ten minsten ons bewust is, geene dan Gereformeerden den toegang heb
ben". Ongetwijfeld vermoedend uit welke hoek de wind waaide, vroegen
zij aan de Agent hun bekend te maken wie dit bericht had doorgegeven,
"ten einde daardoor in staat gesteld te worden, de verspreiders van
diergelijke rustverstoorende en moogelijk uit het haatelijkst fanatisme
voortgesprooten geruchten naa verdiensten anderen ten voorbeelde te
doen straffen". Een verzoek waarop de Agent wijselijk niet inging.26

Zelf had de municipaliteit een premie van honderd dukatons uitgeloofd,
bestemd voor degene die de brandstichter zou aanbrengen. Dit was ge
daan, zo schreef men aan de Agent, "om de algemeene en haatelijke ge
ruchten te doen ophouden dat de Gereformeerden dien brand hadden
aangestooken, dus geheel opposiet van het geene men Uw E. des aangaan
de hadde bericht .... ".27 Of de dader achterhaald werd, is niet bekend.

Omdat de gereformeerden opnieuw weigerig waren gebleken, meende
de municipaliteit te moeten ingrijpen. In een resolutie van 26 juli 1798
stelde zij vast dat de eigendom van het hervormd kerkgenootschap niet
kon zijn verkregen "door aanbouw", zoals in het zesde artikel werd ge
vorderd. Overwegende "dat het de plicht deezer Vergadering is, den
meesten spoed aan dit werk bij te zetten", verlangde zij van de hervorm
de gemeente dat deze binnen acht dagen in een schriftelijke memorie
het bewijs zou leveren van haar eigendomsrecht en tevens binnen 24
uur na deze acht dagen "gaaf en glad, zonder eenig het minste voor
beding of restrictie" het aantal lidmaten op zou geven.28

In een uitvoerige reactie op de toegezonden resolutie betoogde de
kerkeraad op 3 augustus dat het volstrekt niet in de bedoeling lag "te
draaIen, of het werk moeilijk te maaken" . Integendeel, de intentie was
juist onnodige discussies te vermijden. De kerkeraad verzocht daarom
ook, zoals deze reeds in een voorgaand schrijven had gedaan, mee te
delen wat de roomsen en de luthersen hadden geantwoord op het op 30
juni gedane voorstel van het gemeentebestuur. Zolang niet bekend was
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of er tussen de partijen een verschil van mening bestond dat ter beoor
deling zou moeten worden voorgelegd aan het Wetgevend Lichaam, had
het immers geen zin bewijzen te produceren voor het recht van de her
vormde gemeente! In de additionele artikelen was zoiets ook niet voor
geschreven.29

Op dit schrijven van de hervormden volgde anderhalve maand stilte,
die werd verbroken op 15 september 1798, toen bij resolutie van de
municipaliteit een plan van schikking werd vastgesteld dat intussen door
nieuwe taxaties en inventarisaties was voorbereid.30 De berekeningen
weken hier en daar sterk af van het op 30 juni voorgelegde plan. Terwijl
het aantal der hervormden en luthersen weinig verschil vertoonde, werd
het aantal roomsen dat in juni was begroot op 6.450, nu gesteld op
7.855. Ook de taxatie van de kerkgebouwen verschilde aanmerkelijk. In
juni was de gezamenlijke waarde berekend op f 55.600,-. Nu werd
deze geschat op f 107.725,-. Aan de Grote kerk alleen werd een waar
de toegekend van f 90.125,-. Verwonderlijk is zo'n verschil natuurlijk
niet; voor een aantal metselaars, timmerlieden en loodgieters moet het
in 1798 geen eenvoudige opgave zijn geweest de waarde van een gotisch
kerkgebouw te bepalen. Als men weet, dat de Bossche Sint-Jan ge
taxeerd werd op ruim f 300.000,_31 mag de Bredase schatting matig
heten. Maar de Grote Kerk in Leeuwarden werd destijds geschat op
slechts f 18.682,-.32

De slotsom van de berekening was dat de katholieken, wanneer zij
opteerden voor de Grote Kerk, f 2.715,- zouden moeten betalen, welk
bedrag onder de andere kerkgenootschappen zou worden verdeeld. Als
de nederduitse hervormden hun keuze bepaalden op de Markendaalse
Kerk, zou aan hen f 6.236,- moeten worden uitgekeerd. De Waalse
gemeente daarentegen zou, als zij in het bezit bleef van de Sint-Wende
linuskapel aan de nederduitse hervormden en de luthersen een bedrag
van f 6.581,- schuldig zijn. De luthersen, die geen behoefte hadden
aan een van de te verdelen kerkgebouwen, zouden een uitkering krijgen
van f 3.060,-.

Het plan werd aan de verschillende kerkgenootschappen weer ter
beoordeling toegezonden. De Waalse gemeente protesteerde ertegen,
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omdat zij meende een recht van eigendom te bezitten. De katholieke
kerkeraad maakte een aantal zakelijke bemerkingen op onderdelen. Onder
meer verzochten zij de municipaliteit een adres te richten aan het Ver
tegenwoordigend Lichaam over de schulden van de Grote Kerk.33 Heel
merkwaardig was het op 4 oktober ingezonden antwoord van de neder
duitse hervormden. Over het schikkingsplan wilden zij niet in discussie
treden, maar zij stelden alleen een aantal verrassende vragen. Bijvoor
beeld: wanneer waren het orgel, de preekstoel, de prin~enbank en de
magistraatsbank gemaakt en wie had die betaald? Wanneer was het
kostershuis gebouwd en hoe was dit bekostigd? Op al dergelijke punten
wensten zij volledige informatie, "dewijl wij", zo betoogden zij, "zonder
dezelve volstrekt buiten staat zijn om onze gedagten omtrent het een en
ander te bepalen".

Op het eerste gezicht lijkt dit alleen maar een brutale obstructie
poging. Toch was het verzoek om inlichtingen naar het schijnt niet hele
maal ongegrond. Dat moest blijken uit de toelichting:

"En, offschoon het in den eersten opslag vreemd schijne dat wij in
naam der Gereformeerde Gemeente deze informatiën vraagen, zult
Gijl. echter de rechtmaatigheid van onze vraagen ligtelijk penetree
ren; daar de Gereformeerde Gemeente, die onder het voorig stelzel
van een Heerschenden Godsdienst, onder de surintendance van den
Magistraat, hunne eige Fondsen regeerde, nu integendeel zedert den
jaare 1795, wanneer alle dominance van Godsdienst, en daar mede
het oppertoezicht der plaatselijke Regeering verviel, niet alleen
buiten alle directie ten opzichte van hunne Kerkgebouwen en Fond
sen is geraakt, maar zelfs daar in geen inzage heeft, noch in de
moogelijkheid verkeerd, om hunne papieren en bewijzen op te
zoeken, terwijl alles buiten dezelve gedirigeerd en bewaard word,
door Kerkmeesteren, die hunne aanstelling niet van de Gerefor
meerde Gemeente hebben".34

Het conflict dat hier aan de dag trad, was nog verscherpt toen de door
het stadsbestuur benoemde kerkmeesters kort tevoren hadden geweigerd
de voor de avonddiensten benodigde kaarsen ter beschikking te stellen.
Nadat de hervormden in het zojuist genoemde schrijven van 4 oktober
ook daartegen hadden geprotesteerd, antwoordde de municipaliteit bij
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resolutie van dezelfde 4 oktober dat dit was gebeurd wegens de enorme
schulden en de geringe inkomsten van de Grote Kerk. Men wilde zoveel
mogelijk voorkomen dat de schuldenlast nog groter zou worden dan ze
al was. Een der oorzaken van de toename der schulden was de misluk
king van de in 1771 voornamelijk ten bate van de kerk georganiseerde
tontiniaire negotiatie. De toen gemaakte berekeningen waren blijkbaar
onjuist geweest, zodat veel langer rente moest worden uitbetaald dan
was begroot. Bovendien was het jaarlijkse subsidie van 1.600 gulden
waardoor de Prins de uitbetaling van de rentebedragen had gewaarborgd,
sinds zijn vertrek naar Engeland weggevallen. Een gelijke jaarlijkse bij
drage van de stad was tengevolge van de scheiding van kerk en staat
eveneens gestaakt. Het gevolg was dat al sinds 1794 aan de deelnemers
van de negotiatie in het geheel geen interest was uitbetaald, zodat de
schulden voortdurend opliepen.35

In het plan van schikking dat de municipaliteit thans had opgesteld,
waren de schulden wel vermeld, maar bij het voorstel over de verdeling
had men er geen rekening mee gehouden.36 Dit zou later tot moeilijk
heden leiden.

Naar aanleiding van de door de roomsen gemaakte opmerkingen en
ook van de vragen der hervormden bracht de municipaliteit in het plan
enige minder belangrijke wijzigingen aan. Ook aangaande de schulden
van de Grote Kerk bepaalde zij nu haar inzicht: als de schikking werd
aanvaard, zouden over deze schulden adressen worden gericht aan het
Vertegenwoordigend Lichaam.37

Drie dagen later, op 11 oktober, reageerde de municipaliteit nog af
zonderlijk op het verzoek om inlichtingen van de commissie uit de her
vormde gemeente. Eigenlijk, zo betoogden de stadsbestuurders, voelden
zij zich niet geroepen om deze informaties te verstrekken, niet alleen
omdat de termijn voor het inwinnen van inlichtingen al verstreken was,
maar ook omdat de leden van de commissie en met name de eerste
ondertekenaar, Van der Borch (die immers jarenlang drossaard was ge
weest), met de betreffende zaken evengoed of nog beter bekend waren
dan zij zelf. De ergernis van de heren bleek hier en daar ook wel uit hun
antwoorden. Op de vraag: "welke de inrichting zij van de Tontiniaire
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Negotiatie?", antwoordden zij: "Ieder een geen Vreemdeling in deeze
Stad zijnde, kent de inrichting der Tontiniaire Negotiatie, vooral ver
meende wij dat de drie eerst Ondergeteekendens die in allen deelen
zoude kennen, dan daar zulks tot onze verwondering schijnt van neen,
renvoyeeren wij UI. hier aan het Plan dier Negotiatie".38

Binnen een week, vóór maandag 15 oktober, moesten de kerkeraden
meedelen of zij met het gewijzigd voorstel instemden. Zo niet, dan zou
de municipaliteit de zaak ter beslissing voorleggen aan het Vertegen
woordigend Lichaam. Op 14 oktober reageerde de Waalse gemeente met
de bemerking dat de resolutie haar niet aanging, omdat zij eigendoms
recht meende te hebben. De hervormden schreven op 15 oktober dat zij
pas op 11 oktober de brief hadden ontvangen waarin de municipaliteit
had geantwoord op hun verzoek om inlichtingen, zodat zij niet op tijd
klaar konden zijn met hun antwoord. De katholieken berichtten op 15
oktober dat zij onder bepaalde voorwaarden het plan aanvaardden. Daar
na viel op 15 oktober het besluit de kwestie voor te leggen aan het
Vertegenwoordigend Lichaam.39

Kort daarna moet onder de katholieken weer een handtekeningen
aktie zijn begonnen. Met een adres aan de municipaliteit wilde men be
reiken dat de kerken van de gereformeerden zouden worden gesloten
totdat over het plan van schikking in Den Haag zou zijn beslist. In de
herberg Het Vosje lag het adres ter tekening. Tegen deze onderneming
werd door de commissie uit de hervormde gemeente op 21 oktober te
recht geprotesteerd bij de municipaliteit, want de verordening van het
Intermediair Uitvoerend Bewind had uitdrukkelijk bepaald dat, zolang
er geen akkoord tot stand was gekomen, de bestaande toestand moest
worden gehandhaafd.40 Eenzelfde adres werd door de katholieken ook
ingediend bij het Vertegenwoordigend Lichaam; bij besluit van de Eerste
Kamer d.d. 8 november 1798 werd het afgewezen.41

Intussen hadden de hervormden ingezien dat het ernst werd en dat
verdere weigering om zich serieus met de zaak in te laten hun nadelig
zou kunnen zijn. Zij stelden dus een uitvoerig bezwaarschrift op dat zij
op 29 oktober bij de municipaliteit indienden. Tegelijk zonden zij ook
een rekest aan het Vertegenwoordigend Lichaam waarin zij verzochten
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hun bezwaarschrift alsnog te voegen bij de stukken aangaande het geschil
die door de municipaliteit reeds waren ingezonden. In Den Haag heeft.
men blijkbaar aan dit verzoek voldaan.

