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VERANTWOORDING 

Van alle thans bestaande Nederlandse kloostergemeenschappen heeft de Abdij 
van Berne * de langste historie, en ongeveer de kortste geschiedschrijving. Welis
waar bracht het „Berneboek" bij het achtste eeuwfeest der abdij in 1934 een 
historisch overzicht van het verleden, en verschenen er tussen 1960 en 1975 zestien 
geschiedkundige opstellen in de reeks „Bernensia", maar daar bleef het bij. Wil 
men in 1984, bij het 850-jarig bestaan der abdij, tot een behoorlijke monografie 
over Beme komen, dan zijn er nog veel voorstudies nodig. 

Deze verhandeling wil zulk een voorstudie zijn- Ze bestrijkt het verborgen leven 
van de Abdij van Berne in haar parochies gedurende het zestigtal jaren van 
1797-1857. 
De verhouding tussen de abdij en haar parochies wordt hiermee aan de orde 
gesteld. Het belang van die relatie nam iedereen van oudsher aan. Ook wij waren 
door vroegere studies tot die overtuiging gekomen. Het wetenschappelijk onderzoek 
liet echter nog altijd op zich wachten. 

Toen we ons er dan toe zetten, om de periode 1797-1857 te bestuderen, zagen 
we onze veronderstelling, dat de eigen parochies van Berne in die tijd een grote 
betekenis hadden, spoedig bevestigd. Maar weldra rees toen ook de vraag, hoe die 
invloed voor 1797 was gegroeid, en hoelang hij zich na 1857 nog wist te hand
haven. Zonder kennis van de voortijd bleken de moeilijke kwesties, die omtrent 
het kerkelijk en burgerlijk bestaan van de abdij rezen, niet te begrijpen. Tevens 
diende de studie ook nog een dertigtal jaren na 1857 te worden voortgezet, om 
te zien, hoe de abdij tegenover haar parochies weer een zelfstandig bestaan wist 
op te bouwen. 

W e kwamen zodoende tot een soort drieluik van Berne als parochieabdij, waarbij 
ons eigenlijk terrein van onderzoek het grote middenpaneel of deel II vormt, 
terwijl de twee zijpanelen, de delen I en III, beide van veel bescheidener formaat, 
de noodzakelijke voorafgaande informatie alsook de latere ontwikkeling geven. 

De zakelijke inhoud van onze verhandeling stond ons vanaf het eerste begin vrij 
klaar voor ogen. Wij dienden een stuk abdijgeschiedenis te brengen, en daarbij de 
banden met de parochies scherp in het oog te houden, zonder echter het verleden 
van de afzonderlijke parochies te gaan ontleden. 
Moeilijker lagen de zaken, voor wat betreft de afbakening van het onderwerp in 
de tijd. Voor het eigenlijke middenpaneel deed zich geen probleem voor; we kozen 
daarvoor de zestig jaar, toen de abdij alleen als geestelijk instituut bestond, maar 
toen het materiële bestanddeel van enig kloostergebouw totaal ontbrak. 

De begrenzing van de twee zijpanelen is uiteraard een tamelijk willekeurige. 
De periode, die van het oude Beme naar de parochies voert, lieten we in 1240 
beginnen, omdat op dat moment Beme zijn parochiële rechten verwierf over 
Berlicum, de oudste reguliere parochie van Nederland. De ontwikkeling van de 

*) Aangezien de naam Abdij van Berne historisch bepaald is en het een eigennaam 
is geworden van een instituut, dat slechts tot 1572 metterwoon te Berne bij 
Heusden gevestigd was, schrijven wij de naam Abdij van Beme met een hoofd
letter. De schrijfwijze abdij van Averbode, abdij van Tongerlo, enzovoorts, geschiedt 
met een kleine letter, omdat het voorzetsel „van" hier de plaats van vestiging tot 
op heden aanduidt. 
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parochies naar het nieuwe Berne beschouwden we als in 1886 ten einde, omdat de 
abdij toen, na ruim tachtig jaar rechtstreeks onder Rome te hebben gestaan, weer 
met de Orde verenigd werd. 

