1.	Portret van Justinus van Roosendaal (1842-1904), bouwheer van het klooster aan de Schorsmolenstraat in Breda en eerste gardiaan. Het schilderij bevindt zich nog in het kapucijnenklooster te Breda.
Het aangegeven geboortejaar onder het portret is foutief en moet 1842 zijn. (foto: C. Vervest).
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‘Om den Godtsdienst te vorderen’.
 e bijdrage van de minderbroeders-kapucijnen aan de
D

katholieke herleving in Stad en Lande van Breda (1625 -1797)
door
Jan Jacobs

|

Twee terugblikken bij wijze van inleiding
“Na een beleg van 9 maanden werd op den 5den Juni van het jaar 1625 de stad Breda door
de Spanjaarden ingenomen en kwam dezelve onder het beheer van de Infante van Spanje
Isabella Clara Eugenia. Deze, den katholieken Godsdienst zeer toegedaan, stond toe, kort na de
inneming der stad, dat de Paters Kapucijnen er zich zouden vestigen. De Paters, van dit gunstig
aanbod gebruik makende, kochten een huis met grooten tuin, grensende aan het tegenwoordige Beggynhof voor ruim 9000 gulden. Deze gelden werden bijeen verzameld door bijdragen,
zoowel van burgerlyke als militaire Overheden, ja zelfs van eenvoudige burgers en gewone
soldaten. H.D.H. Koningin Isabella gaf 4000 gulden en op deze wijze kwam deze stichting
tot stand. Na 12 jaren in rust en aan het heil der zielen te hebben gearbeid werden zoowel
de Priesters als Religieusen in Mei 1637 uit de stad verjaagd en hier en daar verspreid. En nu,
na 250 jaren, in dezelfde maand, toen het laatste stuk muur tot in den grond werd gesloopt,
verrezen de fondamenten van dit klooster en deze kerk uit den grond op.”1
Met deze niet geheel correcte terugblik (de uittocht van de kapucijnen uit Breda vond
namelijk niet al in mei, maar pas in oktober 1637 plaats; toen immers werd de stad door
Frederik Hendrik ingenomen) opent het zogenoemde Archivium Conventus Bredani, het
Kroniekboek van het kapucijnenklooster aan de Schorsmolenstraat in Breda. Dit klooster
werd in augustus 1889 in gebruik genomen en staat nu, in het voorjaar van 2013, op de
nominatie gesloten te worden, omdat de orde in Nederland niet meer voldoende leden
heeft om ter plaatse een levensvatbare communiteit in stand te houden. Het verhaal der
gebeurtenissen zoals hierboven weergegeven werd begin augustus 1889 opgetekend door de
eerste gardiaan of huisoverste van het klooster, Justinus van Roosendaal (1842-1904).2 Ruim
twee jaar tevoren, in mei 1887 was hij door het bestuur van de Nederlandse kapucijnen
aangewezen om als architect en uitvoerder de bouw van het nieuwe klooster in Breda te
begeleiden. De hiervoor vereiste ervaring had hij opgedaan bij de bouw van het klooster
in Babberich in de jaren 1883-’85.3 Wanneer wij het uit de zeventiende eeuw daterende
klooster in Velp bij Grave buiten beschouwing laten, was Breda na de kloosters in Handel,
Langeweg (dat toen nog Slikgat heette), Tilburg en Babberich de vijfde stichting van de op
12 mei 1882 formeel opgerichte Nederlandse kapucijnenprovincie. Die oprichting was het

1	
ACH, afd. 3: Conventualia: Archivium conventus Bredani 1889-1978, p. 1.
2
ACH, afd. 4: Personalia: Persoonsdossier Justinus van Roosendaal, tot aan
3

zijn intrede op 25-09-1862 Adrianus van de Wijgaart. Verdere
gegevens over priesterwijding e.d. in Hamers en Slaats, Nieuwe Historische ledenlijst.
Richardus van Demen, Gouden Jubilé, p. 7.
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2. 	Het kapucijnenklooster te Babberich in Gelderland werd ook gebouwd door Justinus van Roosendaal in de jaren 1883-1885.
Hij deed hiermee ervaring op voor het korte tijd later door hem gebouwde klooster in Breda. (bron: www.chrisvankeulen.nl)

resultaat van een uiteengaan van de Nederlands-Belgische Provincie waarvoor op 20 april
van datzelfde jaar vanuit Rome toestemming was verkregen.4
De heroprichting van een klooster in Breda – want zo keken de kapucijnen in 1887 tegen een
vestiging in de Oranjestad aan – liep niet echt van een leien dakje, want aanvankelijk stond
de bisschop van Breda, mgr. Petrus Leijten (1885-1914) niet te juichen om de kapucijnen in
zijn bisschopsstad toe te laten. Anderzijds moest hij ook toegeven dat ‘de bruine paters’ zich
inmiddels in de Baronie een zekere faam hadden verworven met hun volksmissies en retraites
in de verschillende parochies en kloosters. En dus ging hij in het voorjaar van 1887, zij het wat
aarzelend akkoord.5 Kort daarop kwam pater Justinus samen met ‘bijbouwer’ broeder Lucianus
van Boekel (1852-1913)6 naar Breda. Zij namen hun intrek in het Gasthuis aan de Haagdijk om
van daaruit de bouwwerkzaamheden op het voormalige Princessen-bastion te coördineren. De
bouw verliep, mede vanwege het slechte winterweer later dat jaar, niet altijd even vlekkeloos.
Daarom werden vanaf een zeker moment ook de broeders Adrianus van Sint Michielsgestel
(1835-1901) en Felix van Dennenburg (1863-1942) bij de werkzaamheden ingeschakeld. Na
voltooiing van kerk en klooster, geheel ontworpen volgens de sobere traditie van de klassieke
kapucijnenbouw rond een pand- of binnenhof en met een eenvoudige bakstenen zaalkerk,
werd Justinus voor zijn niet aflatende inzet beloond met het gardiaanschap van het nieuwe
klooster. Ook werd hij rector van de kloosterkerk, die werd toegewijd aan de heilige Fidelis van
Sigmaringen (1577-1622), de eerste martelaar van de kapucijnenorde.
De kerk kreeg op 30 september 1889 de status van bijkerk van de Barbarakerk aan de Prinsenkade.7 Justinus bleef echter niet lang in Breda. Na het provinciaal kapittel van 16 oktober
1891 werd hij als gardiaan en rector opgevolgd door Natalis van Gemert (1845-1915).8 Die
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3.	Schilderij van Fidelis van Sigmaringen (15771622), de eerste martelaar van de kapucijnen.
De kloosterkerk te Breda was aan hem
toegewijd. Fidelis gaf ook zijn naam aan het
sociaal apostolaat van de kapucijnen voor
arme jongens. Het schilderij bevindt zich in het
kapucijnenklooster te Breda. (foto: C. Vervest).

stond ook aan de basis van een aantal
specifieke pastorale activiteiten die
in de jaren nadien vanuit het Bredase
klooster zijn opgezet. Daarbij kan met
name gewezen worden op verschillende vormen van sociaal apostolaat
zoals het Sint-Fidelis-werk, aanvankelijk bedoeld om ‘arme’ jongens
godsdienstonderricht te geven en
hen voor te bereiden op een eerzame maatschappelijke functie. Dat
godsdienstonderwijs werd echter
al snel uitgebreid met vormen van
ontspanning en sociale en culturele
activiteiten. Zo werden onder meer een toneelvereniging en een muziekkorps opgericht. Het
lidmaatschap daarvan droeg bij aan de eigenwaarde van de jongens, die verder weinig hadden
om trots op te zijn. Na de opheffing van de Fidelis-vereniging in 1961 werd het werk voortgezet door diverse andere organisaties, die in 1989 opgingen in de stichting Vertizontaal voor
sociaal-, cultureel- en welzijnswerk.9 Ook ten behoeve van het woonwagenwerk in stad en
regio, het voogdijwerk in onder meer het Sint-Willibrordus-gesticht en het sinds 1933 bestaande kernvormingsinstituut van de diocesane Werkliedenbond in het Bredase heeft de leiding
van de Nederlandse kapucijnen jarenlang paters beschikbaar gesteld.10 Maar nog even terug
naar het hierboven aangehaalde Kroniekboek. Met de zinsnede ‘En nu, na 250 jaren’ in dit
jaarboek verwees Justinus naar het begin van de bouw op 9 mei 1887. In diezelfde maand werd
namelijk ook het laatste stukje muur van het eerste kapucijnenklooster in Breda gesloopt. Dat
bevond zich van 1625 tot 1637 in de Caterstraat, tegenwoordig de Catharinastraat ter hoogte
van de plek, waar nu de ‘Kapucijnenhof’ is gelegen.11

4
5
6
7
8
9

10
11

D e moeizame totstandkoming van de verzelfstandiging van de Belgische en Nederlandse provincie en de positie van het klooster van Meersel-Dreef hierin blijft hier buiten beschouwing.
Voor het episcopaat van bisschop Leijten: Jacobs (red.), Gaandeweg aaneengesmeed, p. 69-70. Zie ook Nissen, ‘Petrus Leijten’. De eerste
pogingen van de kapucijnen om in Breda opnieuw een klooster te stichten dateerden overigens al uit 1845.
ACH, afd. 4: Personalia: Persoonsdossier Lucianus van Boekel, tot aan zijn intrede op 01-12-1876 Wilhelmus Spierlings.
ACH: afd. 3: Conventualia: Archief klooster Breda, doos 4. De uit 1869 daterende Barbarakerk werd in 1969-’70 gesloopt.
ACH: afd. 4: Personalia: Persoonsdossier Natalis van Gemert, tot aan zijn intrede op 18-04-1869 Marinus A. Verhoeven.
Op 17 maart 2005 organiseerde de stichting Vertizontaal bij gelegenheid van het honderdjarig bestaan van het sociaal-cultureel werk in Breda
een symposium ‘De toekomst aanbesteed’. De toenmalige gardiaan van het kapucijnenklooster, Henk van Doorn kreeg het eerste exemplaar van
een boek aangeboden: ‘Meedoen aan de samenleving’ waarin de kapucijnse oorsprong van dit werk nog eens werd onderstreept.
Van Loon, Honderd jaar, p. 36 e.v.
De aanduiding ‘Capucynenhoff’ is overigens al oud. In ACH, afd. 3: Conventualia: Archief klooster Breda, doos 1 bevindt zich een kopie van
een order van Zijne Hoogheid de Prins voor zijn rentmeester der domeinen dd 13-07-1679, waarin deze “bij coope ofte recht van naestinge
(moet) te sien te vercrygen den hof genaemt den Capucynenhoff gelegen achter syn hoogheytshoff van Valkenbergh.”
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4.	Kaart van Breda met daarop aangegeven de twee locaties waar de kapucijnen hun klooster hadden. 1=locatie
Catharinastraat (1625-1637), 2=locatie Schorsmolenstraat (1889-2013). In het huis Van Ocrum en Van Hertsbeecke was
tussen 1626 en 1637 een jezuïetenklooster met school gevestigd. (kaart: Karel Leenders)