In de bij de municipaliteit ingediende memorie wordt opnieuw ge
klaagd over het feit dat de vertegenwoordigers van de hervormde ge
meente niet konden beschikken over de eigen papieren en dus niet in
staat waren gedocumenteerd op alle punten in te gaan. Het mocht waar
zijn dat sommigen uit hun midden door hun ervaring - vooral als voor
malige leden van het stedelijk bestuur - van veel zaken op de hoogte
waren, het geheugen kon toch de schriftelijke documentatie niet ver
vangen. Daarbij kwam nog, dat zelfs wanneer zij de documenten hadden
kunnen raadplegen, de tijd van drie weken te kort zou zijn geweest om
alles grondig te onderzoeken en te behandelen. Hoewel zij zich dus
eigenlijk niet in staat achtten hun zaak behoorlijk te verdedigen, wilden
zij toch hun bescheid geven op het toegezonden plan om tenminste de
beschuldiging of de schijn te vermijden "als of wij dilayen zogten"!

Een gemakkelijk aanvalspunt was natuurlijk het grote verschil tussen
de cijfers van het eerste en het tweede plan. Vooral de verrassende
groei van het aantal katholieken binnen de tijd van enige maanden was
goed voor een smalende opmerking.

Niet zonder grond werd gewezen op een aantal onderdelen van de
taxatie die zaken betroffen welke in 1637 nog niet aanwezig waren (en
daarom zeker tot de eigendommen van de hervormde gemeente gerekend
moesten worden): de preekstoel, het orgel en de banken in de Grote en
in de Kleine Kerk en de kerkehuisjes rond de Grote Kerk.4la

Aandacht verdient dat de commissie zich ook meende te moeten
verzetten tegen de berekening van de schulden der kerk. Vooral de ton
tiniaire negotiatie was naar haar inzicht niet geheel als een schuld van de
kerk aan te merken. Niet alleen was een gedeelte van de opbrengst
daarvan besteed aan de aa1moezenie, maar ook was daaruit de restauratie
van de toren bekostigd, wat buiten de berekening moest vallen, omdat
de toren volgens de additionele artikelen eigendom van de stad zou
worden. Bovendien had behalve de Prins ook het stadsbestuur de be
taling van de renten gegarandeerd, welke verplichting de stad nu niet
meer nakwam.
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De meeste aandacht werd echter door de commissie besteed aan een
bewijsvoering die het eigendomsrecht op de Grote Kerk moest staven.
De strekking van het vele bladzijden lange betoog komt hierop neer: de
kerk is nooit door de gereformeerden aan de roomsen ontnomen, maar
door de prins van Oranje aan de gereformeerden geschonken. Samen
vattend formuleerden zij deze gedachtengang aldus:

"De Heer van Breda toch, die in 1581 de Groote Kerk aan de Ge
reformeerden gaf, was daarvan Eigenaar, om dat zijne Voorouderen
dezelve ten hunnen koste gebouwd hadden, en dezelve bij successie
op hem gekomen was. Door die gifte gaf hij al zijn recht daar op
aan de Gereformeerden wettig over en bij gevolg kunnen de Ge
reformeerden, bij gifte, het recht des Eigenaars verkreegen heb
bende, niet anders worden aangemerkt dan uit hoofde van den
aanbouw zelve bijzondere en wettige Eigenaars te weezen" .

Een tweede argument ontleenden zij aan de stelling dat de geestelijken
die bij de overgave van 1637 naast het stadsbestuur met Frederik
Hendrik hadden onderhandeld, de kerk bij verdrag aan de hervormden
hadden afgestaan. De roomsen konden er zich niet op beroepen dat dit
onder dwang was gebeurd, want aan hetzelfde verdrag ontleenden zij
toch ook het recht op het begijnhof, dat Frederik Hendrik hun gelaten
had. Bovendien: bewees niet het volkenrecht dat het voorwendsel van
noodzaak geen reden kon zijn om een verdrag te herroepen?42

Opmerkelijk is dat de argumentatie uitgaande van het begrip "rela
tieve meerderheid" thans niet meer ter sprake komt, ofschoon deze eerst
enige weken later door de Eerste Kamer zou worden afgewezen.

Op 11 december 1798 nam de Eerste Kamer een voorlopige beslis
sing over de Bredase kerkenkwestie. Het beroep op het eigendomsrecht
door de Waalse gemeente beschouwde men als "ongefundeerd en on
bewezen". Ook de aanspraken van de nederduitse gemeente werden "on
gegrond en van geen applicatie" geacht. Toch betekende dit niet dat de
katholieken de Grote Kerk toegewezen kregen, want in Den Haag had
men er bezwaar tegen dat bij de schikking geen rekening was gehouden
met de schulden van de kerk. De Eerste Kamer besloot daarom:

"De municipaliteit van Breda .... te gelasten een ander plan van
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vergelijk, waarin opzichtens de schulden der kerkgebouwen de no
dige schikkingen en voorstellen zijn gemaakt, aan de respective
kerkgenootschappen voor te dragen, die daarop binnen drie weken
na ontfangst behoorlijk zullen antwoorden, zonder dat die van de
Nederduytsche en Walsche Gereformeerde Gemeentens te Breda
zich met het sustenue van eigendom zullen kunnen behelpen, en
aldus de antwoorden op de poincten van vergelijk ontwijken".43

Helaas weten wij niet tot welk overleg dit in Breda heeft geleid. Zeker
is wel dat de municipaliteit geen verdere maatregelen heeft genomen.
De notulen van de commissie uit de hervormde gemeente stellen in 1800
vast dat met deze beslissing van de Eerste Kamer "ten einde geloopen is
de geheele zaak der kerkgebouwen alhier, zonder dat van verdere de
marches iets is gehoord, noch andere plans van vergelijk gecommuni
ceerd" .44

Natuurlijk kan men naar de reden hiervan met grote waarschijnlijk
heid gissen. Uit de reactie van de katholieken op het plan van vergelijk
was al gebleken dat overnemen van de schulden niet in hun bedoeling
lag. Gezien de zeer bescheiden vermogenspositie van de katholieke
kerkeraad en de geringe inkomsten (in 1797 bedroegen die ruim
f 14.600,-, welk bedrag vrijwel geheel aan lopende uitgaven moest
worden besteed45 ) moet de schuld van de Grote Kerk, die volgens een
destijds gemaakte berekening f 227.301,- zou hebben bedragen,46 voor
de katholieke gemeenschap onverteerbaar zijn geweest.

Daar kwam nog iets anders bij. De katholieke kerkelijke autoriteiten
bleken steeds meer afwijzend te staan tegenover het naasten van kerken.
Op 31 augustus 1798 hadden de vicarissen die het Bataafse gedeelte
van het bisdom Antwerpen bestuurden, Ignatius van Gils en Adrianus
Oomen, een schrijven gericht aan de daar werkzame priesters waarin zij
erop aandrongen met betrekking tot de naasting van kerken uiterst om
zichtig te werk te gaan en zoveel mogelijk te vermijden vijandige ge
voelens uit te lokken. Zonder goedkeuring van de kerkelijke overheid
mochten de priesters de kerkdiensten ook niet overbrengen naar een
andere plaats, hun kerkbesturen moesten zij erop wijzen dat het niet
geoorloofd was zonder toestemming van de bisschop kerkgebouwen die
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ontruimd waren, af te breken, te verhuren, te verkopen of voor een
ander gebruik te bestemmen.47 Dat het de vicarissen ernst was, bewezen
zij door op verschillende plaatsen te verhinderen dat de reeds genaaste
kerken in gebruik werden genomen.48

Onbegrijpelijk mag men hun houding zeker niet noemen. De politieke
toestand zowel binnen- als buitenslands was nog zó onzeker dat rekening
moest worden gehouden met een volledige omslag op korte termijn.
Speciaal in Breda kon men tot voorzichtigheid worden gemaand door
zich te herinneren dat de Franse troepen die in 1793 na een bezetting
van enkele maanden waren verdwenen, binnen twee jaar weer waren
teruggekeerd. Wat de binnenlandse verhoudingen betrof: sinds 1795 had
men al verschillende wisselingen meegemaakt. Met enig recht kon men
zich dus afvragen, hoe de katholieke gemeenschap ervoor zou staan als
de genaaste kerken weer moesten worden gerestitueerd en intussen de
oude schuilkerken waren opgegeven, terwijl bovendien de onderlinge
verstandhouding volledig zou zijn verstoord.