Omdat er tussen de abdij en haar parochies niet slechts een geestelijke, maar 
ook een materiële band bestond, leek ons de nodige informatie over het goederen
bezit onmisbaar. Tevens werd nagegaan, onder welke omstandigheden parochiële 
rechten verworven werden. De strijd voor het behoud van de abdij, haar parochies 
en haar goederen kreeg eveneens, voor zover dat noodzakelijk was, de nodige 
aandacht. Tenslotte werd ook een poging ondernomen, om de religieuze betekenis 
van de Bemse parochies enigszins te peilen. Dit laatste bleek alleen mogelijk voor 
de periode van de Tachtigjarige Oorlog, omdat we voor de tijd van daarvoor en 
daarna niet over voldoende gegevens beschikken. Wel werd over heel de tijd voor 
de Franse Revolutie de nodige algemene informatie verstrekt, voor zover die voor 
het begrijpen van het centrale thema in de periode I797-I857 noodzakelijk of 
nuttig is. 

Het tijdperk 1797-18S7 kent drie pastoors-abten: Petrus Beckers, 1805-1823, 
Nicolaas van den Braak, 1837-1842, en Gerardus Neefs, 1842-1859; van hen is 
Petrus Beckers in vele opzichten de grootste. Daarnaast waren er twee regent
schappen, het eerste, 1799-1805, onder leiding van prior Antonius van Geel, het 
tweede, 1823-1837, met prior Arnoldus Beels aan het hoofd. Deze vijf personen 
waren de hoofdrolspelers in het ingewikkeld spel van burgerlijke en kerkelijke 
machten, dat zich in die zestig jaar voltrok. De strijd, door Beckers en Beels tegen 
de Bossche vicaris Antonius van Alphen gevoerd, vormt daarin een hoogtepunt. 
Door de hoge interventie van Koning Willem I en van Rome werd Berne echter 
in zijn bestaan gespaard. 

De weg naar het herstel in 1857 was verre van gemakkelijk, en ook daarna rezen 
nog grote moeilijkheden. Maar met de hulp van de pauselijke intemuntii wist men 
de juiste weg te vinden. 

Wie het drieluik van Berne als parochie-abdij aandachtig beziet zal daarop nog 
veel meer details ontdekken, dan wij U hier in kort bestek konden aangeven. 
Het leven en voortleven van een abdij gedurende bijna 850 jaar, en dat onder 
dikwijls onvoorstelbare omstandigheden, is meer dan datgene wat een historicus 
kan weergeven. 

Dat deze studie mocht uitgroeien tot dissertatie heeft ons evenzeer verrast als 
verheugd. Naar al degenen, die deze gang van zaken hebben bevorderd, gaat onze 
diepe erkentelijkheid uit. 

Wij waren er erg gelukkig mee, dat we onze studie mochten zien ondergebracht 
in een reeks, waar ze naar haar inhoud vooral thuis hoort, namelijk in de 
Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Neiierland. Voor zijn stimulans 
tot het ondernemen van de voorliggende studie en de hulp daarbij verder onder
vonden zijn wij Prof. dr. H. F. J. M. van den Eerenbeemt ten zeerste erkentelijk. 

Meer dan gewone dank zijn we ook verschuldigd aan Mevrouw M. E. Belksma-
Hiemstra te Coirle voor haar technische assistentie bij de vormgeving van de 
bibliografie en van de voetnoten. 