Zoals al gezegd beschouwden de kapucijnen de vestiging van hun orde in Breda in 1887-’89 als
een terugkeer, beter gezegd als een herstel van de situatie waaraan in 1637 zo abrupt een einde
was gekomen. Dat blijkt niet alleen uit de beginwoorden van het Kroniekboek van het nieuwe
klooster, maar ook uit de luisterrijke viering op 28 juni 1925 van ‘het derde eeuwfeest van de
vestiging van de kapucijnen in Breda’. Bij die gelegenheid werd een pontificale Heilige Mis opgedragen door de bisschop van Breda, mgr. Adrianus P.W. Hopmans (1914-1951) met assistentie
van de provinciaal van de Nederlandse kapucijnen Vitus van Bussum (1886-1981), de gardiaan
van Breda Richardus van Demen (1881-1963) en alle pastoors van de stad. Dat de feestpredikatie
tijdens deze Misviering werd gehouden door een jezuïet, zekere pater Van Dinther zegt iets
over de goede verstandhouding tussen de kapucijnen en de jezuïeten op dat moment, maar ook
tijdens de periode 1625-1637 die nu herdacht werd. Er vonden concerten plaats.
Er werd een voor die tijd respectabel geldbedrag van 8500 gulden als cadeau aangeboden
om banken voor de kerk aan te kopen. En er was in een van de bijgebouwen van het klooster
een tentoonstelling: ‘De Derde-Eeuw-Viering 1625-1925’. Die expositie, samengesteld door de
paters Placidus van Boekel (1882-1959) en Bonifacius van Utrecht (1861-1932), liet zien hoe
de kapucijnen “voor drie honderd jaar hier (gekomen waren) om op te bouwen wat er door
anderen verknoeid was aan het zieleleven.” Aan de hand van het verslagboek van de feestelijkheden komen enkele van de tentoongestelde objecten in beeld: “We vonden er o.m. het eerste
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5.	
Foto van de feestelijk versierde
kloosterkerk van de kapucijnen
in Breda bij gelegenheid van de
‘Derde – Eeuw – Viering 16251925’ op 28 juni 1925. (bron:
fotoboek kapucijnen Breda)

archiefboek van het oude
Capucijnenklooster.. ; een
plattegrond van de legers
van het Spaansche leger
om Breda in 1625 onder
opperbevel van markies
Spinola; vlaggetjes gaven
aan op welke punten het
aalmoezenierschap in het
leger door Jezuïeten en
Capucijnen werd uitgeoefend. Eveneens was er
aanwezig het geschilderde
portret van P. Basilius van
Brugge, tweede overste van
het klooster in 1627.”12 Via
deze tweede terugblik, nu
in het verslagboek 16251925, krijgen wij nog iets
meer zicht op dat eerste
verblijf van de kapucijnen
in Breda vanaf 1625. Aan
hun vestiging in de stad
ligt klaarblijkelijk een aalmoezenierschap in het Spaanse leger ten grondslag. En Basilius
van Brugge heeft tijdens zijn gardiaanschap waarschijnlijk de nodige inspanningen verricht
om van het klooster een vitale communiteit te maken.
Niet alle materiaal dat in juni 1925 ten toon werd gesteld is bewaard gebleven. Maar
enkele objecten zijn na afloop van de expositie op voorstel van pater Placidus ondergebracht
in een van de spreekkamers van het klooster, de zogenoemde Maria-kamer. Die heeft sindsdien het karakter van een heuse historiekamer met grote geschilderde portretten (overigens
kopieën) van aartshertogin Infante Isabella van Habsburg (1566-1633), graaf Jan de Jonge
(ook genoemd Jan VIII) van Nassau-Siegen (1583-1638)13 en de hierboven al even genoemde
Basilius van Brugge (1591-1664).14 Alle drie hebben zij inderdaad een min of meer grote rol
gespeeld bij de stichting, respectievelijk uitbouw van het kapucijnenklooster vanaf 1625.

12
13
14

A CH, afd. 3: Conventualia: Archief klooster Breda: Officieel Verslag, p. 9.
Dit portret, althans deze kopie heeft echter nooit op de tentoonstelling gehangen. Het is, getuige de signering in 1927 geschilderd door Frans
Kops en wel naar een origineel van A. van Dyck.
HAB, notitie met gegevens over de inrichting van de Maria-kamer.
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Verder hangt er een fraai gekalligrafeerde oorkonde met daarop een ‘Extract uit het Register
van noten magistraet der Stadt Breda’, waarin op 20 juni 1625 aan de kapucijnen wordt
toegestaan een klooster binnen de stad te stichten en wel “om den Godtsdienst te vorderen,
Haere Hoochheyt te believen, ende zeer goede consideratien.” En tenslotte hangen er enkele
historische gravures, onder meer met voorstellingen van de vesting van Breda omstreeks
1630 en de aftocht van het Spaanse leger op 10 oktober 1637, meer concreet de uittocht van
de groep kapucijnen achter het zogenoemde passie- of kapucijnenkruis aan.15

|	De betekenis van pater Placidus van Boekel
voor de geschiedschrijving van Breda
Naar aanleiding van het jubileum in 1925 heeft pater Placidus (1882-1959), die na een jarenlang docentschap in onder meer Latijn, Grieks en geschiedenis aan het kleinseminarie van de
orde in Langeweg sedert 1924 in Breda woonachtig was16, tussen 9 mei en 26 juni 1925 in het
Dagblad van Noord-Brabant een reeks van acht artikeltjes geschreven over de geschiedenis van
het eerste kapucijnenklooster in zijn stad (1625-1637).17
In de jaren nadien heeft hij zich ontwikkeld tot een, zij het niet altijd even nauwkeurige specialist op het terrein van de
geschiedschrijving van de baronie van
Breda. Ook stond hij mede aan de basis
van de oprichting van de Geschied- en
Oudheidkundige Kring van Stad en
Land van Breda ‘de Oranjeboom’, vanaf
17 januari 1948. Hij heeft trouwens
ook de naam ‘Oranjeboom’ bedacht.
Die naam had hij ontleend aan een
rederijkerskamer in Breda onder de
eerste prinsen van Oranje. En tenslotte was hij eveneens direct betrokken
bij het initiatief om een geschiedschrijving van Breda uit te geven. Zijn
persoonsarchief bevat alle verslagen
van de ‘Commissie van Redactie’ ten
Pater Placidus (1882-1959), kapucijn, was medebehoeve van deze geschiedschrijving, 6. 	
oprichter van ‘de Oranjeboom’. Hij hield zich bezig met
die op 8 oktober 1941 voor het eerst op
regionale geschiedschrijving, vooral op kerkelijk gebied.
het stadhuis van Breda bijeenkwam. In
Daarnaast was hij actief in het sociaal pastoraat. (bron:
Stadsarchief Breda nr. 19540065)
het eerste deel van deze Geschiedenis van
Breda. I De Middeleeuwen dat in 1952
verscheen, verzorgde hij het hoofdstuk ‘Geschiedenis der Katholieke Kerk te Breda’ . Voor het
tweede deel dat in 1977 op de markt kwam en dat gewijd is aan de periode 1568-1795, heeft
hij nog een substantieel gedeelte van het vooronderzoek verricht. Via zijn leven en werken
kan een brug geslagen worden tussen het eerste en tweede verblijf van de kapucijnen in Breda.
In zijn Bredase jaren (1924-1959) heeft hij zich namelijk niet alleen met regionale geschied-
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schrijving beziggehouden, maar ook, vooral sociaal getint, pastoraat bedreven, onder meer
in het Sint-Willibrordus-gesticht en ten behoeve van de jongemannen die vanaf een zeker
moment vanuit dit gesticht een nuttige plek in de samenleving moesten zien te vinden.18
Specifieke vormen van pastoraat behoorden ook tot het werk van de kapucijnen in Breda in
de zeventiende eeuw. Die verschilden qua karakter en uitvoering uiteraard drastisch van die in
de twintigste eeuw. Maar de doelgroep was grotendeels dezelfde: mensen in de marge van de
samenleving of zoals ze in de zeventiende eeuw werden genoemd: de ‘minores’, de ‘minderen’.
In dat opzicht zijn de kapucijnen hun oorspronkelijke roeping altijd trouw gebleven. In de
voorliggende studie wordt, voortbouwend op de resultaten van met name de naspeuringen
van pater Placidus in diverse archieven in Nederland en België, de vraag aan de orde gesteld,
welke bijdrage de kapucijnen in de periode 1625-1637 en in de jaren nadien tot 1797 ten
behoeve van de baronie van Breda hebben geleverd aan het hervormingsprogramma binnen
de katholieke kerk, zoals dat door het Concilie van Trente (1545-1563) in gang werd gezet. Die
vraag is niet alleen relevant, omdat de kapucijnen zich van meet af aan hebben beschouwd
als een hervormingsbeweging binnen de zogenoemde franciscaanse familie, maar ook omdat
zij altijd loyale uitvoerders hebben willen zijn van de besluiten van dat Concilie van Trente.
Verondersteld wordt dan ook dat de door hen in stad en lande van Breda geïnitieerde hervormingsactiviteiten in functie hebben gestaan van een katholieke herleving en dat in een tijd
waarin althans in de Noordelijke Nederlanden het calvinisme het pleit leek te gaan winnen
en aanspraak leek te maken op de status van staatskerk.19

|	Een gemeenschap van strenge hervormers
in de geest van het Concilie van Trente
Toen de minderbroeders-kapucijnen zich in 1625 in Breda vestigden, was de orde al veertig
jaar in de Lage Landen actief. De kapucijnen zijn ontstaan in de jaren 1525-1536 in de Marken
(Le Marche; Marka: grensgebied), een bergachtige en toentertijd moeilijk toegankelijke streek,
gelegen in Midden-Italië tussen Assisi en Ancona aan de Adriatische Zee. De orde is voortgekomen uit het verlangen van een groepje nogal eigengereide zogenoemde observanten binnen
de toch al rijk geschakeerde, maar in die tijd intern sterk verdeelde franciscaanse familie. Dat
verlangen was erop gericht een veel strengere leefwijze te praktiseren dan die welke tot dan
toe binnen de twee hoofdstromen van minderbroeders-conventuelen en minderbroeders-ob-