Ook in Romeinse kringen werd de naasting van kerken afgekeurd. In
februari 1800 ontving Antonius van Alphen, de apostolisch-vicaris van
het bisdom 's-Hertogenbosch, een scherpe terechtwijzing van de nuntius
Luigi Ciamberlani omdat hij had toegestaan dat genaaste kerken voor de
katholieke eredienst werden gebruikt.49 De nuntius deed dit omdat uit
Rome door de Congregatie De Propaganda Pide (die de Hollandse Missie
bestuurde) opdracht was gegeven de Nederlandse katholieken af te
houden van het streven naar inbezitneming van protestantse kerkgebou
wen. Voor de nuntius, evenals voor zijn superieuren, golden behalve de
vrees voor een politieke ommekeer nog andere motieven: het gewijde
karakter van de vroeger katholieke kerken was door allerlei profanaties
aangetast, ze moesten daarom eerst worden gereconcilieerd (wat toen
nog uitsluitend door een bisschop kon geschieden). Een ander bezwaar
was dat in de kerken niet-katholieken waren begraven en wellicht in de
toekomst nog begraven zouden moeten worden; in zulke gebouwen de
liturgie te vieren was strijdig met de kerkelijke voorschriften. Ook bij
de Bredase vicarissen leefden dergelijke bezwaren, zoals blijkt uit een
door Adrianus Oomen hierover samengesteld memorandum.50 Eerst in
februari 1801 heeft men in Rome het strenge standpunt ten opzichte van
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de voorafgaande reconciliatie en van het begraven van andersdenkenden
laten varen.51

Van de afwijzende houding der kerkelijke overheid waren ook de
gereformeerden niet onkundig. In maart 1800 stelt de commissie uit de
gereformeerde gemeente vast dat " .... alle kerkgebouwen ten platten
lande, welke reeds aan de Roomsche Gemeente zijn toegeweezen, en
dien ten gevolge door de Hervormde Gemeenten zijn ontruimd, gesloo
ten blijven, en door de Roomschen niet worden geoccupeerd of gebruikt,
op grond eener kerkelijke aanschrijving door den Vicaris aan zijne onder
horige Gemeentens gedaan (zooals algemeen bekend is) en waar uit
natuurlijk volgt, dat, ingevalIe de beslissing omtrent de Hervormde Kerk
te Breda ten nadeele der Hervormde Gemeente mogt uitvallen, de
Roomsche Gemeente daar van volstrekt geen nut of voordeel hebben
zoude .... ".52

Het laat zich verstaan dat de katholieke kerkgangers in Breda, die
op zondag samengeperst stonden in de veel te kleine schuilkerken, ge
neigd waren er anders over te denken dan de vicarissen. Het aantal van
4.000 handtekeningen onder het adres aan de municipaliteit mag al
gelden als een duidelijk blijk van wat er onder de mensen leefde. Een
typische uiting van de ontevredenheid over de teleurstellende gang van
zaken kan men vinden in een wat gebrekkig overgeleverd gedicht dat
vermoedelijk in de laatste jaren van de achttiende eeuw in Breda heeft
gecirculeerd.53 De Grote Kerk wordt daarin sprekend voorgesteld. Zij
beklaagt zich o.a. over de verwaarlozing waaraan zij is blootgesteld:

" .... mijn glaasen zijn meest al verbrijseld en tot stukken,
als hadt een hagelslag die alle uit doen rukken,
mijn daaken zijn ontblood, met reeten geheel doorboord,
hetgeen mijn binnenste brengt een verweering voort".

Het slot van het gedicht schijnt zich verwijtend te richten tot de katho
lieken die aan het herkrijgen van de kerk niet voldoende hadden mee
gewerkt:

,,]a, was het mogelijk de schimmen uwer vaderen
verreesen uit het stof om u met schrik te naderen
en met een heeze stem veragten u gedrag,
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dat mijne jammerstaat niets op uw hart vermag,
en met veragting zien hoe haar ontaarde kinderen
te schijnen mijn herstel en opkomst te verhinderen
dan dat ik uit het stof mogt worden opgerigt
en komen weer tot het eind waartoe ik zij gestigt.
Dog uwer vaderen rust zal ik niet meer vermeeten
te stoore; maar alleen de stem van haar geweeten
moet uwen rechter zijn, opdat gij mogt ontgaan
den loon die naarmaals komt uit het versuym te ontstaan".

Elders in het gedicht vinden wij nog een passage die een aanklacht aan
de geestelijkheid (de vicarissen!) zou kunnen inhouden:

"Gelijk den reyziger die viel in moordenaarshanden,
doorsteeken en beroofd van al zijn dierbre panden,
schier dood lag bij den weg - een priester, een leviet
die gingen hem voorbij en zagen naar hem niet -
zo gaat het ook met mijn .... "'.

Onthullend voor de stemming onder de katholieken in de stad is ook
de brief van F. B. J. Bogaerts, in 1916 door pastoor Mies in Taxandria ge
publiceerd. Bogaerts had jarenlang in een der Bredase wijken de huis
collecte voor het onderhoud van de katholieke kerken verzorgd. In de
laatste tijd had hij de katholieken die hij bezocht, dringend aangespoord
om tenminste hun vroegere bijdragen te continueren, maar, zo schrijft
hij aan de R.K. Kerkeraad, "in dezen mijnen ijver worde ik gestoord, of
om beter te zeggen: denzelve word als het waare geheel uitgedoofd
doordien een aantal ledematen finaallijk weigeren; anderen gelasten mij
niet weder te koomen, alle voorwendende dat zij tot hiertoe verstoken
blijven van hun Goed-Regt dat zij hebben op de herkrijging van de
Groote of Lieve Vrouwe Kerk".54

Het Staatsbewind dat optrad krachtens de reactionnaire staatsrege
ling van 1801, maakte aan de nog bestaande onzekerheden omtrent de
toewijzing der kerken een abrupt einde: het bepaalde dat men in het
bezit zou blijven van wat men bezat bij het begin van de eeuw, op 1
januari 1801 dus. Daarmee was feitelijk de beslissing over de Grote
Kerk gevallen. Toch waagde de municipaliteit nog een laatste poging.
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Op 3 december 1801 legde zij de kwestie opnieuw voor aan het Staats
bewind. Aanleiding was een nieuw verzoek van de hervormden om in
het bezit te worden gesteld van hun archivalia; deze beriepen zich daar
bij op de beslissing van het Staatsbewind, waardoor immers aan alle
moeilijkheden omtrent de kerkgebouwen van de hervormde gemeente
een eind was gemaakt. De municipaliteit had gemeend hun eis opnieuw
af te moeten wijzen "omdat de naasting van het kerkgebouw door de
Roomsch Catholijke Gemeentenaaren in den jaare 1798 en alzoo voor
den aanvang van deze eeuw geschied zijnde onzes erachtens het bezit
der Hervormden van hetzelve vrij wankelbaar maakt indien zij daar van
den wettigen eigendom zoude kunnen niet bewijzen .... ". De munici
paliteit vroeg daarom " .... illucidatie of het 13e articul der Staats
regeling alle aanspraak der Roomsch Catholijke op het bezit van het
voorz. door hun wettig genaaste kerkgebouw al dan niet uitsluit .... ".55

Dit was natuurlijk vragen naar de bekende weg. Om maar niet te
spreken van misleiding, want over de schulden van de kerk en de daar
omtrent in 1798 gestelde eisen van de Eerste Kamer werd met geen
woord gerept.

Ook de katholieken zelf gaven zich nog niet gewonnen. Zij richtten
eveneens in december 1801 een rekest aan het Staatsbewind om in het
bezit te worden gesteld van de plaatselijke kerkgebouwen, die, zoals in
het rekest gezegd wordt, " .... thans nog bij gedogen door de hervorm
den worden gebruikt".56

Op 28 december 1801 nam het Staatsbewind een besluit over het
schrijven van de municipaliteit. Het besliste " .... dat het Roomsch
Catholijk kerkgenootschap, uit hoofde van het 13 Art. der Staatsregeling,
van alle aanspraak op het bevorens genaaste, doch aan hetzelve nimmer
toegekende kerkgebouw is uitgesloten, en de Hervormde Gemeente, als
met den aanvang dezer eeuw in het bezit van dat gebouw geweest zijnde,
daarin onherroepelijk blijft, en diensvolgens bij dit wel en wettig recht
behoort te worden gemaintineerd".57 Enige weken later, op maandag
18 januari 1802 besliste het Staatsbewind afwijzend op het rekest van
de katholieken, daarbij verwijzend naar het zojuist genoemde besluit van
28 december.58 Daarmee leek de zaak voorgoed van de baan.
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11. Onder het Koninkrijk Holland

Maar in de eerste vijftien jaar van de negentiende eeuw waren de
verrassende ontwikkelingen niet van de lucht. Met de "onherroepelijke"
beslissing van 28 december 1801 is de geschiedenis van de naastings
proceduren nog lang niet ten einde.

Het bestuur van koning Lodewijk Napoleon (1806 - 1810) liet het
doek opgaan voor een heel nieuw bedrijf. Bij zijn bezoek aan Noord
Brabant in 1809 stelde de katholieke vorst met verwondering vast dat
in verschillende steden van dit gewest de grote kerken in handen waren
van een kleine minderheid van protestanten. De goedwillende monarch
meende daaraan iets te moeten doen. Het verslag van Zijne Majesteits
reis in de Koninklijke Courant van 3 mei 1809 geeft zijn bedoelingen
onomwonden weer:

"De begeerte van Z.M. is ook dat, in alle Gemeenten van het De
partement de grote kerk aan de Roomsche Gemeente worde gege
ven, overal, waar hun getal oneindig overtreft dat der Hervormden,
en waar bijgevolg het aantal leden der Gemeente, bij de grootheid
der kerken die zij hebben, bijzonder afsteekt, zoo dat dikwijls een
zeer klein getal Gereformeerden een wijde en ruime kerk hebben,
terwijl de Roomsehen als opeengestapeld zijn in de schuren die hen
tot kerk dienen",

Juridische bezwaren wees de koning bij voorbaat af:
"Z.M. dit onderwerp op eene gemeenzame wijze met de gerefor
meerde Predikanten en Roomsche Geestelijken beredenerend, heeft
aan de eenen zoo wel als aan de anderen doen gevoelen, dat, om
een goed en gewenscht einde aan een zoo belangrijke zaak te maken,
het niet nodig is, te treden in het onderzoek der gronden, welke
voor het behouden of verkrijgen der kerken uit onderscheiden oog
punten kunnen worden aangevoerd, maar, dat men er zich slechts
op behoort toe te leggen, dezelve op een billijke en naar den toe
stand en de behoefte der beide gemeenten meest geschikte wijze af
te doen, gelijk het betaamt tusschen medeburgers welke allen den
Christelijken Godsdienst belijden",59

Het koninklijk besluit over deze zaak dat de koning op 4 mei 1809 te
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Bergen-op-Zoom tekende, blijkt door dezelfde optimistische verwach
tingen te zijn ingegeven. Artikel 1 daarvan luidde aldus:

"Wat betreft de verschillen over het behouden of bekomen der
groote of Parochiale Kerken in de steden 's-Hertogenbosch, Breda,
Bergen op Zoom, Steenbergen en Zevenbergen en de goederen
tot die kerken behorende zal door eene commissie van weinigen
uit de kundigste en bedaardste Ledematen zoo van de Roomsche
Catholijke als Hervormde Gemeentens in de zelve Steden, door de
Kerkenraden of Kerkbesturen onder Approbatie der Gemeenten
respectivelijk te benoemen, .... dadelijk in onderhandeling worden
getreden, om de geschillen en sustinuen, over het bezit der groote
of Parochiekerken onderling, op eene gevoeglijke wijze en zoo veel
mogelijk tot wederzijds genoegen, te termineren. Voor zoo verre
eene Gemeente welke in het bezit blijft of komt van Groote of
Parochiale Kerken niet in staat mogt zijn van uit hare eigene mid
delen of bijdragen genoegzaam mede te werken dat de andere Ge
meente eene Kerk voor haren Eeredienst bekwamelijk geschikt het
zij bouwen, hetzij in behoorlijken staat brengen konde, maar daar
toe eenigen bijstand uit 's Rijks Kasse noodzakelijk zoude zijn,
zullen wij geneegen zijn om zoodanig voorstel, als daartoe mogt
gedaan worden, aan te hooren en daarop gunstig te disponeeren,
en zulks te meer wanneer zal blijken, dat men met ijver en wel
willendheid gezind is geweest, om in goede harmonie de zaak te
vinden".60·

De commissies moesten de zaak "met den meesten spoed" bij de hand
nemen, zodat zij uiterlijk op 1 juli rapport konden uitbrengen aan de
landdrost van het Departement.