Wanneer wij tenslotte onze confraters Huub van Bavel en Gilbertus van der 
Velden voor hun bijzondere belangstelling en hulpvaardigheid danken, dan zien 
wij hen slechts als exponenten van heel de abdijgemeenschap, die steeds meer in 
ons werkt dan wij in haar! 
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DEEL A 

VAN H E T OUDE BERNE NAAR DE PAROCHIES 





Afb. 1. St.-Norbertus, stichter 
van P. P. Rubens 

van de Orde van Premontré, f 1134; grisaille 



Afb. 2. Abdij van Berne aan de Maas; paneel van Jan Meerhout, t " ^ 



HOOFDSTUK I 

HET VERWERVEN VAN HET GOEDERENBEZIT 

EN VAN DE PAROCHIES VAN BERNE 

Om de ingewikkelde situatie te kunnen begrijpen, waarin Berne 
na de Franse Revolutie, uitgewezen uit Vilvoorde, terecht kwam, 
is een zekere kennis van de voorafgaande ontwikkeling niet slechts 
nuttig, maar zonder meer noodzakelijk. 

In grote lijn dient men daarom vooraf te weten met welke ma
noeuvres de abdij zich niet alleen tijdens heel de Tachtigjarige 
Oorlog, maar ook in de 150 jaar daarna op de been wist te houden. 
Die strijd om het bestaan is weer ten nauwste verbonden met die 
voor behoud van goederenbezit en parochies, twee sectoren die 
onderling ook weer in nauw verband staan. Trouwens heel de drie
deling abdij, goederenbezit, parochies, vormt een sterke eenheid, 
temeer omdat de parochies vóór de Franse Revolutie veel meer be
zit van de abdij waren dan daarna. 

Wij zullen daarom uit vroegere schetsen van de abdijgeschiedenis1 

nogmaals enkele punten naar voren halen, min of meer bekende 
gegevens in een nieuw verband bijeenbrengen, hier en daar ook 
nieuw materiaal inbrengen. Terwille van de overzichtelijkheid worden 
eerst enkele beschouwingen gewijd aan het goederenbezit en de 
parochies van de abdij. Hiervoor moeten wij tot de middeleeuwen 
teruggaan. Daarna worden de lotgevallen van de abdij sedert de 
Tachtigjarige Oorlog in grote lijn geschilderd. 

§ 1. Het goederenbezit van Berne 

Berne bij Heusden werd in 1134 gesticht vanuit Mariënweerd, 
bij Beesd aan de Linge gelegen, dat zelf pas sedert 1129 bestond en 

') A. W. van den Hurk, Berne in de branding tijdens de Tachtigjarige Oorlog, in 
Archief voor de Geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nedefand, jrg. VIII 
(1966), blz. 1-61; Idem, Berne op weg naar Spaans-Brabant, 1640-1680, in Analec-
ta Praemonstratensia, dl. XLVIII (1972), blz. 243-290; H. Th. Heijman, Acht 
eeuwen, in Bernehoek (Heeswijk 1934), blz. 9-66. 
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via Laon (1124) van Prémontré afstamde. Berne was bijgevolg een 
achterkleindochter van Prémontré. 

De oorsprong van de latere bezittingen van deze abdij is gelegen 
in de erfgoederen, welke zij van haar stichter Fulco van Berne mee
kreeg. Die goederen waren zeker niet onaanzienlijk. Zij waren ge
legen in het Land van Heusden, het Land van Altena, in Utrecht 
(Maarsbergen), in Maas en Waal en in Noord-Brabant. Later kwa
men er voor en na nog grotere gebieden door schenking bij, zo bij
voorbeeld tegen het einde van de twaalfde eeuw het bezit van 
Bemheze onder Heeswijk-Dinther. Op de grotere goederencom-
plexen ontstonden gewoonlijk uithoven. Er werkten in het begin 
als regel enkele lekebroeders onder leiding van een priester, die la
ter vaak de titel van proost kreeg. Overigens werd hiermee ook dik
wijls de provisor of econoom aangeduid. 