15

16

17
18
19

H et betreft de gravure die ook staat afgedrukt in: F.A. Brekelmans e.a. (red.), Geschiedenis van Breda II, p. 395, nr. 11. In een eigentijdse
bron wordt het kapucijnenkruis getypeerd als “een rood cruys, met de teekenen van de Passie, daeraen hanghende, zijnde een roede, hamer,
tange, naghelen,spongie ende de Doornecroone.”
ACH, afd. 4: Personalia: Persoonsdossier Placidus van Boekel, tot aan zijn intrede op 09-01-1902 Petrus Pennings. Zie ook F.A. Brekelmans,
In Memoriam Pater Placidus en F.A. Brekelmans en M.J.H.Th. Pellens, Lijst der geschriften. Bij gelegenheid van de viering van zijn vijftigjarig priesterjubileum op 19-12-1958 ontving pater Placidus uit handen van de burgemeester van Breda de legpenning Breda Oranjestad.
Klaarblijkelijk is een deel van de nagelaten papieren van de pater door het Provinciaal Archief van de Kapucijnen in Den Bosch in bruikleen
afgestaan aan het archief der gemeente Breda, getuige een afschrift van een brief in het persoonsdossier van de provinciaal archivaris pater
Gerlach Schümmer aan F.A. Brekelmans dd 29-02-1964.
De knipsels bevinden zich onder meer in het persoonsdossier van pater Placidus. Ze zijn gedateerd: 09-05-1925; 16-05-1925; 25-05-1925;
30-05-1925; 06-06-1925; 10-06-1925; 13-06-1925; en 20-06-1925.
Het Sint-Willibrordus-gesticht in de Nieuwe Dieststraat werd geleid door de Broeders van Huijbergen. De kapucijnen zijn er jarenlang belast
geweest met de geestelijke verzorging.
Otto de Jong spreekt in verband met deze periode van “een gereformeerde staat” (zie O.J. de Jong, Nederlandse kerkgeschiedenis, p.162)
en Joris van Eijnatten en Fred van Lieburg van “een confessionele staat met een publieke kerk” (J. van Eijnatten en F. van Lieburg, Nederlandse religiegeschiedenis, p. 169).
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7. 	Portret van Mattheus van Bascio die in 1525
behoorde tot het eerste groepje hervormers
binnen de franciscaanse familie waaruit de
kapucijnenorde is voortgekomen. Het schilderij
hangt nu nog in het kapucijnenklooster te
Breda. (foto: C. Vervest)

servanten werd geleid.20 Het niet
altijd even tactische optreden van de
eerste vertegenwoordigers van deze
hervormingsbeweging: Mattheus
van Bascio, Ludovicus en Rafaël van
Fossombrone en Bernardinus van
Asti richting conventuelen en ook
richting diverse andere observantengroepen leidde in die beginperiode
tot veel conflicten, zowel binnen
de eigen groep als ook met andere
gemeenschappen binnen de franciscaanse beweging.
Om die conflicten te bezweren hebben opeenvolgende pausen een aantal malen ingegrepen
in de gang van zaken bij de zich ontwikkelende nieuwe tak, soms instemmend, maar vaak ook
restrictief en zelfs verbiedend. Heel positief voor de beginnende ‘Kapucijner-vereniging’ was
de bulle Religionis zelus die paus Clemens VII (1523-1534) al op 3 juli 1528 uitvaardigde. In deze
‘stichtingsoorkonde’ werd het de betrokken observanten toegestaan een streng eremitisch
leven te leiden en, indien nodig, met bedelen in hun levensonderhoud te voorzien. Zij mochten zich kleden in een grauwe bruine pij met lange spitse kap (in het Italiaans: ‘cappucio’;
in het oud-Nederlands: ‘kapoets’ geheten: vandaar ‘capuccini’ of ‘kapucijnen’, aanvankelijk
trouwens een scheldwoord). En ook werd hun verlof gegeven een ruige baard te dragen en
blootsvoets of hoogstens op simpele sandalen te lopen. Daarmee dachten deze ‘frati capuccini’
namelijk het meest te beantwoorden aan de oorspronkelijke franciscaanse klederdracht en
leefwijze. Deze elementen uit het vroegste kapucijnenleven zijn de leden van de orde nadien
altijd blijven cultiveren, ook toen zij vanaf een bepaald moment eigen constituties kregen en
voor een leven en werken in de steden kozen. In feite betekende dit dat zij altijd veel waarde
zijn blijven hechten aan het persoonlijke inwendige gebed; een radicale beleving van de evangelische armoede in praktijk probeerden te brengen; grote aandacht hadden voor het Nieuwe
Testament en het daarin geschetste beeld van de gekruisigde Christus als voorbeeld voor een
arm leven zoals dat door Franciscus van Assisi (1182-1226)21 was voorgeleefd; kozen voor
een prediking, niet vanuit theologische kennis maar vanuit een voorbeeldig en overtuigend
leven; en een levenswijze in teruggetrokkenheid praktiseerden om van daaruit te komen tot
dienstbaarheid aan de minsten (de ‘minores’): de mensen met wie zij zich wilden identificeren.
Vandaar ook ‘fratres minores’. Die sociaal-caritatieve sensibiliteit en solidariteit bezorgde de
jonge orde veel sympathie, met name bij de lagere volksklassen.
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8. 	Het Concilie van Trente werd gehouden van 1545 tot 1563. Het concilie beoogde te komen tot hervorming van de katholieke
kerk door beter opgeleide priesters en versterking van de geloofskennis en geloofsbeleving van de gewone gelovigen. De
kapucijnen waren op dit laatste gebied zeer actief. Schilderij uit 1588 van Pasquale Cati. De vrouw op de voorgrond met
pauselijke kroon staat symbool van de triomferende kerk. (bron: http://en.wikipedia.org/wiki/Council_of_Trent)

Daar kwam bij, dat een aantal leidende figuren binnen de orde zich van harte aansloot bij het
hervormingsstreven dat door het Concilie van Trente in gang was gezet. Dat was onder meer
gericht op een betere uitoefening van de zielzorg door de geestelijkheid (vandaar ook de residentieverplichting voor bisschoppen en pastoors en de eis van een gedegen priesteropleiding)
en een versterking van de geloofskennis en geloofsbeleving van de gewone gelovigen. De inspanningen vanuit de kapucijnenorde op laatstgenoemd gebied maakte de orde voor pausen als Pius
IV (1559-1565), Pius V (1566-1572) en Gregorius XIII (1575-1585) tot een ‘modelorde’ voor de
tridentijnse kerk en de door die kerk nagestreefde intensivering van de katholieke geloofspraktijk
en de rekatholisering van de protestant geworden landen. Voor paus Gregorius vormde dit de
aanleiding de orde in 1574 toe te staan zich ook buiten Italië te vestigen. Vervolgens verbreidde
de orde zich snel, eerst in Frankrijk waar al in 1580 twee provincies konden worden gesticht en
daarna ook in de Nederlanden.
20
21

V oor de meer algemene geschiedenis van de kapucijnen o.a. Kuster u.a., Von Wanderbrüdern.
Goede introducties in het leven van Franciscus bieden Nolthenius, Een man uit het dal van Spoleto; en House, Franciscus van Assisi.
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De vestiging van de orde in de Nederlanden
De eerste stichting in de Lage Landen kwam tot stand na het provinciaal kapittel van de Parijse
provincie op 8 september 1585. Daar werd Bernardus van Osimo voor de tweede maal tot
provinciale overste gekozen. Een van zijn eerste beslissingen als nieuwgekozen provinciaal
was om vier medebroeders: een Italiaan, Felix van La Pedona die eerder gardiaan van Meudon
was geweest, en drie Zuidnederlanders: Antonius Vooght van Gent, Joannes Mosman van
Landen en Joseph van Homsen van Antwerpen naar de Zuidelijke Nederlanden te sturen
om met landvoogd en legeraanvoerder Alexander Farnese, hertog van Parma (1545-1592)
te onderhandelen over de vestiging van kapucijnenkloosters in steden die inmiddels weer
onder Spaanse controle waren gebracht.22 Hun eerste contact met Farnese vond plaats op 13
oktober in Stabroek bij Antwerpen. Farnese en de kapucijnen waren het er spoedig over eens
dat een vestiging in Antwerpen de hoogste prioriteit had. Deze machtige handelsmetropool
had zich met name na de Pacificatie van Gent in 1576 ontwikkeld tot een bolwerk van calvinisme, maar was inmiddels na het op 17 augustus 1585 gesloten ‘reconciliatieverdrag’ weer
in handen van de – katholieke – koning van Spanje gekomen.23 Van Antwerpen weer een
katholieke stad maken en vervolgens van hieruit de contrareformatie in de rest van noordelijk Brabant doorvoeren beschouwde de in geloofszaken vrome katholiek Farnese als zijn
roeping.24 Daarom deed hij er alles aan om de vier kapucijnen in Antwerpen van huisvesting
te voorzien. Mede dankzij zijn steun slaagden zij erin in de vroegere geuzenstad voet aan de
grond te krijgen. Overigens kregen zij pas in het najaar van 1587 de beschikking over een definitieve verblijfplaats: een ommuurde huizengroep op de Paardenmarkt, iets buiten het hart
van de stad gelegen.25 Van hieruit werd in de jaren nadien een groot aantal nieuwe kloosters
gesticht zoals in Brussel, Gent, Leuven, Brugge, Mechelen, Menen en Veurne.26
9. 	Foto van het eerste kapucijnenklooster te Antwerpen aan de Paardenmarkt (1613). (bron: Luyten,
Minderbroeders kapucijnen in Vlaanderen, p. 72)
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In 1595 waren er dat al twaalf.27 Daarom besloot het generaal bestuur van de orde onder
leiding van Silvester van Monteleone (1593-1596) in dat jaar, mede op aandringen van Joannes
Mosman van Landen (1550-1618) die een grote rol heeft gespeeld bij de uitbouw van de orde
in de Nederlanden, tot stichting van een eigen Nederlandse provincie: de Provincia Belgica,
die toen nog tweetalig was.28 Toen deze provincie op 4 november 1616 gesplitst werd in een
Vlaamse en Waalse provincie en wel conform de taalgrens, bezat de orde ook al kloosters in
Maastricht (sinds oktober 1609) en Den Bosch (sinds augustus 1611).29 Deze beide stichtingen
konden zich in een zekere rust ontwikkelen, omdat op 9 april 1609 in Antwerpen een bestand
was gesloten tussen Spanje en de opstandige gewesten in het noorden. Hiervan profiteerden
niet alleen de kapucijnen, maar bijvoorbeeld ook de jezuïeten en franciscanen, die zich in
1585 eveneens in de Scheldestad hadden kunnen vestigen (in hun geval voor de tweede maal)
en van daaruit ook in andere steden (opnieuw) kloosters konden stichten. Van daaruit wisten
zij, in elk geval tijdens de Bestandsjaren (1609-1621), ook het omringende platteland te bereiken. Voordien was dat vanwege de oorlogssituatie en de daarmee gepaard gaande overlast
van de troepenbewegingen van beide partijen een stuk moeilijker geweest. Vooral westelijk
Noord-Brabant met de dekenaten Bergen op Zoom en Breda, beide deel uitmakend van het
bisdom Antwerpen, hadden tijdens het episcopaat van de bisschoppen Laevinus Torrentius
(1586-1595) en Guilielmus de Berghis (1598-1601) sterk te lijden gehad van het oorlogsgeweld,
zowel van de kant van de Spaanse als de Staatse troepen. In beide dekenaten zijn in die jaren
veel kerken en kapellen geplunderd, ontheiligd en verwoest.30 Pas onder het episcopaat van
Joannes Miraeus (1603-1611) trad ook in dit deel van het bisdom enige verbetering op. Ruim
één jaar na de sluiting van het Bestand riep Miraeus alle geestelijken van zijn bisdom in zijn
kathedraal bijeen voor een diocesane synode. Daar werden de officiële kerkelijke richtlijnen ten aanzien van de residentieplicht en de catecheseopdracht van de priesters nog eens
ingescherpt. Ook kregen de dekenaten Bergen op Zoom en Breda een nieuwe indeling, die
beter beantwoordde aan de op dat moment bestaande politieke verhoudingen.31 Eerder al had
diezelfde Miraeus opgemerkt dat het kerkvolk binnen zijn diocees “op simpele wijze overal en
volledig tot de oude, je zelfs tot een vuriger vroomheid zou kunnen worden teruggebracht”,
omdat dat volk immers “wijd en zijd vanzelf geneigd is tot het beste en tot het katholieke
geloof. ”32 Aan de kapucijnen heeft het met het oog daarop niet gelegen.