Wie kennis heeft genomen van het verloop der onderhandelingen in
1798, zal niet verwachten dat te Breda in minder dan twee maanden
tijd een resultaat zou worden bereikt dat, zoals de koning hoopte, "tot
wederzijds genoegen" zou strekken. Integendeel, men kan zich gemak
kelijk voorstellen hoe hevig de ergernis was in de kring van de gerefor
meerden nu ze meemaakten dat de kerk die hun acht jaar tevoren in
onherroepelijk bezit was toegewezen, hun nu weer op hoog bevel zou
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worden ontnomen. Want hoewel in het koninklijk besluit werd gespro
ken over "onderhandeling", bleek uit het verslag in de Koninklijke
Courant dat er voor verweer weinig of geen ruimte werd gelaten.

In tegenstelling tot 1798 was in 1809 de bemoeiing van ha stads
bestuur zeer gering. Iets groter was de invloed van het departementaal
bestuur; uit deze kring hadden twee "assessoren", G. de Jong en J.
Linssen de Jonge, de taak om te zorgen voor de uitvoering van de be
oogde regeling.61 Toch moest de zaak vrijwel uitsluitend tussen de
beide belanghebbende partijen worden afgehandeld. Uiteraard gaf dit
aanleiding tot sterker irritaties.

Op 29 mei benoemde de R.K. Kerkeraad de commissie die de be
sprekingen met de gereformeerde gemeente, vertegenwoordigd door
dezelfde commissie als in 1798, zou moeten openen.62 De R.K. com
missie bestond uit mr. Andreas Josephus Henricus Le Heu,63 destijds
raadsheer bij het Departementaal Gerechtshof van Braband te Breda, die
als voorzitter fungeerde, mr. Hendrik Oomen64 notaris en wethouder
(een jongere broer van de vroegere vicaris, nu seminarie-president, Adri
anus Oomen) die het secretariaat waarnam, en Johannes Petrus van der
Borght,65 lid van het stadsbestuur.

In zo vriendelijk en vreedzaam mogelijk klinkende termen richtte dit
drietal zich op 31 mei 1809 tot de hervormde kerkeraad: " .... Het zou
ons tot een bijzonder genoegen strekken, Mijne Heeren, dat, na een
twist van zoo vele jaren, door de verschillende kerkgenootschappen met
zoo grote animositeit gevoerd, de onderlinge toegeeflijkheid zoo verre
wierde gebragt, dat het ons allen gelukken mogt, met D.L. de voors.
geschillen tot genoegen van de wederzijdse kerkgenootschappen te ter
mineren". Na nog enige soortgelijke strijkages kwamen zij ter zake.
Volgens de jongste telling vond men in Breda 7.751 katholieken tegen
over 1.580 hervormden. De katholieken hadden drie onaanzienlijke, veel
te kleine kerken, de hervormden hadden naast de Onze-Lieve-Vrouwe
kerk nog de Markendaalse en de Waalse Kerk, "welke twee laatst
genoemde", zo werd al te lichtvaardig opgemerkt, "van zoodanige uit
gebreidheid zijn, dat dezelve ook bij de grootste Godsdienst-Plechtig
heden voor het Hervormde Kerkgenootschap meer dan voldoende zijn".
Herinnerend aan de bedoelingen van de koning en tevens aan de grote
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schuldenlast van de Grote Kerk stelden zij daarom als basis van de on
derhandelingen voor "dat de Grote of Parochiale Kerk van Onze Lieve
Vrouw te Breda met alle hare fondsen, bezittingen en inkomsten door
het Hervormd Kerkgenootschap aan het Roomsch Catholielce worde af
gestaan en overgegeven: dat daarentegen het Roomsch Catholiek Kerk
genootschap overneme alle de schulden wettiglijk ten laste van voors.
kerk gecontracteerd .... en dat eindelijk door het Roomsch Catholiek
Kerkgenootschap ten behoeve van het Hervormde onwederrroepelijk
afstand worde gedaan van alle aanspraak op de overige kerkgebouwen
door het Hervormd Kerkgenootschap thans bezeten".

Tenslotte vroeg de commissie dat de kerkeraad vóór 7 juni, wanneer
er een bespreking moest plaats hebben met de beide assessoren, zou be
richten of men op deze grondslag bereid was de Onze-Lieve-Vrouwekerk
aan de katholieken over te geven en zo niet, op welke voorwaarden men
wèl daartoe wilde overgaan. Tegelijk werd ook een opgave verwacht
van de fondsen, bezittingen, inkomsten en schulden aan de kerk ver
bonden.66

Een erg tegemoetkomende reactie zal de commissie wel niet hebben
verwacht, maar de vinnige toon van het antwoord dat zij ontvingen, zal
hen misschien toch pijnlijk hebben verrast. De uitvoerige brief van de
commissie uit de hervormde gemeente bevatte weinig zakelijke gegevens,
maar wel een reeks ironische opmerkingen en vragen. Het geuite ver
langen om eindelijk de twisten te beëindigen riep al aanstonds scham
pere woorden op:

"Gij L. spreekt, Mijne Heeren, over een twist van zoo veelè jaren,
met zoo groote animositeit gevoerd, als of die nog bestond. Wij
erkennen dat de verwarde tijd van het jaar 1798 aan onze Gemeente
onaangenaamheden heeft veroorzaakt, die wij nimmer hadden kun
nen verwagten, dat wij destijds bemoeijIijkt wierden door sustinuen
gerigt tegens onze bezittingen op de wettigste wijze verkreegen,
door plegtige verdragen en een gerust bezit bevestigd. Tegen die
aanvallen hebben wij ons gedefendeerd. Langsamerhand is die
voorbijgaande vlaag van onstuimigheid door bedaarde tijden ver
vangen, en die vorderingen tegen ons hebben opgehouden, zijn
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finael en onherroepelijk afgedaan En wij ignoreeren te goeder
trouw, dat er nu nieuwe verschillen bestaan; aan ons is daarvan
niets bekend, en wij hebben geene sustinuen tegens uwe Gemeente
gevoerd, geene twisten gemaakt. Natuurlijk rijst hier uit de vraage,
welke twist bedoelt Gij L.? Wie maaktse? Wat is het onderwerp?
Hoe blijkt daarvan? Omtrent alle die punten zijn wij in het duistere
en verzoeken deswegens uwe opheldering".67

In die toon ging het schrijven verder. De constatering dat de Bredase
katholieke kerken zo gebrekkig waren lokte de volgende spottende be
merkingen uit:

"Waaraan hapert het dat uwe kerkgebouwen alsnog de oude ge
daante hebben? Niet aan de vrijheid om die te veranderen, die
zeedert zo vele jaaren reeds heeft bestaan, noch aan het vermogen,
want onvermogen kan wel bij eene kleine Gemeente ondersteld
worden, maar niet bij eene Gemeente, die volgens uwe opgave
7.751 zielen bevat en onder welke veele vermogende bekend zijn.
En derhalve is dit het gevolg van verkiesing. En zoodanig is het
ook met de kleinheid, daar het plan om de kerk in de Nieuwstraat
te vergrooten, dat over eenige jaaren bestaan heeft, de mooglijkheid
en het vermogen daar toe bewijst. En dat de eigen verkiesing dat
heeft doen achterblijven".

Ook nu komt weer het argument van de landelijke relatieve meerder
heid voor de dag:

"Wat opereert de tegenstelling van uwe Gemeente tegen de onse?
De onse is kleiner, dat gelooven wij, maar de laatste telling is aan
ons niet gecommuniceerd. Doch dit zij zo. Eene kleine familie heeft
evenveel regt op het zijne als een groote, al zijn de bezittingen niet
proportioneel. En onse Gemeente, die plaatselijk de minderheid
uitmaakt, is van een kerkgenootschap dat verre de meerderheid der
geheele bevolking van het Rijk uitmaakt".

Het voorstel van de katholieken om met de kerk ook de schulden over
te nemen wordt hooghartig van de hand gewezen:

"Is er in dit voorstel wel eenig equivalent te vinden voor hetgeen
wij zouden afstaan? Hetwelk echter het koninklijk besluit niet on·
duidelijk vorderd. Of zoud Gij L. voor eene vergoeding willen doen
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doorgaan het door U L. casu quo adimpleeren van verbintenissen
waar aan Gij L. vermeend dat wij te kort zouden geschoten zijn?
Heeft het wel eenige Gratie aan ons die het kerkgebouw onser
Gemeente bestieren te zeggen: Gij L. zijt aan uwe plegtig aan
gegane verbintenissen te kort geschoten tot het merkelijk nadeel en
agterweesen der schuldeisscheren; nu komt het ons voor een met de
belangens van uw kerkgenootschap congrueerend voorstel, dat Gij
L. uw kerkgebouw aan ons overgeeft met alle desselvs fondsen en
bezittingen en inkomsten. Terwijl wij ignoreeren aan wettige ver
bintenissen te kort geschoten te zijn, en zeker door ons kerkgenoot
schap nog nimmer andere kerkgenootschappen zijn te hulp geroepen
om ons indien wij arm zijn, in onse armoede te ondersteunen of
middelen tot redding op te geven".

De brief eindigt met de volgende nogal duistere beschouwing:
"Ziet daar, Mijne Heeren, eenige weinige consideratien naar aan
leiding van uwen brief, wij herhalen het nogmaals, dat wij door
U L. antwoord op onze praeliminaire vragen verlangen alle dis
cussien te kunnen vermijden. Maar zoo het onverhoopt nodig word
daarin te komen, laat ons dan wederzeids ons houden aan het be
sluit van Zijne Majesteit dato 4 van Bloeimaand no. 1 en dus ons
eerst bepalen tot het hoofdpoinct of wij de Groote Kerk aan U L.
zullen afstaan of niet. En zoo ja, welk equivalent Gij L. daar voor
aan ons zult geeven. Zoo neen, wat wij dan voor U L. doen zullen
en in de behandeling ons alleen beezighouden met de overweeging
welke voordeelen of inconvenienten uit het een en ander zullen
voortspruiten. Wij willen graag dit plan aan uwe overweeging laten.
En verlangen op een en ander U L. rescriptie".