In veel gevallen werden de lekebroeders later vervangen door 
gewone pachters. Omdat het aantal namen van lekebroeders, dat 
ons in de akten en dodenboeken van de abdij voor de eerste vier 
eeuwen is overgeleverd, zeer klein is, amper vijfentwintig in totaal, 
moet men er ernstig rekening mee houden dat de kloosterlingen van 
Berne zelf lang niet zoveel aan bedijking en ontginning hebben ge
daan als men gewoonlijk aanneemt. 

Aan de geschiedenis van het domein van Berne heeft H. van Dijk 
een studie gewijd die tot enkele belangrijke conclusies heeft geleid.2 

Bij zijn onderzoek beperkte hij zich tot het grondbezit van de abdij 
te Heeswijk-Dinther, Berlicum en het Land van Heusden. Hij 
maakte daarbij gebruik van drie documenten: een goederenlijst van 
de abdij van rond het jaar 1210 (het zogenaamde Allodium Ber-
nense), een cijnsboek van omtrent 1380 en een door het Kantoor der 
Geestelijke Goederen te Delft kort na 1650 opgestelde blaffaert of 
goederenlijst. 

Uit het onderzoek blijkt dat de bezittingen van de abdij in hoofd
zaak werden opgebouwd uit een groot aantal schenkingen, die in 

г) H. van Dijk, Een klooster uit het Brabants-Hollarídse rivierengebied: de Abdij 
Berne en haar materiële betekenis in de middeleeuwen, in A.A.G. Bijdragen, dl. XV 
(Wageningen 1970), blz. 3-38. Deze studie is een reactie op de stelling die ontwik
keld werd door J. F. Niermeyer, Het klooster Berne en de ontginning van de 
Oostelijke Meierij omstreefeï 1200, in Ceres en Clio, zeven variaties op het thema 
landhouwgeschiedenis, in A.A.G. Bijdragen, dl. VI (Wageningen 1964), blz. 1 Π
Ι 28. Van Dijk toont overtuigend aan, dat van op grote schaal in cultuur brengen 
van woeste gronden geen sprake geweest kan zijn. 
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het begin soms vrij omvangrijk waren en afkomstig van feodale 

heren. Het merendeel ervan is echter van zeer beperkte omvang 

en stamt van gewone weldoeners. Door aankoop en ruil werd het 

bezit soms afgerond. Voor enige ontginningsactiviteit in Bernheze 

zijn geen bewijzen geleverd. Beme verwierf zijn bezittingen voor

namelijk in de perioden van 1130-1180 en van 1240-1280. Rond 

1300 was het bezit praktisch gestabiliseerd. In totaal wordt dan het 

grondbezit van Berne door Van Dijk becijferd op ongeveer 3.000 

hectaren, waarmee de abdij bepaald niet onder de grote middeleeuw

se kloosters kan worden gerangschikt, waartoe het trouwens door zijn 

ledental nog nooit behoord heeft. 