|

De kapucijnen en de katholieke hervorming in Stad en Land van Breda
Voor de katholieken in de stad Breda bracht de sluiting van het Twaalfjarig Bestand slechts
ten dele een verandering ten goede met zich mee: de Nederduitse Gereformeerde Kerk was
en bleef juist zoals in de periode 1590-1609 de bevoorrechte kerk; van een openbare uitoe-

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Scheffers, De kapucijnen, p.87 e.v.
Marnef, ‘Roerig Brabant’, p. 306-307.
Thijs, Van Geuzenstad, o.a. p. 61 e.v. Zie ook Marinus, De Contrareformatie.
Hildebrand, ‘Stichting’, p. 365-377.
In Hildebrand, De kapucijnen, deel I is als bijlage een bron opgenomen, ontleend aan ACB, afd. 1, nr. 4334 met daarin de stichtingsgeschiedenis van de verschillende Vlaamse kloosters, te beginnen met Antwerpen: De fundatione conventus Antverpiensis (p. 331-334).
Hildebrand, De kapucijnen, deel V De Vlaamse kloosters.
Hildebrand, De kapucijnen, deel I De tweetalige Nederlandsche provincie.
Brevis Conspectus Historicus, p. 9-12.
Marnef, ‘Een nieuw bisdom’, p. 63-65.
Voor de geografische omvang van de verschillende dekenaten na 1610: Toebak, Kerkelijk-godsdienstig leven, band 1, p. 25.
Toebak, Kerkelijk-godsdienstig leven, band 1, p. 33-56. Voor het citaat p. 39.
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fening van de katholieke eredienst was ook in de jaren 1609-1621 in de stad geen sprake.33
Wel konden de katholieken in deze periode conform de voor de duur van de wapenstilstand
afgesproken status quo op godsdienstig gebied gemakkelijker en vooral veiliger naar de omliggende dorpen als Princenhage, Ginneken, Bavel en Oosterhout ter kerke gaan. Daar waren de
kerkgebouwen in katholieke handen gebleven, daar waren ook vrijwel permanent priesters
werkzaam. Pastoor Joannes Dilenus (ook genaamd Dielen) van Princenhage was er vanaf
1616 ook woonachtig en van daaruit, zij het enigszins in het verborgene, eveneens pastoraal actief in de stad Breda. En dat gold ook voor zijn opvolger Jacobus Vrancx vanaf 1620.34
Dilenus, die tevens deken van Breda was, heeft zijn dekenaat in de periode 1613-1619 geregeld
kunnen visiteren.35 Die door de bisschop voorgeschreven dekenale visitaties vonden in deze
jaren trouwens ook in het dekenaat Bergen op Zoom plaats.36 Zo trachtte bisschop Joannes
Maldenus, die de op 12 januari 1611 overleden Miraeus was opgevolgd, ook in de noordelijke
delen van het diocees een ‘novella Christi Ecclesia’ onder leiding van een ‘novellus clerus’ op
te bouwen.37 Die moest vormen van voorreformatorische volksvroomheid (in de ogen van de
kerkleiding vaak ‘bijgeloof’) onder het kerkvolk trachten uit te roeien en ervoor zorgen dat de
gelovigen doordrongen werden van het echte katholieke geloof in de geest van het Concilie
van Trente. Een regelmatige ontvangst van de sacramenten maakte daar een belangrijk onderdeel van uit. Dat die clerus daarin in elk geval ten dele is geslaagd, wordt geïllustreerd door
het feit dat het Paasplichtverzuim in de beide noordelijke dekenaten van het bisdom tijdens
het Twaalfjarig Bestand beduidend afnam. Een en ander betekende dat de kapucijnen in 1625
niet vanaf een nulpunt behoefden te beginnen: er was, zeker in het dekenaat Breda, ook vóór
het Spaanse interregnum van 1625-1637, al sprake van een katholieke reformatie conform
de bedoelingen van het Concilie van Trente. Daarop hebben de kapucijnen voortgebouwd.
Maar voordat het zover was, waren er vier hachelijke jaren voorafgegaan. Na het aflopen
van het bestand op 9 april 1621 was de oorlog namelijk hervat. Breda werd nu weer frontstad
en de regio oorlogsgebied. Eind augustus 1624 sloeg de bevelhebber van de Spaanse troepen, de
Italiaanse markies Ambrogio de Spinola (1569-1630) het beleg voor de stad. Er volgden aanvallen en uitvallen, maar die haalden over en weer slechts weinig uit. Ernstiger was dat de stad ten
gevolge van de lange duur van het beleg uitgehongerd raakte. Dat maakte de bevolking uiterst
kwetsbaar voor de gevolgen van de pest die in september 1624 uitbrak en alleen al in de koude
wintermaand januari gemiddeld veertig slachtoffers per week eiste.38 Omdat prins Maurits
(1567-1625), die inmiddels vanuit het Land van Kleef naar de omgeving van Breda gereisd was,
het niet op een directe confrontatie met de Spanjaarden durfde te laten aankomen (hij was toen
trouwens al ernstig ziek), moest de garnizoenscommandant van Breda, gouverneur Justinus
van Nassau, uiteindelijk op 2 juni 1625 een overeenkomst tot overgave sluiten.
Drie dagen later trok Spinola met zijn leger de stad binnen.39 Bij de troepen bevonden zich
ook enkele kapucijnen en jezuïeten, afkomstig uit Antwerpen. Zij hadden zich vanaf het begin
van het beleg belast met de geestelijke verzorging van de veelal Franstalige (huur)soldaten, hun
vrouwen en kinderen. Eenmaal binnen de stadsmuren troffen zij een gedecimeerde bevolking
aan, volledig gedemoraliseerd, “alsoo de Borgherije meestendeel door de groote armoede ende
dierte uyt deselve Stadt vertrocken zijn, ja de voornaemste van Roomsche-ghesinden selver,
daer-en-boven neemt de pest ondert Krijghs-volck seer toe, ende wert groote armoede gheleden.”40 Dat weerhield de betrokken paters er echter niet van meteen in actie te komen. Want
nog op diezelfde 5de juni meldden zich twee of drie kapucijnen, onder wie vermoedelijk Joannes
Baptist van Ieper41 en - waarschijnlijk onafhankelijk van hen - ook enkele jezuïeten onder wie
Egidius Asbroeck op het stadhuis met het verzoek een klooster in de stad te mogen vestigen.
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10.	Jan van Nassau-Siegen (1583-1638) vocht aan de kant
van Spinola. Hij schonk geld voor de stichting van een
kapucijnenklooster te Breda in 1625. Hij was van 1630-1637
heer van Breda namens de koning. Het schilderij hangt in
het kapucijnenklooster te Breda. (foto: Stadsarchief Breda)
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11.	Kopie van een portret van aartshertogin Infante Isabella
van Habsburg (1566-1633), begunstigster van de
kapucijnen in Breda vanaf 1625. Dit portret hing ook op
de tentoonstelling ‘De Derde - Eeuw - Viering 1625-1925’.
Kapucijnenklooster Breda. (foto: Stadsarchief Breda)

De jezuïeten voegden hieraan toe dat zij ook een college wilden stichten. Aanvankelijk voelde
de magistraat er gezien “den sobren staet der stadt” weinig voor met deze verzoeken in te stemmen. Het stadsbestuur had met name moeite met de komst van de kapucijnen, leden van een
bedelorde die voor hun levensonderhoud grotendeels waren aangewezen op de goedgeefsheid
van de plaatselijke bevolking. Die bevolking moest immers ook al het Spaanse garnizoen onderhouden. Daar kwam nog eens bij dat mannelijke religieuzen nooit eerder verlof hadden gekregen zich in Breda te vestigen. En dat hing weer samen met het feit dat uit andere steden bekend
was dat de aanwezigheid van priesterreligieuzen vaak tot conflicten leidde met de seculiere
geestelijken ter plaatse. En daarmee wilde het stadsbestuur in de gegeven omstandigheden al
helemaal niet geconfronteerd worden. Breda bezat wel al sedert 1303 een - collegiaal - kapittel
dat was verbonden aan de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Mogelijk waren de leden van dit kapittel
ook geen voorstander van de vestiging van priesterreligieuzen in hun stad.42 Wat echter in het
voordeel van zowel kapucijnen als jezuïeten sprak, was dat zij zich onder meer wijdden aan
33
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V oor de meer algemene situatie: De Mooij, ‘Reformatie tegen wil en dank’, p. 398-408.
Over hem: Placidus, ‘Jacobus Vrancx’.
Toebak, Kerkelijk-godsdienstig leven, band 2, p. 79-118 en 123-128.
Toebak, Kerkelijk-godsdienstig leven, band 2, p. 3-78.
Marinus, ‘Een nieuwe generatie’, p. 71-91. Zie ook De Jong, ‘De dekenaten’, p. 81-88.
Zie Adriaenssen, Staatsvormend geweld, p. 274-275 en zijn uitleg bij de benaming ‘pest’ of ‘haastige ziekte’. Hij heeft trouwens berekend dat
tijdens het beleg van Breda in 1624-’25 een derde van de bevolking aan de pest zou zijn overleden.
De Lepper, ‘De katholieke kerk’, p. 176-181. De Lepper typeert de periode 1625-137 met de titel ‘De contra-reformatie krijgt haar kans’. M.i. is
toch eerder sprake van ‘een katholieke reformatie’.
Van der Werff, ‘Breda in het nieuws’, p. 114 en 118.
ACB, afd. I (vermoedelijk nr. 4343): Fundatio Conventus Bredani, die 5 Junii 1625. Van dit vrij omvangrijke, niet gedateerde handschrift dat
vermoedelijk dateert van omstreeks 1640 is waarschijnlijk ten behoeve van Placidus van Boekel een getypte transcriptie gemaakt. Een kopie
daarvan berust in ACH, afd. 3: Conventualia: Archief klooster Breda, doos 1.
Over de geschiedenis van het Bredase kapittel tot begin zestiende eeuw: Gooskens, ‘De kanunniken’. Een grondige studie over de geschiedenis nadien is nog niet voorhanden.
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de verpleging van pestlijders. Bovendien genoten zij door hun aalmoezeniersfunctie in het
Spaanse leger de sympathie van de legerleiding, met name van de bevelhebber van de Spaanse
ruiterij, de hierboven al even genoemde Jan van Nassau-Siegen.
Die was in 1613 katholiek geworden en nadien in dienst getreden van de aartshertogen
Albertus (1559-1621) en Isabella (1566-1633). Hij had aan het beleg deelgenomen en maakte
nu bij koning Filips IV aanspraak op de Nassause goederen in Breda. Het zou echter nog enige
jaren duren, voordat hij erin slaagde deze aanspraken in een daadwerkelijk bezit kon omzetten. Maar van 1630 tot 1637 zou hij namens de koning heer van stad en baronie van Breda zijn.
De komst van de infante Isabella naar Breda : zij verbleef er van 12 juni tot 4 juli 1625, was
eveneens gunstig voor beide orden, omdat zij de katholieke zaak zeer was toegedaan. Dat bleek
onder meer uit het feit, dat zij bereid bleek grote bedragen beschikbaar te stellen, bestemd
voor de huisvesting zowel van de kapucijnen als van de jezuïeten. En datzelfde deden ook
andere begunstigers. En dus konden de kapucijnen al op 16 juni 1625 via hun zaakwaarnemer,
burgemeester Hendrick Montens ten overstaan van notaris G. Keysers te Breda voor 9000
rijnguldens een pand en tuin kopen aan de Caterstraat, “een van de beste ende principaelste
straaten deser stede, daerin meest altijt de Heeren Raden, Drossaert ende Officieren gewoont
hebben.”43 Het betreffende pand was eigendom van de - gereformeerde - drossaard van stad en
baronie Jan van Aerssen. Maar die had na de inname van de stad zijn ambt moeten neerleggen
en stond op het punt Breda te verlaten. Hij wilde dus graag zijn huis verkopen. Vier dagen later,
op 20 juni namen de eerste kapucijnen, die tot dan toe in enkele leegstaande legerbarakken
hadden gebivakkeerd, hun intrek in dit huis. Op diezelfde dag kregen zij van het stadsbestuur verlof zich in de stad te vestigen. Een tweetal weken later verschafte prins Frederik
Hendrik (1584-1647) die na de dood van Maurits op 23 april 1625 de militaire macht in het
Staatse deel van Noord-Brabant
had overgenomen, hun voor één
jaar een paspoort om zich vanuit
Breda naar omliggende dorpen te
kunnen begeven om daar assistentiewerk te verrichten en op
termijn (= bedeltocht) te gaan.
Waarschijnlijk is dit paspoort in
de jaren nadien een aantal malen
verlengd en zelfs uitgebreid. Zo
staat van Basilius van Brugge
vast dat hij in 1626-’28 assistenties heeft verricht in onder
meer Geertruidenberg, Klundert,
Zevenbergen, Prinsenland en
Gorinchem.