Het is te begrijpen dat de leden van de roomse commissie in hun
antwoordschrijven van 8 juni 1809 niet ingingen op de "praeliminaire
vragen" van de andere partij. In verband met de korte termijn die voor
de onderhandelingen was gesteld, vroegen zij dringend om binnen drie
dagen te antwoorden op het in de brief van 31 mei vervatte voorstel en
opgave te doen van de daarin verzochte gegevens.68

In hun op 10 juni ingezonden antwoord toonden de hervormden
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zich hierover hevig verongelijkt. Dit vorderen van een spoedig antwoord,
zo meenden zij, " .... doet tot ons leedwezen aan onse onderhandelingen
eene wending geeven, alsof die van U L. zijde geconsidereerd wierden
niet van gelijken tot gelijken te zijn, en ons dus niet zou vrijstaan de
zaak naar onze wijze van zien te behandelen, maar ons de verpligting zou
opleggen om het plan door U L. aangenomen te volgen". "Maar", zo
vervolgden zij ten slotte, "wij willen van onzen kant gaarne het eerst
een blijk geeven dat wij niet met woorden, maar met daaden gezind zijn
aan de intentie van Zijne Majesteit te gehoorzamen en tot behoud van
rust toegevend willen zijn".

Zij gingen daarom in op de vraag naar de activa en de passiva van de
Grote Kerk, doch slechts in die zin dat werd verwezen naar de in 1798
door de municipaliteit opgemaakte staat, onder toevoeging dat intussen
een lijfrente van 70 gulden was vervallen en een legaat van duizend
gulden was ontvangen. Geheel juist was deze opgave overigens niet,
want, zoals uit het vervolg zal blijken, was ook na 1798 nog steeds geen
rente betaald van de tontiniaire negotiatie, waardoor de schuld met bijna
f 90.000,- was toegenomen.

Op het voorstel dat door de roomse commissie was gedaan, gaven
zij echter nog geen antwoord. Alleen stelden zij daarover een aantal niet
geheel onrechtmatige vragen. Wat zullen de katholieken ingeval van af
stand van de Grote Kerk als equivalent geven? Wat zal er bij het gebouw
blijven, wat daarvan afgescheiden worden? Wanneer zal het bezit over
gaan? Wat zal er met de grafkelders en de particuliere eigendommen
gebeuren? Tenslotte ook nog: Wat hebt gij nodig, indien wij het bezit
houden? 69

Op 12 juni kregen zij een uitvoerig antwoord. De roomse commissie
bleef daarin uitgaan van het inderdaad enig juiste standpunt, nI. dat de
koning de afstand van de Grote Kerk had gevorderd en dat het er dus
slechts om ging in onderling overleg te bepalen op welke wijze deze
afstand zou plaats hebben. Het op 31 mei gedane voorstel achtte de
commissie duidelijk genoeg. Zij had trouwens ook aan de andere partij
gevraagd om ingeval men niet op deze basis tot overgave van de Grote
Kerk wenste te besluiten, tenminste te kennen te geven op welke voor
waarden men dat wèl wenste te doen. Het antwoord daarop had de com-
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missie nog niet gekregen. Opnieuw verzocht zij dit binnen drie dagen te
mogen ontvangen.

Op de vraag welk equivalent de roomsen wilden geven antwoordde
de commissie dat gezien de omvang van de schulden het aanbod om deze
over te nemen als een doorslaand equivalent mocht worden beschouwd.
Daarbij kwam nog de bereidheid om af te zien van de aanspraak op de
andere kerkgebouwen. Moest bovendien in dit verband niet gedacht
worden aan de toezegging van de koning dat, indien de gemeente welke
de Grote Kerk kreeg, niet in staat zou zijn de andere gemeente een voor
haar geschikte kerk aan te bieden, hij gunstig zou disponeren wanneer
daartoe bijstand uit 's rijks kas werd gevraagd? Mocht de hervormde
gemeente evenwel menen dat met de voorgestelde schikking de belangen
van de hervormde gemeente niet voldoende werden verzorgd, dan zou
een voorstel om daarin te voorzien door de roomse gemeente graag
worden ingewacht.

Wat het tijdstip van de overname betrof: men had aanvankelijk ge
dacht de kerk over te nemen zodra daarover een beslissing was gevallen.
Desgewenst was men evenwel bereid voor de ontruiming een termijn
van zes of acbt weken in acht te nemen. Een concessie die, gezien de
ervaringen bij de vorige naastingsprocedure, ruimhartiger was dan op
het eerste gezicht schijnt; toen had immers de naasting van enige kerken
(in Etten bijvoorbeeld) geen doorgang gevonden, omdat de katholieken
ze niet tijdig in bezit hadden genomen.

Over de grafkelders en de particuliere eigendommen wilde men niet
beslissen, aangezien men niet kon beschikken over het eigendom van
anderen. Een antwoord op de laatste vraag: wat hebt gij nodig indien
wij het bezit houden? achtte de commissie overbodig. Aan de bedoeling
van de koning kon immers alleen worden voldaan als de Grote Kerk in
het bezit van de katholieken kwam.

Tot slot opnieuw de vraag: wilt u ons binnen drie dagen berichten
of u op de voorgestelde basis de Grote Kerk aan de katholieken wilt
afstaan en zo niet, op wellce voorwaarden wèl?70

Het antwoord van de hervormden, gedateerd 16 juni 1809, begon
weer met een beschouwing over de door de roomsen in hun eerste
schrijven vermelde twisten:
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"Wij hebben gezegd van geene twisten te weeten. Onze voorouders
toch, die seedert het bestaan van dit Land als eene Republiek rusti
ge bezitters van onze Groote Kerk geweest zijn, wisten van geene
verschillen, voerden geen twisten. Wij hunne nakomelingen hebben
in het jaar 1798 daar van voor het eerst gehoord, maar bedaarder
tijden hebben daar van een einde gemaakt en bij een besluit van het
Staatsbewind, door de Roomsche Gemeente ingeroepen, is deze
zaak finaal en onherroepelijk afgedaan".

Maar uiteindelijk kwam de commissie tot zakelijke beschouwingen. Ze
ontwikkelde verschillende bezwaren, o.a. tegen overdracht van verwor
venheden uit de perode na 1637, tegen het ontbreken van een equivalent
en tegen de termijn van 6 à 8 weken. Dit resulteerde in de conclusie:
"Het zal D.L. dus ook niet verwonderen dat wij D.L. voorstel geheel
moeten afwijzen".

Het hoge woord was er nu uit. Begrijpend dat dit aan de roomsen
de mogelijkheid gaf om zich voor een beslissing tot de koning te wenden,
waarna men wel gedwongen zou worden de kerk af te staan, deden de
hervormden nog een laatste poging om tot een compromis te geraken.
Als de roomsen het overnemen van de schulden een equivalent noem
den, schenen zij deze schulden - in tegenstelling tot de hervormden 
bezwaarlijk te achten. De hervormden wilden daarom een voorstel doen
dat hun zeer billijk scheen: de Grote Kerk wensten zij te behouden,
maar om het bezwaar "wegens de kleinheid en het figuur" van de
roomse kerken weg te nemen, wilden zij de Markendaalse Kerk afstaan
en die binnen zes weken ontruimen. Daardoor zouden de roomsen vier
kerken krijgen tegen de gereformeerden één; bovendien bezaten de
roomsen dan ook "een kerk met een toren en dus een kerk van goed
figuur evenals onse Grote Kerk". "Bovendien", zo schreef men verder,
"heeft dit voorstel het voordeel dat wij elkanderen niet op onnodige
kosten brengen, alsmede dat wij dan elkanderen met meer grond kunnen
helpen om uwe overige kerkgebouwen eene andere gedaante te doen
krijgen. Ons onvermogen en de staat onzer fondsen laat niet toe D.L.
daartoe eene somme gelds aan te bieden, maar in plaats van dien stellen
wij D.L. voor de veranderingen die Gij L. aan uwe kerkgebouwen ver
langen mogt, door experten te doen opneemen en begrooten, ons daar
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van kennis te geven, dan zullen wij doen al wat wij kunnen. En (de
rollen werden nu omgekeerd) offereeren wij U L. daartoe gezamenlijk
daaromtrent addres aan Zijne Majesteit te doen, daar Hoogstdeszelfs
Besluit U L. en ons de verseekering geeft, dat Zijne Majesteit gezind is
die voorstellen gunstig aan te hooren".71

Het antwoord van de roomsen (van 18 juni) beklemtoonde nog
maals waar het in wezen om ging: het was de wil van de koning dat de
Grote Kerk naar hen zou overgaan. Gezien dit uitgangspunt kon het
voorstel van de gereformeerden niet worden beschouwd als een reëel
tegenvoorstel. Ook was hunnerzijds nog steeds niet voldaan aan de ook
door de landdrost gestelde eis dat zij opgave zouden doen van hun
fondsen, bezittingen en inkomsten. De verkrijging van de Markendaalse
kerk kon door de roomsen niet als een oplossing worden beschouwd.
Daarom besloten zij; "Wij zijn alzoo tot ons leedwezen gekomen op de
hoogte, dat wij de onderhandelingen moeten houden voor afgebroken,
en dat wij in deze zoo netelige zaak de decisie van Zijne Majesteit moe
ten inroepen, ons overtuigd houdende het onze te hebben toegebragt om,
was het mogelijk geweest, dezelve in der minne te vinden".72

Van de gevoerde correspondentie zond de roomse commissie afschrift
aan de assessoren. Op 25 juni stuurden zij een verslag over de onder
handelingen aan de landdrost. Dat de hervormde gemeente geen opgave
had gedaan van hun fondsen, bezittingen en inkomsten, kwam waar
schijnlijk, zo meenden zij, "omdat het hervormd kerkgenootschap nu
14 jaren ten achteren is in het betalen van den tontinairen interest ....
en dat alzoo de schulden in dien staat (bedoeld is de berekening van
het jaar 1798) moeten worden vermeerderd met de aanzienlijke som van
f 88.095,-". De billijkheid van het door de roomsen gedane voorstel
kwam hierdoor naar hun overtuiging "in het helderst daglicht" te staan.73

Op 25 juni 1809 richtten de drie vertegenwoordigers van de roomse
gemeente een verzoekschrift aan de koning, waarin zij, na een kort ex
posé van het sinds 1798 voorgevallene en van de kwestie der schulden,
vroegen om in het bezit te worden gesteld van de Grote Kerk, doch - en
dit is merkwaardig - zonder dat de roomse gemeente aansprakelijk zou
zijn voor de schulden die na de hervorming waren ontstaan.7 4
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Dat dit verzoekschrift zonder gevolg is gebleven is zeker niet de
schuld van de koning geweest. Hij stond erop dat de zaken in Brabant
spoedig zouden worden afgewikkeld. Zijn minister kreeg de opdracht
te zorgen dat de kwestie op 15 september 1809 zou zijn beslist.75 Maar
de minister en zijn ambtenaren moeten hebben ondervonden dat de moei
lijkheden groter waren dan de koning veronderstelde: aanspraken op
eigendom moest men onderzoeken, eventuele financiële tegemoetkomin
gen moesten voor elk geval afzonderlijk worden vastgesteld. Toch bleef
de koning op spoed aandringen. Op 5 november 1809 bepaalde hij zelfs
dat indien vóór 1 januari 1810 in Den Bosch, Breda, Bergen op Zoom
en Zevenbergen geen schikkingen waren getroffen, de hoofdkerken daar
zouden overgaan aan de katholieken en dat de hervormde gemeenten dan
alle bij een schikking te behalen voordelen zouden verliezen.76