Soms verdwenen uit dat bezit hele stukken, zoals in het Land 

van Altena door de Sint-Elizabethsvloed in 1421. Voortdurend moest 

men ook zware dijklasten opbrengen, en desondanks kon men de 

wateroverlast dikwijls niet de baas. Ook veroorzaakte het stuifzand 

in Brabant veel problemen. Door zulke tegenslagen kon het onder

houd van de bewoners van de abdij, haar uithoven en haar parochies 

— want ook daarvoor moest gezorgd worden — wel eans moeilijk 

worden. Zo moest men bijvoorbeeld in 1465 aan paus Paulus II ver

lof vragen om goederen te mogen verkopen. Men voerde daarbij aan 

dat het klooster door waterrampen en andere tegenslagen zeer ver

armd en met schulden overladen was, dat zijn gebouwen zozeer 

vervallen waren dat vele leden gedwongen werden het convent te 

verlaten en naar andere kloosters over te gaan. 3 

Toen de Staten van Holland in 1577 de geestelijke goederen 

aansloegen, lieten zij Berne nog ongemoeid. Maar vanaf 1579 nam de 

druk op Berne toe. De gedachte om van de abdij een volledige staat 

van goederen op te eisen en de kloosterlingen met een alimentatie 

weg te zenden, dook toen voor het eerst op. Abt Spierinck van Well 

wist voorlopig de boot nog af te houden. Tegen het einde van de 

zestiende eeuw werden de goederen in het Land van Altena aan

geslagen en in 1609, bij het begin van het Twaalfjarig Bestand, 

raakte men diverse goederen kwijt in het Land van Heusden, waar

onder het patroonsrecht over de kerken van Oudheusden, Hedik-

huizen, Vlijmen en Engelen. Na het aflopen van het Bestand had-

') Archief Abdij van Berne, Abt Alexander 1461-1473 (afd. I, III K); Archivum 
Abbatiae Bernensis, verder aangehaald als kopieboek, dl. I (afd. И, С 10), blz. 
236-239, nrs. 504-505. 
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den de Staten ook reeds de proosdij van Maarsbergen provisioneel 
aangeslagen. De overgang van Den Bosch in 1629 bracht het verlies 
mee van de „nieuwe abdij" aldaar. 

Voor het behoud van voorname vermogensbestanddelen als het 
huis in Den Bosch en het goed de Maarsbergen bleef men tot het 
allerlaatste toe vechten. Maar het mocht niet baten; op 9 juli 1648 
kwam het moment van de algemene confiscatie der goederen en de 
officiële opheffing der abdij door de Staten van Holland. 
Daarmee was het gordijn over het ruim 500 jaar oude Berne geval
len, maar niet voorgoed. De op dat moment aanwezige leden zouden 
immers voor hun verdere leven een jaargeld mogen genieten, al 
mochten ze dan geen priesterlijke functies uitoefenen. Toen de laat
ste van hen in 1684 overleed, hadden de Staten van Holland tot het 
einde toe hun plicht gedaan en was voor hen de Abdij van Berne 
officieel ter ziele. Zij bleef dat ook in de ambtelijke stukken, waarin, 
tot lang na 1800, nog van „de voormalige Abdij van Berne" sprake 
was. 

Met de abdijgoederen waren sinds 1648 ook de door de abdij 
bediende Brabantse parochiekerken van Heeswijk, Berlicum en Li
thoyen en hun goederen aangeslagen door de Staten van Holland. 
Maar dat had niet tot gevolg dat de abdij ook haar patronaatsrecht 
over deze en de Hollandse parochies prijsgaf, en de zielzorg erover 
uit het oog verloor. Het vrije graafschap Bokhoven en de buurtschap 
Bedaf bij Uden zouden weldra de bases worden van waaruit men 
ging werken. 

Men was in 1649 te Vilvoorde boven Brussel begonnen zowel met 
de opleiding van toekomstige opvolgers alsook met de vorming van 
een bescheiden bezit. Voor het onderhoud van die in het geheim 
werkende zielzorgers en hun werk had de abdij buiten de jaargelden 
van de Staten, en wat uit het bezit te Vilvoorde kon worden over
gehouden, nog een geheim potje achter de hand gehouden. 

In 1628 had de abdij een aantal goederen en de helft van de tien
den te Lithoyen gekocht, doch deze uit veiligheidsoverwegingen op 
naam van de Bossche advocaat en schepen mr. Arnoud van Broeck-
hoven, een broer van de kanunnik Nicolaas, laten zetten. Zij bleven 
daardoor buiten de confiscatie van 1648; men bleef er bijgevolg 
ook aanmerkelijke inkomsten uit trekken. Dit ging goed, totdat een 
onbekende omstreeks 1720 aan de Staten verklikte, dat de helft van 
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de tienden te Lithoyen bezit van de Abdij van Berne was. De Staten 
namen weliswaar de tienden in beslag, maar de abdij kon ze vrij
kopen voor een bedrag van 6.500 gulden. De gemiste opbrengst 
werd door de Staten op 4.000 gulden geschat; 2.500 gulden gingen 
als tipgeld naar de verrader. 