12. 	Kopie van een portret van Basilius van
Brugge (1591-1664), tweede gardiaan
van het eerste kapucijnenklooster in
Breda. Kapucijnenklooster Breda.
(foto: Stadsarchief Breda)
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Omdat verwacht werd dat de omvang van dit assistentiewerk nog zou toenemen, werden
vanuit Antwerpen al snel meer paters naar Breda gezonden. Die moesten echter wel gehuisvest
worden. Daarom werden op 17 en 22 april 1627 nog twee aanpalende huizen in de Caterstraat
gekocht en wel voor 3500 rijnguldens.44 Wat later volgde nog een vierde huis. Samen vormden
deze panden na enkele interne verbouwingen de ‘Capucijnen-huizinghe’. Van een echt kloostergebouw in de traditionele zin van het woord was bij deze ‘huizinghe’ echter geen sprake. Wel
was een deel van het complex in 1627 omgebouwd tot kloosterkerk en voorzien van een afgescheiden koorgedeelte waar de broeders zonder dat zij door kerkgangers werden gestoord het
koorgebed konden bidden en via een opengeslagen luik de mis in de kerk konden volgen. Ook
beschikte het gebouw, buiten het slotgedeelte, over enkele spreekkamers. Op 3 mei 1627 werd
het klooster canoniek opgericht. Dat gebeurde door gardiaan Hilduardus van Dendermonde
die daartoe met enige plechtigheid ‘ante fores conventus et oratorii nostri’ het kapucijnenkruis
met de lijdenswerktuigen plantte. Dat kruis diende ook om voorbijgangers te manen boete te
doen en Christus na te volgen. Op 5 oktober 1634 kregen de kapucijnen tenslotte door toedoen
van de heer van Breda, Jan van Nassau-Siegen, ook nog de beschikking over een huis, genaamd
‘la maison en diable’, dat was gelegen tussen het Valkenberg en de Capucijnenhof. Dit werd
door de broeders ingericht als pesthuis.45 Dit diende om medebroeders te huisvesten (en af te
zonderen), die zich wijdden aan de verpleging van pestlijders elders in de stad.
Overigens is de overdracht van de hierboven genoemde panden aan de kapucijnen niet geheel
vlekkeloos verlopen en werden de broeders ook anderszins in deze eerste fase van hun verblijf
met tegenslag geconfronteerd. Zo begonnen de begijnen van het aangrenzende begijnhof al
onmiddellijk in juni 1625 een rechtszaak tegen de kapucijnen, omdat die nu een tuin bezaten,
waarop zij volgens de begijnen slechts ten dele aanspraak konden maken. Het betrof een stuk
van het begijnhof, grenzend aan de begijnhofkerk, beter bekend als de Sint-Wendelinuskapel,
dat de - protestantse - gouverneur Charles de Héraugière zonder daar verder veel woorden aan
vuil te maken in 1592 bij een door hem gekocht pand had getrokken. De Wendelinuskapel
hadden de begijnen trouwens al in 1590 aan de Waalse Gereformeerde Kerk moeten overdragen, maar die hadden zij nu, in 1625, weer teruggekregen. Maar het betreffende pand met tuin
was door Jan van Aerssen die het in 1619 had gekocht, op 16 juni 1625 in zijn geheel weer
doorverkocht ten behoeve van de kapucijnen. Die voelden er niets voor de begijnen ter wille
te zijn en het omstreden tuingedeelte terug te geven. Er volgde een langslepende procedure,
waarin de kapucijnen op 11 april 1630 zelfs een beroep deden op de Infante.46 Uiteindelijk
werd in 1634 een compromis bereikt, vooral ten nadele van de kapucijnen. Zij moesten nu
namelijk toch een deel van hun tuin aan de begijnen afstaan. Wel werden zij door het stadsbestuur met een ander stuk grond schadeloos gesteld. Wie de kosten voor de op te trekken
scheidingsmuur tussen begijnhof en ‘Capucijnen-huizinghe’ moest opbrengen, is niet geheel
duidelijk. Jan van Aerssen moest in elk geval een substantieel deel van de proceskosten, groot
800 rijnse guldens betalen.47
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P eeters, ‘Het aanzien van de stad’, p. 284. Zie ook ACH, afd. 3: Conventualia: Archief klooster Breda, doos 1: mededeling met betrekking tot
een akte, verleden voor notaris Keysers in Breda, over de verkoop van een pand aan de kapucijnen dd 14 juni 1625.
ACH, afd. 3: Conventualia: Archief klooster Breda, doos 1: kopieën van akten dd 17-04-1627 en 22-04-1627.
ACH, afd. 3: Conventualia: Archief klooster Breda, doos 1: regest van een akte, door graaf Jan van Nassau uitgegeven ten behoeve van de
kapucijnen, dd 5 oktober 1634.
ACH, afd. 3: Conventualia: Archief klooster Breda, doos 1: kopie van brief van Juan de la Cruz/Joh. De la Croix, zaakwaarnemer van de
kapucijnen aan Infante Isabella, dd 11 april 1630.
Placidus, Rondom het Bredasche begijnhof; en Placidus, ‘Rechtsgeding’.
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13.	Plattegrond van het klooster van de kapucijnen aan de Catharinastraat te Breda, waar ze verbleven in de periode 16251637. Gebaseerd op plattegrond van E.P.J. de Wolf uit 1930, bewaard in het provinciaal archief van de kapucijnen in
Den Bosch. Op de bovenverdieping bevonden zich in totaal 24 cellen alsmede enkele ziekenkamers. (bewerking: Karel
Leenders).

Ernstiger dan dit zakelijke conflict was dat al tijdens de eerste maanden van het verblijf
van de kapucijnen in Breda niet minder dan vier medebroeders aan de pest zijn overleden.
Achtereenvolgens waren dat de paters Blasius van Antwerpen op 12 augustus, Joannes Baptist
van Ieper op 16 augustus en Godefridus van Utrecht op 20 augustus en voorts de lekenbroeder
Andreas van Brussel op 7 september 1625. Omdat de communiteit toen nog niet over een
eigen kloosterkerk beschikte, werden zij in de Wendelinuskapel begraven. Vooral het overlijden van Joannes Baptist van Ieper, die pas 33 jaar oud was, betekende een grote tegenslag
voor de nog jonge gemeenschap. Hij was door het provinciebestuur aangewezen om leiding te
geven aan de opbouw van de nieuwe stichting. Die taak werd nu overgenomen door Basilius
van Brugge, “een man van geleerdheid, beroemd door zijnen ijver in het waarnemen van zijn
ambtspligten, door zijne welsprekendheid en prediktalent.”48 Dat verklaart waarom hij op
de tentoonstelling in juni 1925 zo nadrukkelijk als de tweede overste werd geafficheerd. Hij
heeft die functie overigens niet lang uitgeoefend. Reeds in het najaar van 1628 werd hij tot
gardiaan van het klooster in Den Bosch benoemd. Na de inname van die stad op 14 september
1629 door Frederik Hendrik en de uittocht van de Spanjaarden drie dagen later moesten hij
en zijn medebroeders hun klooster aan de Postelstraat verlaten. Wel mocht hij nog enige tijd
vanuit Vught in Den Bosch pastoraal actief blijven.49 Nadien heeft hij nog bijna dertig jaar in
het Land van Ravenstein gewoond en gewerkt. Er zijn echter aanwijzingen dat hij na 1637
gedurende korte tijd naar Breda is teruggekeerd om te assisteren bij de verkoop van de panden
die inmiddels door de kapucijnen waren verlaten. Hij overleed op 7 september 1664 in Grave.
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In het verdere verloop van het verblijf van de kapucijnen in Breda zijn nog vier medebroeders overleden: Amandus van Mol op 16 mei 1630; Hilduardus van Dendermonde op 23
oktober 1630; Archangelus van Amersfoort op 13 maart 1631; en Macarius van Gent op 7
september 1631. Amandus en Macarius waren zogenoemde fratres clerici (= priesters in
opleiding). Hieruit kan misschien worden afgeleid dat het Bredase klooster in deze jaren
ook als opleidingshuis heeft gefunctioneerd, mogelijk met het oog op het missiewerk in de
Hollandse Zending. Echte studiehuizen bestonden er rond dat tijdstip nog niet in de Vlaamse
provincie: men plaatste studenten en hun lectoren (= docenten) in kloosters waar voldoende
ruimte was.50 Hoeveel medebroeders er in totaal tot oktober 1637 in Breda hebben gewoond en
gewerkt, is echter niet meer na te gaan. De ‘huizinghe’ kon in elk geval 24 broeders huisvesten.
Vermoedelijk zijn er echter nooit meer dan 18 à 20 paters, lekenbroeders en fratres clerici
tegelijkertijd woonachtig geweest. Vast staat dat de priesters onder hen zich vooral hebben
beziggehouden met ‘het apostolaat van de preekstoel’ en ‘het apostolaat van de biechtstoel’,
allereerst in de eigen kloosterkerk. Enkele paters hadden daartoe van de provinciale overste
een expliciete benoeming als predikant (‘praedicator’) en/of als biechtvader (‘confessarius’)
ontvangen.51 Als predikant beoefenden zij vooral het genre van de eenvoudige, maar directe
‘volkspreek’ met vermijding van moeilijke theologische vraagstukken om zoveel mogelijk
mensen te kunnen bereiken. Om een verinnerlijking van het geloofsleven te bewerkstelligen werd in deze preken ook op
het gemoed van de toehoorders
gewerkt. Als thema werd vaak de
navolging van de lijdende Christus
gekozen. Alleen wanneer de mens
in de voetsporen van Jezus Christus
wilde treden was zijn persoonlijk
zielenheil gegarandeerd. Enkele
paters werden ook ingeschakeld bij
de prediking op zon- en feestdagen
in de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Daar
werd niet alleen in het Nederlands
gepreekt, maar op vaste tijdstippen
ook in het Frans en wel voor de
Waalse en Franse garnizoenssoldaten en hun familieleden. Daartoe
telde de communiteit vanaf een
bepaald moment ook enkele Franse
medebroeders.