Dat ook deze beslissing niet werd uitgevoerd, is het gevolg geweest
van een conflict tussen Lodewijk Napoleon en zijn broer de keizer. De
bezetting van Walcheren door de Engelsen in 1809 had Napoleons erger
nis gewekt. In november werd de koning van Holland naar Parijs ont
boden. Tijdens zijn verblijf aldaar werd het hem duidelijk dat hij zou
moeten berusten in de afstand van een deel van zijn koninkrijk, waar
onder Brabant. Voor de koning was dit aanleiding om de uitvoering van
zijn besluiten inzake het bezit van de kerken voorlopig op te schorten.77

Het voorlopige werd al kort daarna definitief: reeds op 28 januari 1810
nam een Franse generaal Breda in naam van de keizer in bezit; op 10
maart werd naast Zeeland Nederland bezuiden Merwede en Waal offi
cieel ingelijfd bij het keizerrijk. Feitelijk was daarmee de door de koning
getroffen regeling vervallen. Aldus werd ook op 10 mei 1810 geconsta
teerd door de commissie uit de rooms-katholieke gemeente:

"En is door den afstand van het Departement Bräband door Z.M.
den Koning van Holland aan Z.M. den Keizer van Vrankrijk en
Koning van Italië etc. etc. etc. gedaan, het Besluit, kragtens welke
die commissie is werkzaam geweest, vervallen, en alzoo haren arbeid
geëindigd: uit wellçen hoofde dan ook het verbaal van het verhan
delde bij dezelve commissie aan de Heeren Kerkenraden van het
Roomsch-Catholiek Kerkgenootschap te Breda is overgegeven, op
heden binnen Breda den 10en van Bloeimaand 1800 en tien".78
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HL Onder het Keizerrijk

De heren hadden er geen vermoeden van dat reeds vijf dagen later
een nieuwe kans zou worden geopend om in het bezit te komen van de
Grote Kerk. Want op 15 mei 1810 tekende Napoleon in het paleis te
Laeken tegelijk met een dekreet waarmee de administratieve status van
Brabant werd geregeld, nog een ander dekreet waarin over een aantal
kerkelijke zaken werd beslist.79 Men mag aannemen dat dit laatste een
uitvloeisel was van de ervaringen die de keizer had opgedaan tijdens zijn
bezoek aan Brabant in het begin van dezelfde maand. Bij zijn bezoek aan
Breda op 6 mei 1810 had hij zich geërgerd over het feit dat de priesters
niet in toog op zijn audiëntie verschenen.so In het dekreet werd nu voor
geschreven dat de priesters de offidële kleding moesten dragen: " ... les
Prêtres porteront l'habit de leur ministère" . Ook de situatie van de
kerken in dit grotendeels door katholieken bewoonde gebied moet hem
hebben verbaasd. Met de voortvarendheid hem eigen besloot hij daaraan
een eind te maken. In Breda ging zelfs nog jaren later - daarover straks
nader - het verhaal dat hij bij zijn bezoek aan de stad bevel zou hebben
gegeven dat de Onze-Lieve-Vrouwekerk nog diezelfde dag moest worden
afgestaan aan de katholieken en dat hij erbij gevoegd zou hebben daags
daarna te zullen informeren of hieraan gevolg was gegeven.

Waarop dit verhaal berust is niet helemaal duidelijk. Maar een feit
is dat Napoleon op 15 mei 1810 vastbesloten was een eind te maken aan
de toestand die hij zelf beschreef met de woorden: ... "que Ie culte
reformé jouit de presque toutes les églises et des revenus qui y sont
affectés", en dat hij daarom op korte termijn een herverdeling van de
kerken wilde doorvoeren. Daartoe o.m. zou een spedale commissaris
worden benoemd, die reeds op 15 juni aan de keizer rapport zou moeten
uitbrengen. De definitieve organisatie van een en ander moest vóór 1
augustus door de minister van eredienst en binnenlandse zaken aan hem
worden voorgelegd.

Van de uitvoering dezer besluiten is echter nauwelijks iets te be
speuren. Wel blijkt in juli 1810 een petitie van de Bredase R.K. Kerke
raad (l'administration des Eglises Catholiques de Bréda) te zijn binnen
gekomen bij de "commissaire pour l'organisation des cultes", J. D. Jans-
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sen, waarin de Grote Kerk werd opgeëist,Sl maar de tekst daarvan ken·
nen wij niet en het blijft dus onzeker of deze petitie in direkt verband
stond met het keizerlijk dekreet. Wel bevat het archief van de Sint
Antoniusparochie een ongedateerde "note sur l'étendue des Eglises et
sur Ie nombre des individus de chaque culte de la ville de Bréda", die
mogelijk verband hield met het genoemde verzoekschrift. De Bredase
katholieken zeggen klaar te staan om de gelden bijeen te brengen voor
de restauratie en verfraaiing van de kerk waarin zij op grond van het
dekreet van 15 mei voortaan zullen bidden voor hun souverein aan wie
zij het geschenk danken waarnaar hun verlangens gedurende twee eeuwen
zijn uitgegaan.S2

Het enige wat van de oorspronkelijke bedoelingen van de keizer
werd verwezenlijkt was de teruggave bij keizerlijk dekreet van 8 december
1810 van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch. Maar dit gebeurde in ander
verband: de Sint-Jan moest dienen als kathedraal voor de door Napoleon
op 22 oktober benoemde bisschop van 's-Hertogenbosch, Matthias Fran
ciscus van Camp. Mogelijk is juist de ergernis van de keizer over de
verwikkelingen in Den Bosch de oorzaak geweest waarom uiteindelijk
aan zijn voornemens geen verder gevolg is gegeven; de benoeming van
Van Camp werd immers door de paus niet erkend en door de Bossche
clerus niet aanvaard.ss Bovendien zal ook de katholieke geestelijkheid
in het Bredase niet onverdeeld geestdriftig zijn geweest over Napoleons
plannen, want bij de uitvoering daarvan moest een plechtige publicatie
plaats hebben zowel van een dekreet over de onafhankelijkheid der
wereldlijke souvereinen ten opzichte van ieder geestelijk gezag als van de
Gallicaanse beginselen zoals die door Lodewijk XIV waren geprocla
meerd.

IV. Onder het Verenigd Koninkrijk

Bij het einde van de Franse tijd leefden dus vooral in Brabant nog
een aantal onvervulde verwachtingen. Het zal niemand verwonderen dat
in de periode van het Verenigd Koninkrijk die volgde, pogingen werden
gedaan om deze alsnog vervuld te krijgen. Inderdaad heeft de regering
van koning Willem I daartoe mogelijkheden geschapen, doch slechts voor
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afzonderlijke gevallen, wanneer de overdracht van een kerkgebouw om
speciale redenen billijk werd geacht. In de Baronie zijn op deze wijze
tussen 1815 en 1820 de kerken van Alfen, Dorst, Gilze en Rijen in
handen van de katholieken gekomen.

Het zou vreemd zijn geweest als deze gang van zaken ook bij de
katholieken in de stad Breda geen nieuwe hoop had gewekt. Deze kwam
dan ook duidelijk tot uiting in een op 7 juni 1818 door pastoor en kerk
meesters van de Brugstraatse kerk bij de koning ingediend verzoekschrift.
Het initiatief daartoe zal wel zijn uitgegaan van Willem Oomen, die op
21 januari van dat jaar op 34-jarige leeftijd tot pastoor van de kerk was
benoemd.84

Het verzoekschrift gaat uit van de stelling " . . . dat het met de
grondregelen van recht en billijkheid in allen delen is overeenstemmende,
dat het gebruik der Parochiale Kerk in de steden en ten plattenlande aan
die gezindheid word geaccordeert welke in getal de overige verre over
treffen". Na dit uitgangspunt te hebben geponeerd, vervolgt het betoog:

"Hoe zeer dezen stelregel, welke bij het vorig Fransch Bestuur in
acht genomen, ook onder de Regeering van Uwe Majesteit is aan
genomen en van applicatie gemaakt, hoe zeer eindelijk binnen de
Stad Breda onder het Fransche Bestuur de Parochiale Kerk aan de
Roomsch Catholieke Ingezetenen was toegekend, hebben echter
veele der voornaamste Ingezeetenen op die overgaav nimmer met
dien drift willen aandringen, welke tot uitvoering van genoemd
Keizerlijk Decreet noodzakelijk was, en waar door de Rooms Ca
tholieke van andere gemeentens ten dezen opzicht hun oogmerk
hebben bereikt. Nee, maar deze Ingeseetenen hebben ten allen tijde
met recht huiverig geweest voor den haat en verbittering welke te
voorzien was dat door den afstand van de Parochiale Kerk natuur
lijk moest worden veroorsaakt".85

De juistheid van deze beweringen kan, zoals wij nog zullen zien, betwij
feld worden. Het rekest gaat verder met een beschouwing over de ge
brekkigheid van de katholieke kerkgebouwen, waarbij weer wordt her
innerd aan de omstandigheid dat vele kerkgangers de diensten op straat
moesten volgen. Daarentegen was de Grote Kerk voor de hervormden
"oneindig veel te groot", terwijl dezen daarnaast nog twee andere kerken
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bezaten. Het toenemend "gemor en misnoegen" van de katholieke inge
zetenen over de stand van zaken had de supplianten tot hun aktie aan
gezet. De twee overige katholieke parochies, ofschoon ook deze de resti
tutie van de Grote Kerk wensten, hadden nog een kans om hun kerk
gebouwen te herbouwen of te verbouwen, maar voor de kerk van de
Brugstraat, "ofschoon in den slegtsten toestand zijnde", bestond die
mogelijkheid niet, "dewijl de naburige gebouwen aan particuliere inge
zeetenen toebehoorende, niet als voor eenen enormen prijs zouden kun
nen worden aangekocht".

Bij het uitzien naar een andere kerk was de aandacht het eerst ge
vallen op de Markendaalse Kerk, waarvan de hervormden hoegenaamd
geen gebruik maakten. Mocht de Grote Kerk niet aan de katholieken
kunnen worden afgestaan, dan hoopten zij dat de koning hun toch de
Markendaalse Kerk zou gunnen. Zij verlangden echter wel dat hun
tegelijk gelden zouden worden verstrekt voor de restauratie van het sterk
vervallen gebouw, want bij hen waren de fondsen daarvoor niet aan
wezig; de katholieke parochies hadden gezamenlijk nog tussen de drie
en vierduizend gulden schuld. Bovendien hadden zij, in tegenstelling tot
de hervormden, altijd het onderhoud van hun kerken zelf moeten be
kostigen. Het was ook bekend dat de hervormden zich voor het onder
houd van hun kerk tot het gouvernement hadden gericht en dat zij eerst
daags de nodige fondsen daarvoor zouden krijgen. Inderdaad werd aan
de hervormde gemeente bij koninklijk besluit van 27 juli 1818 een
bedrag van f 10.000,- toegewezen.86

Het verzoekschrift eindigt aldus:
"Reedenen waaromme zij supplianten zich keren tot Uwe Majesteit,
zeer nederig verzoekende, dat het Uwe Majesteit behagen mag, de
Parochiale Kerk te Breda, met de tot den opbouw van dezelve be
nodigde somme, aan de Roomsch Catholieke Gemeente te Breda te
accorderen, edoch bij aldien dit bovengemeld verzoek door Uwe
Majesteit niet kan worden geaccordeert, alsdan, aan de Parochiale
Roomsch Catholieke Gemeente van de Brugstraat het gebruik van
bovengenoemde Kleine Kerk, vanouds genaamd het Markendaal,
toe te staan en te cedeeren, en tevens tot den opbouw van gemelde
kerk eene convenabele zomme te accorderen".