De Staten van Holland toonden zich tegenover de abdij, ook na 
haar officiële opheffing op 9 juli 1648, beslist niet onwelwillend. 
Abt Bosch kon nog tot 13 februari 1649 in het oude Berne zijn ver
blijf houden, waarna hij zich met toestemming van het dorpsbestuur 
op het Slotje of Speelhuis te Heeswijk kon vestigen. De abdij-advo
caat Godfried van Herlaar had het van de Staten gehuurd om het 
als woonhuis voor de abt veilig te stellen. Deze mocht er ook gaan 
wonen met zijn provisor en enkele knechten. De eerste drie jaar 
moest hij per jaar 150 gulden huur betalen, daarna schold men hem 
de huur kwijt. In 1657 vertrok abt Bosch naar Vilvoorde. Zijn 
opvolger Joachim Keysers verbleef er tijdens zijn abbatiaat van 
1668-1676. Voor en na verbleven in het Slotje de pastoors van 
Heeswijk, die er ook voor 1648 vaker gewoond hadden. Na 1688 
huurde men het huis voor zestig gulden per jaar. Toen de goederen 
van Heeswijk in 1724 door de Staten openbaar verkocht werden, 
bleef het Speelhuis ten gebruike van de abt tegen jaarlijkse erfpacht 
van 150 gulden. In 1785 werd die erfpacht door een betaling van 
7.200 gulden ineens door de abdij afgelost, waarmee zij in het on
beperkte bezit kwam van het Slotje. Behalve het Slotje bezat men 
vlak vóór de Franse Revolutie in Staats-Brabant vast goed onder 
Heeswijk, Schijndel en Lithoyen. De grootte ervan bedroeg onge
veer 20 à 25 hectare; de waarde van dit bezit werd voor de collaterale 
successie in 1793 geschat op ongeveer 30.000 gulden.4 Te Vilvoorde 
zou het grondbezit omstreeks 1793 ongeveer 120 bunders groot zijn 
geweest. Naast het refugiehuis bezat men er nog vijf huizen, welke 
men verhuurde, alsook een pachthof te Koningsloo. * 

§ 2. De parochies van Berne 

In de Orde van Prémontré had de zielzorg zich vanaf het begin 
gericht op de prediking en parochiedienst. Norbertus en zijn volge-

*) Arch. Abdij v. Berne, Prior Van Geel 1799-1805 (afd. I, Vil i B). 
5) Arch. Abdij v. Berne, Kopieboek, t.a.p., dl. II, blz. 240. 
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lingen preekten in het jaar 1124 te Antwerpen met goed gevolg 
tegen de volgelingen van Tanchelm. Daarop werd de collegiale 
kerk van Sint-Michiels aldaar aan hun zorgen toevertrouwd. De 
kerk, die met goederen werd begiftigd, werd voor de zielzorg be
stemd. 

Het duurde daarna slechts enkele tientallen jaren voordat aan 
verschillende abdijen van de Orde zowel kerkelijke goederen (o.a. 
tienden) alsook kerkelijke bedieningen werden toegestaan. Verschil
lende abdijen als Averbode, Tongerlo, Grimbergen, Park en Floreffe 
verwierven het zogenaamde patronaatsrecht over verschillende pa
rochies, het recht namelijk om daar de dienstdoende geestelijke aan 
te wijzen. Daarmee was nog niet zonder meer gezegd dat men de 
zorg voor de parochie ook aan de leden van de abdij mocht toever
trouwen. Dikwijls was dat echter vanaf het begin toegestaan. Vol
gens de bepalingen van ordesstatuten mocht de zielzorg in de paro
chie in de begintijd alleen door groepjes van drie of vier personen 
worden uitgeoefend, niet door een alleen werkende zielzorger. Na 
verloop van tijd werd het laatste evenwel regel. Eeuwenlang ope
reerden norbertijnse pastoors afzonderlijk. Slechts in hun echt aan
zienlijke parochies kwamen wel kapelaans voor. 