14.	(Tekening van) twee kapucijnen uit 1589: de
een met bedelzak en bedelkorf, de ander biddend
in zijn brevier. (bron: Luyten, Minderbroeders
kapucijnen in Vlaanderen, p. 71)
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O ver hem: Wijnen, Emmaus-Velp, p. 9-34. Tot aan zijn intrede heette hij Caspar Melinck van den Broucke.
Jacobs en Persoons, ‘De kapucijnen’, p. 20-21.
Persoons, ‘Studie en opleiding’, p. 30.
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Ons zijn de namen overgeleverd van Angelus, Barnabas en Marcellus van Bourgondië. In
februari 1626 werd ten aanzien van de prediking in de Onze-Lieve-Vrouwekerk een roulatiesysteem overeengekomen met de jezuïeten.52 Die hadden in juni 1625 ook toestemming
gekregen om in Breda een klooster te stichten en beschikten vanaf 1626 over een tweetal
fraaie panden: ‘Van Ocrum’ en ‘Van Hertsbeecke’ in de Veter- of St. Janstraat. Daar richtten
zij ook een college in, dat in de plaats kwam van de stedelijke Latijnse School. Dat college
heeft tot oktober 1637 gefunctioneerd. In de bijbehorende tuin werd ook een kloosterkerk
gebouwd, die begin december 1626 in gebruik werd genomen.53 Ook vanuit die kerk werden
de nodige pastorale activiteiten verricht. Overigens hebben kapucijnen en jezuïeten in deze
jaren in Breda redelijk goed met elkaar kunnen samenwerken, omdat zij zich elk op een
eigen doelgroep richtten: de kapucijnen meer op het ‘gewone’ volk, de jezuïeten vooral op
de bovenlaag van de samenleving De kapucijnen werd trouwens van hogerhand op het hart
gedrukt dat zij altijd met veel lof moesten spreken over de jezuïeten. Dit nam echter niet
weg dat zich ook wel eens conflicten hebben voorgedaan.54
De samenwerking met de franciscanen die sedert 21 augustus 1626 ook een vestiging in
de stad bezaten: ‘t Huis Assendelft in de Nieuwstraat, is vermoedelijk minder soepel verlopen. De kapucijnen voelden er eigenlijk weinig voor deze ‘patres minoriti’ op te nemen in
het roulatiesysteem dat eerder met de jezuïeten was afgesproken, te meer omdat het stadsbestuur op 11 mei 1627 nog had verklaard dat uit de aankoop van het Huis van Assendelft
door de franciscanen “int minst geene consequentie getrocken en sal worden van eenige
admissie oft acceptatie van tvoors. Orde binnen dese stadt.”55 Uiteindelijk kregen deze paters
op 17 januari 1631 echter toch een voorwaardelijke vestigingsvergunning, waarschijnlijk
onder druk van de infante Isabella.56 Eerder was ook al met hen een regeling getroffen voor
preekbeurten in de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Eind 1636 kregen tenslotte ook de oorspronkelijk uit Den Bosch afkomstige dominicanen nog ‘een beperkt oorlof tot vestiging’ in Breda.
Kapucijnen, jezuïeten en franciscanen waren vanaf zeker moment eveneens betrokken bij
de organisatie van de jaarlijkse Sacramentsprocessie vanuit de Onze-Lieve-Vrouwekerk
alsmede bij de processie op de maandag van de zogenoemde Kruisdagen.
Een belangrijk instrument dat de kapucijnen en de jezuïeten ook in Breda hebben ingezet
om het geloof te versterken en te verdiepen vormde het zogenoemde Veertigurengebed,
alhoewel elk van beide orden hieraan een eigen accent gaf. De viering van deze paraliturgie
die zowel in de eigen kloosterkerk als in de hoofdkerk van Onze Lieve Vrouw plaatsvond,
was gecentreerd rond het hoofdaltaar. Daarop werd gedurende veertig aaneengesloten
uren het Allerheiligste uitgesteld om de gelovigen te herinneren aan de veertig uren dat
Jezus in het graf zou hebben gelegen. Op elk heel uur kwam een nieuwe groep gelovigen
in processie de kerk binnen. Er werd dan gezongen en een van de paters hield een preek,
meestal over het lijden van Christus om de aanwezigen tot boetvaardigheid te brengen en
hen aan te sporen om te gaan biechten.57 Er waren dan ook permanent paters aanwezig om
biecht te horen. De kapucijnen zijn met de praktijk van het Veertigurengebed begonnen in
december 1625. In de jaren nadien werd deze barokke vorm van volksvroomheid, waarin
de werkelijke tegenwoordigheid van Christus in brood en wijn zoals vastgelegd door het
Concilie van Trente op heel plastische manier tot uitdrukking werd gebracht, vooral aan
het begin van de Goede Week als zielzorgaanbod geprogrammeerd.
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15.	Foto van de huizen aan de Catharinastraat
op de plaats waar tussen 1625 en 1637 het
klooster van de kapucijnen stond. Het nieuwe
appartementencomplex heet Kapucijnenhof.
(bron: Wikipedia)

Het klooster van Breda heeft in de
periode 1625-1637, zoals hierboven al even werd aangestipt, ook
gefungeerd als uitvalsbasis voor het
missiewerk van de kapucijnen in
de Noordelijke Nederlanden. Voor
de Congregatie de Propaganda Fide
in Rome had de Noordnederlandse
katholieke kerk ten gevolge van de
calvinisering van het bestuurssysteem haar status als kerkprovincie
verloren; ze bestond nog slechts als
missiekerk. Vandaar de aanduiding
‘Missio Hollandica’ of ‘Hollandse
Zending’ in de officiële Romeinse
stukken.58 De eerste apostolische
vicaris van dit missiegebied, Sasbout
Vosmeer (1548-1614) was al tijdens
zijn noodgedwongen verblijf in
Keulen in de jaren 1610-1614 in
contact gekomen met een Ierse kapucijn Franciscus Nugent. Die had vanuit de Zuidelijke
Nederlanden de orde in het Rijnland geïntroduceerd. Vosmeer toonde zich zeer gecharmeerd
over het optreden van de kapucijnen aldaar en zocht in 1613 contact met het generaal kapittel
van de orde in Rome met het verzoek missionarissen óf uit het Rijnland óf uit de Spaanse
Nederlanden beschikbaar te stellen voor de Hollandse Zending. Het kapittel voelde hier echter
niets voor, omdat missionarissen in de Hollandse Zending niet het ordeskleed mochten dragen
en zich er ook anderszins niet als echte kapucijnen konden gedragen. Ook de navolgende
kapittels hielden aan dit standpunt vast. Maar toen de Congregatie de Propaganda Fide in april
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H et apostolaat van de biechtstoel bestond binnen de orde nog niet zo lang. Het was in 1613 zelfs nog expliciet verboden. Vanuit de communiteit
van Breda mocht dit apostolaat echter al onmiddellijk in 1625 beoefend worden. Zie Hildebrand, De kapucijnen, deel IX, p. 446-451.
ACH, afd. 3: Conventualia: Archief klooster Breda, doos 1: afschrift van een akte over de preekbeurten in de collegiale kerk van Onze Lieve
Vrouw, dd 16-01-1626.
Van Hoeck, Schets van de geschiedenis, p. 109-111 en 227-231.
De Lepper spreekt in De Katholieke Kerk van één heftig conflict tussen kapucijnen en jezuïeten, zie p. 179. Maar zie in dit verband ook het
oudste Nederlandstalige Kapucijnenceremoniaal (= reglementenboek) uit 1594. Daarin heet het dat kapucijnen de jezuïeten altijd moeten verdedigen, wanneer kwaad over hen wordt gesproken.
ACH, afd. 3: Conventualia: Archief klooster Breda, doos 1: aantekeningen m.b.t. een contract van jezuïeten en kapucijnen met de deken en kanunniken van de collegiale kerk van Onze-Lieve-Vrouw, d.d. 07-07-1628 over de prediking die zij daar afwisselend op feestdagen, in de Advent
en tijdens de Vasten mogen houden. Dit i.v.m. moeilijkheden met de franciscanen.
Over de verwikkelingen rond de franciscanen: Corstens, ‘Mans kloosteren’.
Een bekende zeventiende-eeuwse predikant was Octavius Worst van Amsterdam (overleden in 1671). Hij heeft in totaal tien delen preken gebundeld. Drie daarvan zijn, overigens pas na 1665, in druk uitgebracht en werden zo in de verschillende kapucijnenkloosters in de Nederlanden bekend.
Voor een beknopte beschrijving van deze statusverandering: Spiertz, Ambtelijk onbegrip, p. 9-13.
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1625 de orde expliciet toestemming gaf in de Zending een missie te beginnen en enige tijd
later verklaarde dat voor het afleggen van het habijt vanwege missiewerk geen speciaal verlof
nodig was en missionarissen gedurende langere tijd ook buiten een kloostergemeenschap
mochten leven, besloot het provinciaal bestuur van de Vlaams-Nederlandse provincie op 7
oktober 1626 acht missionarissen aan te stellen, zij het onder strikte condities. Zo moesten
de betreffende paters elk jaar gedurende veertien dagen, óf in het klooster van Breda óf in dat
van Antwerpen een retraite houden.59 Ook moesten zij geregeld verslag uitbrengen aan het
provinciebestuur in Antwerpen. Er werd ook een missieoverste benoemd. Dat werd de voormalige provinciaal Juvenalis van Sint Winoksbergen, die zelf een groot voorstander was van
missiewerk in de Hollandse Zending. Hij was al op 11 november 1625 door de Propaganda Fide
tot apostolisch prefect benoemd. In de jaren nadien hebben kapucijnen als reizende missionarissen gewerkt in onder andere Amsterdam, Utrecht, Sneek, Almelo, Amersfoort, Vianen,
Gorinchem en Nijmegen.60 Op de meeste plaatsen bleven zij echter maar kort, waardoor het
nauwelijks mogelijk bleek iets van een parochiestructuur op te bouwen.61 Problematisch
was ook dat het provinciebestuur maar weinig greep had op de betreffende paters. Dat leidde
ertoe dat het generaal kapittel in 1643 besloot een einde te maken aan de kapucijnenmissie
in de Hollandse Zending. Daarbij werd officieel als argument opgevoerd dat het niet langer
toegestaan was als kapucijn actief te zijn, als men het habijt niet mocht dragen. Hoewel dit
besluit in 1645 weer werd opgeschort, is het missiewerk in de Hollandse Zending geleidelijk
aan doodgebloed. Of de sluiting van het klooster in Breda daarbij nog een rol heeft gespeeld, is
niet geheel duidelijk, maar ligt wel voor de hand.