148

Jaarboek De Oranjeboom 30 (1977)



Het rekest werd vanuit Brussel met verzoek om informatie door
gezonden naar de gouverneur in Den Bosch en door deze weer naar het
stadsbestuur. Dit legde het weer ter beoordeling voor aan de hervormde
kerkeraad en aan de oudste pastoor van de stad, Henricus van Olmen,
de pastoor van de Waterstraatse kerk. Na de gebeurtenissen van de af
gelopen twintig jaar was de reactie van de kerkeraad voor de hand
liggend: over de Grote Kerk viel niet te praten en de Markendaalse Kerk
hadden de katholieken tien jaar geleden niet willen aanvaarden. Vanuit
de kerkeraad ging ook een antidotaal rekest naar de koning om zich
tegen het verzoek van de katholieken te verweren.87

Pastoor Van Olmen - met wiens antwoordschrijven de pastoor van de
Nieuwstraat, Adrianus Leenaers, zich in een kort onderschrift akkoord
verklaarde - getuigde met de strekking van het verzoekschrift van de
Brugstraatse parochie volledig te kunnen instemmen, al had hij enige
kritiek op de gebruikte formuleringen. Mede ter beantwoording van de
hem tevens toegezonden brief van de hervormde kerkeraad ging hij in
op de voorgeschiedenis. In 1809 was de zaak niet afgewikkeld, hoewel
de bedoeling van Lodewijk Napoleon niet twijfelachtig was. Hij vervolgt
dan:

"Alschoon dan ook een wezenlijk en genummerd Keizerlijk Decreet
(hetgene die van de Brugstraat wanen moeten, volgens een in der
tijd vrij algemeen verspreid gerucht, op Laeken te zijn genomen)
te dezer zake weinig zoude afdoen, zoo zal toch welhaast een decreet
kunnen opwegen de aan de groote meerderheid stellig hier ter stede
door den keizer bij monde gegeven orde (waarvan een drom oor
getuigen in de stad over is) om zich van 't oogenblik af aan in het
bezit der groote kerk te stellen, en hem reeds des anderen daags
daarvan te rapporteeren: een ander moge beslissen wat of wie toen
de opvolging dezer orde verhinderd hebbe; doch juist is de gevolg
trekking daaruit dat de R.K. van Breda nimmer de bezittingen der
Gereformeerden met onstuimigen drift, veel min nog wederregtelijk
hebben zoeken te bemeesteren, en dat zij, zoo in dit als in andere
opzigten, met alle anderen in bezadigdheid kunnen wedijveren".88

De inhoud van het keizerlijk dekreet van 15 mei 1810 schijnt Van Olmen
niet meer duidelijk voor ogen te staan. Over de mondelinge uitlating van
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Napoleon spreekt hij echter zeer beslist. Gezien de wat onbehouwen
spontaniteit van de keizer zou het niet onmogelijk zijn dat hij bij zijn
bezoek aan Breda op 6 mei 1810 zo'n uitspraak heeft gedaan. Zijn on
beheerste loslippigheid zou hij diezelfde dag nog bewijzen door zijn felle
uitval tegen de katholieke geestelijken bij zijn audiëntie voor de notabe
len van de stad. Tijdens die audiëntie heeft hij ook wel iets gezegd dat in
dezelfde richting wijst. De prefect moest zorgen voor een behoorlijke
regeling van de kerkelijke zaken die aan alle erediensten gelijke rechten
gaf. Volgens het verslag van de audiëntie dat de maire-adjoint W. N.
Verlegh heeft opgemaakt, eindigde Napoleons toespraak met de woor
den: "Monsieur Ie Préfet vous arrangerez les affaires des églises d'une
manière convenabIe, égale pour tous les cultes, afin que je n'en entende
plus parler".89 Vooral dit laatste: "afin que je n'entende plus parler"
(opdat ik er niet meer over hoor) zou erop kunnen wijzen dat katho
lieken hem over de kerk hadden aangesproken en dat de keizer daarop
gereageerd heeft op de wijze die Van Olmen vermeldt. Ook in Den
Bosch zou enkele dagen daarna iets dergelijks gebeuren. Toen enige
vooraanstaande katholieken hem daar verzochten om de Sint-Janskerk in
bezit te krijgen, antwoordde Napoleon onmiddellijk: "Vous aurez la
grande église et un évêque aussi" .90

Met het verstrekken van de verlangde informaties aan de gouverneur
hadden de Bredase burgemeesteren het moeilijk. Het college bestond uit
twee katholieken, mr. J. F. C. J. de Roy van Zuydewijn en F. A. Wer
den, en één protestant, mr. J. B. Jantzon van Nieuwland. Deze laatste
kon beschouwd worden als een der meest strijdbare figuren uit de kring
van de hervormden; meestal was hij het geweest die de correspondentie
redigeerde welke uitging van de commissie ter behartiging van de alge
mene belangen der Nederduitsche Hervormde Gemeente te Breda.

In dit driemanschap was de verdeeldheid over kerkelijke aangelegen
heden begrijpelijkerwijze zó groot dat ze zich niet aan een advies waag
den. Op 8 september 1818 schreven zij aan de Gouverneur: "In eene
zaak van zulken delicaten aard als de onderwerpelijke hebben wij ge
oordeeld het pligtmatigst te zullen handelen, wanneer wij daarbij de vol
maaktste onzijdigheid in acht nemen, doordien de belangen van een
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gedeelte der inwoonders tegens die van het andere gedeelte worden
overgesteld, daar alleen de waarneming en de handhaving van het alge
meen belang het regtstreekse oogmerk onzer administratie is". Wel kre
gen de beide katholieke burgemeesters nog de gelegenheid ten gunste
van hun geloofsgenoten iets naar voren te brengen: "Burgemeesteren
De Roy van Zuydewijn en Werden belijdende den Roomschen Gods
dienst verklaren dat de kerkgebouwen hunner geloofsgenoten binnen
deze stad te klein zijn". Vooral met betrekking tot het door de katho
lieken naar voren gebrachte keizerlijk dekreet zal tenslotte zijn opge
merkt: "Terwijl voor het overige in geene der Stads Registers van
verdere door de wederzijdse belanghebbenden aangenoemde besluiten,
decisiën of decreten iets is gevonden geworden".91

Met deze ontwijkende houding nam de gouverneur geen genoegen.
Op 14 september vroeg hij van burgemeesteren alsnog een uitvoerig
rapport met consideratiën en advies. In de vergadering van 5 oktober
legde de president, Jantzon van Nieuwland, een concept-schrijven voor
aan zijn collega's. Het overleg hierover werd aangehouden op verzoek
van De Roy van Zuydewijn. De door hem voorgestelde wijzigingen - wij
kennen die helaas niet - werden in de vergadering van 12 oktober op
genomen in de tekst van de aan de gouverneur gerichte brief.92

In dit schrijven verdedigen burgemeesteren opnieuw hun terughou
ding: " ... daar wij, vreemd van alle partijgeest ... ons beschouwen in
eene gelijke betrekking tot alle kerkelijke gezindheden te staan, zonder
aanzien der kerkgemeentens, waartoe wij respectivelijk als individuele
personen behooren". Zij bepalen zich daarom in hoofdzaak tot enige
algemene beschouwingen: "De twee requesten tegen elkanderen verge
leken zijnde, is het duidelijk dat de wederzijdsche requesten geheel strij
dig aan elkanderen zijn. En wij vermeenen dat men bezwaarlijk eene
minnelijke schikking tot stand zou kunnen brengen daar de vernietiging
van alle verschil daarover door uitkeering van gelden te beproeven niet
mogelijk schijnt te zijn, zoo als uit het verzoek van de Roomsch Kath.
Gemeente is op te maken". Hierna komt een nieuw gezichtspunt naar
voren, waarin wij wel de inbreng van De Roy van Zuydewijn mogen
vermoeden: "Echter was zoodanige schikking misschien te bewerkstel
ligen wanneer de Roomsch KathoI. Gemeente zich van hare zijde liet
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vinden met den afstand van een hunner kerkgebouwen, naar welgevallen
en keuze der Hervormde Gemeente aan dezelve aan te bieden, waartoe
partijen mogelijk zouden willen toetreden, en alzoo een verschil uit hun
midden ruimen, tot instandhouding en bevordering der goede harmonie
tusschen de beide gemeenten". Toch scheen van dit voorstel weinig te
worden verwacht. Immers:

"De Groote Kerk schijnt het ware voorwerp der questie te zijn,
want alle de ingewonnen gevoelens in de requesten en berigten
geprononceerd, komen daarin overeen dat de kleine kerk slechts
gedeeltelijk aan het oogmerk zoude voldoen, gelijk het ook duidelijk
is dat dezelve alleen subordinaat gevraagd wordt, met eene conve
nabele som tot opbouw, omdat ze in zulk een verval geraakt is dat
dezelve noodzakelijk moet worden opgebouwd en hernieuwt, welk
laatst aangevoerde wij toch niet geheel durven toestemmen, dewijl
de Hervormde Gemeente haren godsdienst in dezelve actueel nog
uitoefent, hoezeer dezelve wel eenige reparatien en verbetering be
noodigd heeft. Het voorwerp dus bepaald zijnde en in de veronder
stelling dat eene minnelijke schikking niet mogt reusseren, blijft
daaromtrent de vraag over: wie moet de Groote Kerk hebben? De
gereformeerde gemeente, die dezelve thans bezit, of de roomsche
kerkgemeente, waarvoor die gevraagd wordt: dit punt kunnen wij
niet beslissen, dewijl wij verlangen, zooals u tevoren gezegd is, onze
onzijdigheid in het onderhavige geval te doen kenmerken; evenwel
moeten wij eenige punten opgeven, waartoe die vrage aanleiding
geeft: aan den eenen kant staat het vast dat de Roomsch-Katholijke
gemeente de talrijkste is; dat zij hunne kerken als te klein beschou
wen; dat het al dan niet bestaan van dit aangevoerde is op te ma
ken uit den inhoud van den plattegrond der kerkgebouwen, ver
geleken met de hoeveelheid zielen der respective gemeenten, en bij
onze vorige opgegeven. Aan den anderen kant is het zeker dat de
Gereformeerde gemeente de Groote Kerk bezit, en dat zij op dien
grond de handhaving van dat bezit reclameert; dat te wederzijde
wordt aangevoerd art. 191 der grondwet en hetzelve door beide
partijen op verschillende wijze wordt geïnterpreteerd; 93 maar wij
mogen aan de grondwet geen uitleggingen geven. En het is om
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deze redenen dat wij, hoe onbevooroordeeld de zaak van alle zijden
beschouwd hebbende, bij herhaling tot geen besluit hebben kunnen
komen".