|

Het einde van de eerste vestiging in Breda
Het reguliere verblijf van de kapucijnen in Breda eindigde op 10 oktober 1637, ruim drie maanden nadat de Staatse troepen onder leiding van stedendwinger Frederik Hendrik het beleg
voor de stad hadden geslagen. Dit beleg duurde heel wat korter dan dat van de Spanjaarden
in 1624/’25. De stadscommandant van Breda, Gomare de Fourdin kwam namelijk al snel tot
de conclusie dat onderhandelingen over een eervolle aftocht verre te verkiezen waren boven
een eventuele bestorming van de stad met alle ellende van dien voor de bevolking. Want
volgens het geldende oorlogsrecht mocht een stad die stormenderhand werd ingenomen,
door de soldaten geplunderd worden. Tijdens de onderhandelingen die plaatsvonden op 6 en
7 oktober, werd afgesproken dat niet alleen het Spaanse garnizoen, maar ook de geestelijkheid
een vrijgeleide zou krijgen om de stad zonder gevaar voor eigen leven te verlaten. Maar vrijwel
iedereen moest wel weg. Alleen de norbertinessen van het klooster Sint-Catharinadal mochten voorlopig blijven. Hun kapel behoefde ook niet gesloten te worden.62 En dat gold ook voor
de begijnhofkerk. Maar de kloosterkerken van de kapucijnen, de jezuïeten en de franciscanen
moesten met onmiddellijke ingang dicht, terwijl de Onze-Lieve-Vrouwekerk uiteraard weer
in gereformeerde handen kwam. De oversten van de drie genoemde orden wisten alleen te
bereiken dat enkele paters nog enige tijd in de stad achter mochten blijven om hun onroerend goed te kunnen verkopen. Dit werd trouwens ook aan een vertegenwoordiging van het
kapittel toegestaan.
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16.	De uittocht van de kapucijnen uit Breda op 10 oktober 1637 na de verovering van Breda door de troepen van Frederik Hendrik.
Twee paters mochten achterblijven voor de afwikkeling van de zakelijke belangen. (bron: Breda’s Museum STO6931)

En dus trok op 10 oktober een lange stoet van ‘Soliers, Paep ende Monnicken’ de stad uit, gadegeslagen door de plaatselijke bevolking, maar ook door de Staatse troepen die wachtten totdat
zij de vesting konden binnentrekken. De zestien kapucijnen in het gezelschap werden voorafgegaan door een kruisdrager. Hij droeg het passiekruis waarschijnlijk nogal demonstratief,
met als gevolg dat enkele baldadige soldaten van het Staatse leger het niet konden laten om
enige musketschoten op het kruis af te vuren. Twee paters bleven in de stad achter: gardiaan
Michaël van Brussel en Franciscus van Brussel ter afwikkeling van de zakelijke belangen van
de orde. Maar toen de laatstgenoemde in strijd met de op 6 en 7 oktober gemaakte afspraken
de onvoorzichtigheid beging in de kloosterkerk weer missen op te dragen en daarbij op zeker
moment betrapt werd en gearresteerd, werd het klimaat jegens de nog in de stad aanwezige
priesters van de kant van de nieuwe machthebbers grimmiger. 63 Op 27 november moesten
ook zij uit de stad vertrekken. Nu volgden ten aanzien van ‘de exercitie vande Catholycke
Roomsche religie’ in stad en land van Breda verwarrende jaren, die voortduurden tot de ondertekening van het vredesverdrag in Munster op 30 januari 1648.64 Mogelijk hebben de kapucijnen in deze jaren nog enige tijd vieringen gehouden in de kapel van Gageldonk onder Beek bij
Breda.65 Ook zouden zij op hoogtijdagen nog assistentiewerk hebben verricht in Princenhage,
in elk geval tot 1647.66 Zeker is ook dat zij na hun vertrek uit Breda van Frederik Hendrik
paspoorten hebben gekregen voor steden en dorpen in Brabant, Vlaanderen en Wallonië.
Zij mochten zich echter niet op Staats gebied ophouden (lees: definitief vestigen). Wat hun
‘huizinghe’ in Breda zelf betrof, was het provinciebestuur in Antwerpen er aanvankelijk niet
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Hildebrand, De kapucijnen, deel VI De Vlaamse provincie, p. 68-69.
In verband met het verblijf van de kapucijnen in Nijmegen: Placidus, ‘De Capucijnenmissie’.
Overigens werd in de Hollandse Zending niet van ‘parochies’, maar van ‘staties’ gesproken.
De Lepper, ‘Het vertrek’.
De Lepper, ‘De katholieke kerk’, p. 182 en meer algemeen over de situatie na de inname van de stad p. 181-185.
Voor de gevolgen van dit verdrag voor de geloofsbeleving in de bisdommen Antwerpen en Den Bosch: Gielis, ‘Reformatie na de Contrareformatie’.
Aldus pater Placidus in het Dagblad van Noord-Brabant op 10-06-1925.
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voor het complex te verkopen. Verwacht werd namelijk dat de Spanjaarden ooit nog eens
zouden terugkeren. Maar op 1 oktober 1640 werd één van de vijf oorspronkelijke panden toch
verkocht en wel door de Bredase makelaar en geldschieter Huybrecht Sprongh, die samen met
de hierna nog te bespreken Johan de Wijse handelde in opdracht van de kapucijnen. Koper
was een zekere Jan Buycx, koopman te Antwerpen, die optrad namens Johan van Aerssen,
die inmiddels in zijn vroegere ambt van drossaard was teruggekeerd en ook weer graag zijn
oude woning terug wilde hebben. Hij kocht het huis voor 5500 rijnguldens, overigens op
voorwaarde dat hij zich bereid verklaarde bij verandering van de politieke toestand het pand
weer voor dezelfde prijs af te staan.67 Toen enkele jaren later duidelijk werd, dat Breda nooit
meer in handen van de Spaanse koning zou komen, werden ook de andere panden verkocht.
Inmiddels had de Vrede van Munster zijn beslag gekregen. Als uitvloeisel hiervan had
de classis Breda van de Nederduitse Gereformeerde Kerk op 24 juni 1648 een volgorde van
de ‘Reformatie der Roomsche kercken’ ten behoeve van de baronie vastgesteld.68 Van een
openlijke uitoefening van de katholieke eredienst kon nu geen sprake meer zijn. In de stad
Breda moesten de begijnen per 5 september 1649 ook weer de Wendelinuskapel afstaan.
Voor de katholieke bevolking brak de zogenoemde schuilkerkenperiode aan. Binnen Breda
ontstonden op drie plekken schuurkerken, ook wel bidplaatsen genoemd, respectievelijk
bediend door seculieren, jezuïeten en franciscanen.69 Een deel van de bevolking kerkte ook
in de parochiekerk van Meerle en in de oude kapel van St. Quirinus en Lucia in Meersel, die
beide net over de grens op Spaans gebied waren gelegen en tot het dekenaat Hoogstraten
behoorden. Waarom de kapucijnen niet meer in de stad zijn teruggekeerd, is niet geheel
duidelijk. Mogelijk hing dat samen met het besluit van het generaal kapittel uit 1643 met
betrekking tot het verplicht dragen van het habijt.

|

Voortzetting van de katholieke hervorming aan gene zijde van de grens
Omdat een aantal Bredase katholieken toch al geregeld te voet of met paard en wagen naar het
tien kilometer verderop gelegen Meersel ter kerke ging, maar waarschijnlijk ook omdat hij de
band tussen de kapucijnen en Breda weer wilde herstellen, besloten de rijke Bredase koopman
Johan de Wijse (1636-1725) en diens echtgenote Ida van Rucphen (overleden in 1692)70 in
1686 een deel van hun fortuin te bestemmen voor de stichting van een kapucijnenklooster te
Meersel en wel in de nabijheid van de oude heirbaan Hoogstraten-Breda. Ongetwijfeld werden
zij in dat besluit gesteund door hun broer en zwager Jacobus de Wijse (1645-1710), die op
13 juli 1666 bij de kapucijnen was ingetreden en toen de naam Franciscus had ontvangen.
Inmiddels was hij gardiaan in Leuven geworden en novicemeester van de Vlaamse provincie.
Dit betekende dat hij novicen (= jongemannen die kapucijn wilden worden) tijdens een zogenoemd kennismakingsjaar vertrouwd moest maken met de leefgewoonten binnen de orde.
Ook had hij een belangrijke stem in het besluitvormingsproces om hen tot de geloften toe te
laten. Dat maakte hem behoorlijk invloedrijk binnen de provincie. Het duurde evenwel nog
enige tijd, voordat een en ander kon worden geëffectueerd, omdat eerst diverse partijen hun
toestemming moesten geven. Maar op 21 mei 1687 konden de eerste vier kapucijnen onder
leiding van Maximilianus Steens van Aarschot hun intrek nemen in een bestaand boerderijtje, de ‘Blauwhoef’ geheten. Van daaruit begon de bouw van een geheel nieuw klooster. Op
28 oktober 1688 kon de kerk worden ingewijd en twee maanden later werd het klooster in
gebruik genomen met de eerste koordienst.71
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17. 	In 1688 verrees in Meersel, net over de grens ten zuiden van Breda, een nieuw kapucijnenklooster. De Bredase koopman Johan
de Wijse en zijn echtgenote Ida van Rucphen financierden de bouw voor een belangrijk deel. (bron: www.nieuwsblad.be)

In de jaren nadien kon het complex dankzij de geregelde financiële en materiële steun van
katholieken uit onder meer Breda, Chaam, Rijsbergen,Ulicoten en Ulvenhout steeds meer
worden uitgebreid. Mettertijd groeide ook het aantal religieuzen. In 1725 woonden er al 18
paters en broeders en in 1773 niet minder dan 28.72 Hierbij bleef het echter niet. Gezien de
grote toeloop van gelovigen, vooral op feestdagen moest ook de kloosterkerk worden vergroot,
zelfs tot tweemaal toe: eerst in 1726-1730 en kort nadien nog eens in 1736-1739. De kerk kreeg
geleidelijk aan ook de status van Vormselkerk voor heel de baronie van Breda. En omdat in
elk geval de gardiaan van het klooster al in 1692 van het generaal bestuur in Rome verlof
kreeg om indien nodig het habijt af te leggen en ‘een wereldsch kleed’ te dragen, kon hij ook
vrij gemakkelijk naar Breda reizen om geloofsgenoten te bezoeken. Ook voor het bisdom
werd Meersel-Dreef een belangrijk centrum: medio september 1791 hield bisschop Cornelius
Franciscus de Nelis (1785-1794) in het klooster zelfs een diocesane synode. Hieraan werd ook
deelgenomen door pastoors uit het dekenaat Breda.
Maar niet lang daarna veranderde het klimaat: niet alleen in politiek, maar ook in kerkelijk opzicht. Want nadat de Oostenrijkers op 26 juni 1794 bij Fleurus door de legers van het
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Z ie het visitatieverslag van deken Hermannus Holthusius uit 1647, in: Toebak, Kerkelijk-godsdienstig leven, band 2, p. 205.
ACH, afd. 3: Conventualia: Archief klooster Breda, doos 1: kopieën van twee akten van 01-10-1640. Zie ook Kappelhof, Brouwen en zieden, p. 103.
Wessels, ‘De Reformatie in West-Brabant’.
De Lepper, ‘De Katholieke Kerk’, p. 185-199.
Kappelhof, ‘Zaken doen over de grenzen heen’.
ACB, afd. II, nr. 8297: Meerseletum bevat een historische compilatie van de geschiedenis van het klooster in Meersel-Dreef, samengesteld
door Victorius van Appeltern, gardiaan te Meersel vanaf 1876. In ACH bevindt zich een gedeeltelijke kopie van deze compilatie.
Hildebrand, De kapucijnen, deel V De Vlaamse kloosters, p. 167-200 (Meersel).
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18.	Pater Capesien, uit een serie
van afbeeldingen door Pieter
Geraards, ca. 1720-1760, van
geestelijken en kloosterlingen
in hun specifieke kledij in
waterverf op perkament. (bron:
Breda’s Museum, inv.nr. BT
4305)

revolutionaire Frankrijk
waren verslagen en de
tot dan toe Oostenrijkse
Nederlanden op 1 oktober 1795 door Frankrijk
waren ingelijfd, werden
op 1 september 1796 alle
kloosters afgeschaft en
hun goederen verbeurd
verklaard.73
Vooralsnog konden de
kapucijnen hun verblijf
in Meersel-Dreef nog
even rekken, maar op 15
januari 1797 moesten ook
zij uit hun klooster vertrekken. Daarmee kwam er een einde aan het eerste verblijf van de
kapucijnen in Meersel-Dreef. Maar daarmee werd ook een periode afgesloten, waarin het
klooster van Meersel-Dreef als een soort voorpost functioneerde van een doorgaande katholieke reformatie, zij het vermengd met contrareformatorische elementen, ten behoeve van
het dekenaat Breda. Behalve voorpost is Meersel-Dreef echter ook een centrum geweest van
waaruit, zij het misschien niet zo bewust, nieuwe leden voor de orde werden aangeworven.
Tot de opheffing van het klooster in Breda in 1637 zijn vanuit de dekenaten Hoogstraten,
Bergen op Zoom en Breda in totaal acht jongemannen bij de kapucijnen ingetreden. In de
jaren nadien zijn tot het uitbreken van de Franse Revolutie alleen al vanuit het dekenaat
Breda zestien personen ingetreden, elf van hen waren uit de stad Breda zelf afkomstig.74 Met de
terugkeer van de kapucijnen in Meersel-Dreef op 5 januari 1865 begint een heel nieuwe fase in
de geschiedenis van de orde in deze regio. Die verschilt echter zozeer van de kerkelijke situatie
in Breda tussen 1625 en 1637 en in Meersel-Dreef tussen 1687 en 1797: - België was inmiddels
een zelfstandige staat geworden en in Nederland was de bisschoppelijke hiërarchie hersteld,
waarbij Breda zelfs bisschopszetel was geworden -, dat het niet zo zinvol is om hieraan in deze
bijdrage nog aandacht te schenken.75 Bovendien kwamen elementen uit die geschiedenis, die
begon in 1887 al in de eerste paragraaf aan de orde.
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19.	Kapucijnenklooster aan de Schorsmolenstraat te Breda. Het klooster werd in het jaar 1889 in gebruik genomen. In 2013
verlaten de kapucijnen het kloostergebouw. (foto: F. Gooskens)

|

Tot slot
Hervormingsbewegingen binnen de katholieke kerk76 stammen vaak uit de wereld van de
kloosters. Een goed voorbeeld vormt de cluniacensische hervorming die in de tiende en elfde
eeuw werd geïnitieerd vanuit de abdij van Cluny in Zuid-Bourgondië. Onder leiding van de
abten Berno (910-927), Odo (927-942), Majolus (965-994) en Odilo (994-1048) werd in deze
benedictijner abdij een hervorming doorgevoerd, waarbij de kloostergemeenschap volledig
onafhankelijk kwam te staan van de plaatselijke heer en de basis werd gelegd voor een verband
of congregatie van een groot aantal kloosters die ook allemaal onttrokken waren aan een lekeninvestituur en een strikte monastieke observantie nastreefden met veel aandacht voor een
goed uitgevoerde liturgie in een fraaie kloosterkerk. De vroomheidsbeleving die hierachter
schuil ging (de schoonheid als weg naar God), heeft ook zijn invloed doen gelden buiten de
betrokken kloosters.77 Maar toen in latere jaren in de congregatie van Cluny steeds meer de
hand werd gelicht met de naleving van de strikte observantie, kwam vanaf 1098 vanuit Citaux
en wat later Clairvaux, eveneens in Bourgondië gelegen, een nieuwe hervormingsbeweging
op gang, waarop met name Bernardus van Clairvaux (1090-1153) een sterk stempel heeft
gedrukt. Hij wilde in alle opzichten terug naar de Regel van Benedictus (480-547) en wel tot
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B runeel, ‘Van verovering tot onafhankelijkheid’, p. 553-560. Gielis, ‘Een bewogen eeuw’, vooral p. 156-164.
Teuns, 300 jaar. Zie ook Symphorianus, Gouden Jubilé, p. 61.
Het klooster van Meersel-Dreef maakte overigens nog tot 1 januari 1885 deel uit van de Nederlandse kapucijnenprovincie.
Zie o.a. Kappelhof, ‘Hervormingsbewegingen’.
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de laatste stip (‘ad apicem litterae’). Dat betekende dat afstand gedaan moest worden van bijna
alles waardoor Cluny groot was geworden: materiële rijkdom en macht, indrukwekkende en
rijkversierde kloosterkerken en een monnikenleven waarin geen plaats meer was voor ‘labor’
(de handenarbeid), die samen met het ‘opus Dei’ (het gezamenlijk koorgebed) en de ‘lectio
divina’(de individuele geestelijke lezing), gelden als de drie pijlers waarop het benedictijnse
monnikendom is gebaseerd. Het streven van Bernardus naar herbronning sloeg aan en leidde
in de twaalfde eeuw tot wat wel de cisterciënser hervormingsbeweging wordt genoemd.78
De herwaardering van de harde handenarbeid maakte een belangrijk onderdeel uit van deze
beweging die zich vestigde in tot dan toe onbewoonde en dus onontgonnen gebieden, waar
die handenarbeid hard nodig was om te kunnen overleven. Ook de cisterciënser hervorming
kende een uitstraling tot buiten de kloosters.
De bedelorden die in de dertiende eeuw ontstonden en de ‘stabilitas loci’ (levenslang verblijven op een en dezelfde plaats) opgaven voor een ‘mobilitas loci’ (gaan waarheen de kerk ons
roept) en die opteerden voor een leven in de stad, belichaamden een nog radicaler alternatief
voor het traditionele, door Cluny vormgegeven monnikendom, met name op het punt van de
armoedebeleving. Maar daarvan vonden Mattheus van Bascio en de zijnen in het eerste kwart
van de zestiende eeuw dat die niet alleen door de conventuelen, maar ook door de observanten
onvoldoende in praktijk werd gebracht. De Regel van Franciscus en met name diens Testament
vroegen volgens hen om een veel consequentere armoedebeleving. De hervormingsbeweging
van de kapucijnen werd hierdoor sterk gekleurd, eerst in Italië, vervolgens in Frankrijk en
vanaf 1585 ook in de Nederlanden. Dat daardoor de overtuigingskracht van hun optreden
werd vergroot, staat buiten kijf. Daar kwam bij, dat de periode waarin de kapucijnen in Breda
werkzaam waren, voor een deel samenviel met het episcopaat van de bisschoppen Joannes
Malderus (1611-1633) en Gaspar Nemius (1635-1652), twee kerkleiders die bekend stonden als
enthousiaste pleitbezorgers van het gedachtegoed van het Concilie van Trente. Zij benadrukten dat de naleving van de kerkelijke verplichtingen zoals de paasbiecht en paascommunie
een persoonlijke gewetenszaak was van elke gelovige.79 De priesters moesten ervoor zorgen
dat mensen die op dit punt in gebreke bleven, met een groot schuldgevoel bleven zitten.
De kapucijnen, die zich zoals gezegd van harte aan Trente hebben gecommitteerd, hebben
zich ten aanzien hiervan niet onbetuigd gelaten. Zowel in hun apostolaat van de preekstoel als
in dat van de biechtstoel was het aankweken van een schuldbesef een belangrijk element van
hun pastorale strategie. In Breda evengoed als in andere steden en dorpen. Het precieze effect
hiervan is moeilijk te meten; de kapucijnen waren in Breda immers niet de enige orde die zich
hiervoor heeft ingezet. Maar uit het feit dat het calvinisme na 1637, respectievelijk na 1648 in
stad en land van Breda zo weinig voet aan de grond heeft gekregen, mag in elk geval worden
afgeleid dat het katholicisme hier inmiddels inderdaad een zaak van persoonlijke overtuiging
was geworden. Dat het klooster in Meersel-Dreef vanaf 1687 zo’n grote aantrekkingskracht
heeft uitgeoefend op katholieken uit Breda en omgeving doet vermoeden dat de kapucijnen
in het aankweken van die overtuiging een grote rol hebben gespeeld. Daarin is dan ook hun
bijdrage aan de katholieke herleving in deze regio vanaf het tweede kwart van de zeventiende
eeuw gelegen.
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Milis, Hemelse monniken, p. 148-149.
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20.	Foto van de pandhof van het klooster aan de Schorsmolenstraat met de graven van een aantal in Breda overleden
kapucijnen. (foto: C. Vervest)
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