De zaak mocht onbevooroordeeld beschouwd zijn, burgemeester Jantzon
van Nieuwland schijnt zich met de uiterst voorzichtige conclusie nog
niet te hebben kunnen verenigen. Onder zijn handtekening plaatste hij
namelijk de bemerking: "qua praeses en verder niet".94

In regeringskringen heeft men zich tengevolge van het rekest van de
Brugstraatse parochie ernstig met de Bredase kwestie beziggehoudèn.
Aanvankelijk is daarover overleg gevoerd tussen de Directeur-Generaal
voor de R.K. Eredienst en de Directeur-Generaal voor de Hervormde
Kerk. In juli 1819 besloten deze de zaak zolang aan te houden tot zij
gezamenlijk daarover konden rapporteren.95 In augustus of september
1820 ging de Directeur-Generaal voor de Katholieke Eredienst, Goubau,
naar Breda, ongetwijfeld om de toestand ter plaatse op te nemen. Reeds
in april wisten de katholieken daar dat zijn komst te verwachten was.
De kerkeraden van de Bredase parochies namen toen het besluit hem
bij zijn bezoek aan de stad een memorie aan te bieden om hun verlan
gen opnieuw naar voren te brengen.96 Deze keer meenden zij een nieuw
argument te hebben gevonden in de spoedig te verwachten vestiging te
Breda van de Hoge Raad, waartoe de koning immers op 27 maart 1820
had besloten97 (een besluit dat echter nooit is uitgevoerd): "Wat zal
het zijn en in welke ongelegenheden zullen wij ons bevinden, wantleer
de weldadige oogmerken van den vorst voor onze stad zullen worden
vervuld? Wanneer de plaatsing hier ter stede van den Boogen Raad
mede de katholijke bevolking noodwendig zal doen aangroeijen en men
onder hen eene der eerste familien voor de staat zal tellen, welker leden
wij gewis in onze tegenwoordige kerken niet betamelijk zullen kunnen
plaatsen".98

Ook de voorgeschiedenis van de kwestie wordt weer opgehaald, o.a.
wordt melding gemaakt van de "ontwijkende en tortueuse rescriptien
van de kant der hervormden", die gevolgd waren op het besluit van
Lodewijk Napoleon. Ook de hierboven reeds meermalen vermelde uit
spraak van de keizer wordt genoemd. "De Keizer", zo schrijft men, "gaf
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den 6 mei 1810 in openbare audientie het bevel, waarvan nog een
menigte van oorgetuigen in deze stad overig is: dat de katholijken de
Groote Kerk van stonde af aan zouden te betrekken hebben en men hem
des anderen daags daarvan rapport zoude doen". Het verdient de aan
dacht dat volgens de opstellers der memorie de uitspraak gedaan zou zijn
tijdens de openbare audiëntie. Maar in de weergave van Napoleons toe
spraak van de katholieke adjoint-maire Verlegh is ze in deze vorm niet
te vinden. Waardoor toch het vermoeden wordt gewekt dat het verhaal
alleen maar is ontstaan in de verbeelding van Bredanaars die het Frans
slecht beheersten.

Tenslotte doen de afgevaardigden van de kerkeraden het Departe
ment van Eredienst nog een suggestie aan de hand: "Wij gevoelen deze
hoop op de verkrijging van meergenoemde parochiale kerk nog leven
diger aangevuurd wanneer wij het oog slaan op de hoofdstad onzer pro
vincie, in welke thans een nieuw, schoon kerkgebouw voor de Gerefor
meerde gemeente door de milde hand des konings wordt opgetrokken,
hetgene ook hier door Z.M. zou worden ingewilligd; en wij houden het
voor een wijs en welgekozen middel van bezuiniging, wanneer voor eene
minderheid van godsdienstige ledematen een onkostbarer, kleiner en des
te doeltreffender kerkgebouw wordt opgerigt, temeer dan zeker, indien
voor het oneindig grootere gedeelte van belijders een geëvenredigd kerk
gebouw aanwezig is".

De Directeur-Generaal aanvaardde de memorie "met de stelligste
verzekering dat Zijn Ed. niets onbeproefd zou laten om de Roomsch
Catholieken dezer stad in hunne oude regten te herstellen en dierhalve
aan Z.M. deze memorie met Z.Ed. gunstig appui zoude presenteren".99

Op 18 januari 1821 brachten de beide Directeuren-Generaal tegelijk
hun rapporten uit aan de koning. De Directeur-Generaal voor de Her
vormde Kerk vond afstand van de Grote Kerk ongewenst, maar zag een
mogelijkheid om tot een schikking te komen over de Markendaalse Kerk,
al was deze nauwelijks groter dan de parochiekerk aan de Brugstraat en
zouden de restauratiekosten vrijwel even hoog zijn als die van een nieuw
kerkgebouw.1Oo De Directeur-Generaal voor de Katholieke Eredienst
betoogde dat in Noord-Nederland de katholieke kerken meestal in een
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slechte toestand verkeerden en dat het aantal gemeenten op verschillen·
de plaatsen te groot was. Voor Breda stelde hij daarom voor ofwel de
Grote Kerk aan de katholieken toe te wijzen ofwel een nieuwe kerk voor
hen te bouwen die de drie bestaande zou kunnen vervangen, zodat er in
het vervolg slechts van één gemeente sprake zou zijn.101

Drie maanden later, op 15 april 1821, deed de Staatssecretarie mede·
deling van de door de koning genomen beslissing. Afstand van de Grote
Kerk wees deze af, maar hij verklaarde zich wel bereid om in de behoef·
ten van de katholieke gemeente te voorzien door het verlenen van een
subsidie voor de bouw van een nieuwe kerk. l02

Dit plan voor een nieuwe katholieke kerk te Breda is vooral door het
eigenzinnig beleid van de Directeur·Generaal op een volledige misluk·
king uitgelopen. In mei 1821 was Goubau opnieuw in Breda, thans om
de bouw van de kerk voor te bereiden. Hij overlegde daar met de gou·
verneur van Noord-Brabant en met de inspecteur van Waterstaat. Ook
met Van Hooijdonk, de apostolisch·vicaris, schijnt hij te hebben gespro
ken. De inspecteur van Waterstaat vond dat de kerk in de Nieuwstraat
"als in het midden der stad gelegen, het best geschikt ware om daarvan
een behoorlijk kerkgebouw te kunnen maken, uithoofde daarnaast en
daarachter kleine huisjes en tuintjes grenzen, die voor eene geringe som
zoude kunnen aangekocht worden, waardoor men eene ruimte van
12.000 vierkante voeten zoude bekomen, welke wel is waar niet te groot
zal zijn om daarin 8.000 mensen te kunnen bevatten, doch die des
niettemin geacht kan worden genoegzame plaats op te leveren om de
R.e. ingezetenen van Breda, thans in drie parochiën den dienst bijwo
nende, bij gedeeltens te kunnen opnemen, na het vernietigen der tegen
woordige bedehuizen",103

In deze vage berekening lag de onmogelijkheid van het plan al op
gesloten. Toen dit door Waterstaat was uitgewerkt, moest men in Breda
vaststellen dat de nuttige ruimte (na aftrek van de plaats voor altaren,
enzovoorts) hoogstens geschikt kon zijn voor 1200 kerkgangers,104 Een
schatting die naar huidige maatstaven nog erg royaal moet heten.

Aan de apostolisch-vicaris werd door Goubau gevraagd schriftelijk
zijn instemming te betuigen met de voorgenomen regeling. Maar deze

155

Jaarboek De Oranjeboom 30 (1977)



weigerde: hij had wel ingestemd met de hereniging van de drie in 1817
gevormde parochies, maar slechts voot het geval dat de katholieken de
Onze-Lieve-Vrouwekerk zouden krijgen. Na aandringen van de zijde van
Eredienst verklaarde hij zich tenslotte bereid tot de inrichting van één
parochie over te gaan, indien de koning een grote kerk zou laten bouwen.
Maar ook dan zou hij de kerk in de Brugstraat als kapel voor de om
geving behouden willen zien . Verder verklaarde hij niet in te staan voor
de onaangename gevolgen die uit de maatregel zouden voortvloeien.105

Maar op Eredienst legde men dit naast zich neer en zette door. De
ingenieur van Waterstaat, A. de Geus, ging aan het werk en bracht een
ontwerp voor de kerk tot stand. Toen dit ontwerp in Breda bekend
werd, riep het een krachtig protest op van de drie kerkbesturen: de
kerk was veel te klein en de plaats, geheel tussen de huizen, was on
gelukkig gekozen. En weer vroeg men: waarom moesten 1.200 hervorm
den drie kerken hebben en 8.000 katholieken maar één?106

Zwaarder woog voor de regeringskringen de scherpe kritiek van het
gemeentebestuur en de afwijzing door de gouverneur. Volgens burge
meesteren "zou de nieuw te bouwen kerk niet meer kunnen bevatten
dan ruim het zevende gedeelte der R.K. gemeentenaren (wij laten on
vermeld - zo voegden zij daaraan toe - het garnizoen en de buitenlieden)
en de slotsom zoude zijn dat de R.K. door het bekomen der nieuwe
kerk, met suppressie van de drie bedehuizen thans voor de uitoefening
van hunnen godsdienst bestemd, geen meer gemak maar veel meer on
gerijf zouden verkrijgen, doordien den omvang van de voors. drie bede
huizen, wanneer men het oog houdt op de daarin aanwezige gaanderijen,
meer dan het dubbeltal menschen kan bevatten dan de geprojecteerde
nieuwe kerk in staat zal zijn te plaatsen".

Burgemeesteren hadden, evenals de kerkbesturen, ook groot bezwaar
tegen de plaats van de kerk: midden tussen de huizen met maar één in
en uitgang aan een smalle straat. Veel liever zouden zij hebben gezien
dat de kerk was gesitueerd aan de zuidzijde van de Markt. Hun conclusie
luidde dan ook: " ... het is aan ons dienvolgens voorgekomen dat den
opbouw eener nieuwe R.K. kerk overeenkomstig het daarvan gemaakte
plan in remplacement van de drie thans in gebruik zijnde bedehuizen,
zoo wel met opzigt tot de hoegrootheid als met betrekking tot de stand-
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plaats, is onvoldoende, ondoelmatig en niet verkieslijk". Tenslotte
merkten zij nog op dat afstand van de Grote Kerk aan de katholieken
en nieuwbouw voor de hervormden veel minder kosten zou meebrengen
dan het bouwen van een geschikte kerk voor de katholieken. lo7

Het vernietigend oordeel van de burgemeesters werd door de waar
nemend gouverneur, jhr. E. van Vredenburch, in zijn schrijven van 22
november 1822 overgenomen.10S Door een en ander zal men op Ere
dienst eindelijk hebben ingezien dat men op de verkeerde weg was. Na
de brief van de gouverneur schijnt men het plan voorgoed te hebben
opgeborgen; sindsdien hoort men er niets meer van.
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