Bij Berne was van parochiezielzorg pas betrekkelijk laat sprake. 
Ook bij de moederabdij Mariënweerd was dat het geval. Beide ab
dijen hadden ruim een eeuw na hun stichting een sterk contempla
tief karakter behouden, veel langer dan sommige Zuidnederlandse 
en Duitse kloosters. Dat was in overeenstemming met de openings
passus van de stichtingsakte van beide kloosters, die sterk de con
templatie beklemtoonde. Omdat men hem echter in alle van de 
Sint-Martinusabdij te Laon afstammende kloosters aantreft, zal men 
aan de formulering in die arenga niet te veel waarde moeten toe
kennen, omdat zij als formule bijna automatisch werd overgeschre
ven. Veeleer waren het plaatselijke omstandigheden die kunnen ver
klaren, dat bij Berne en Mariënweerd bijna op hetzelfde moment 
van parochiezielzorg sprake was, voor Berne te Berlicum in 1240, 
en voor Mariënweerd te 's-Gravenzande in 1242. Van 1231 tot 1270 
bezat Berne wel het patronaat over de kerken van Orthen en Den 
Bosch, maar voor de geschiedenis van de latere Bernse parochies 
heeft dit gegeven weinig betekenis. Bij een nieuw tiendcontract, in 
1247 met de benediktijnenabdij van Sint-Truiden gesloten, kreeg 
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Berne ook het recht om de dienstdoende geestelijke van de parochie 
van Merpt voor te dragen, maar er is ook hier geen enkele aandui
ding dat er ooit leden van de abdij als bedienaar van de kerk zijn 
opgetreden. 

De eerste parochie waarover men grote zeggenschap kreeg, was 
die van Berlicum. Dit geschiedde in 1240 ten gevolge van een ge
wone zakelijke transactie. In dat jaar verkocht het kapittel van Sint-
Salvator te Utrecht (Oudmunster) voor een som ineens en een jaar
lijkse cijns een boerderij te Berlicum aan de abdij.6 Aan die boer
derij met al haar toebehoren en rechten, onder andere het visrecht, 
zat ook het patronaatsrecht vast over de kerk van Berlicum! 

De eigenaar mocht de dienstdoende geestelijke aanwijzen; hem 
kwam in eerste instantie het genot toe van de opbrengsten van de 
kerkelijke goederen, al was hij ook verplicht voor het onderhoud van 
de kerk en haar bedienaar het nodige bij te dragen. 

De overdracht van de kerk te Heeswijk in 1284 blijkt veel minder 
zakelijk te zijn verlopen. Walter van Bentheim en zijn vrouw Agnes 
schonken immers de kerk van Heeswijk, die tot hun begeving stond 
en het patronaatsrecht daarover, voorgoed bij wijze van aalmoes en 
uitsluitend terwille van God aan de abdij van Berne.7 Men kan 
zich afvragen of het afzonderlijk noemen van de kerk naast het pa
tronaatsrecht, ook duidt op een eigendomsoverdracht van de kerk 
zelf. Misschien was hier inderdaad sprake van een eigenkerk, door 
een grondeigenaar van weleer op eigen kosten op zijn grond ge
bouwd, en daardoor zijn eigendom. Als geestelijke instanties gaven 
de bisschop van Luik en de pastoor van Dinther, ín zijn kwaliteit 
van deken van Woensel, hun goedkeuring aan de overdracht. Ten
slotte deed graaf Jan van Megen afstand van zijn tienden. Bij heel 
het gebeuren stonden, zou men geneigd zijn te zeggen, eerder de 

·) Arch. Abdij v. Berne, Abt Henricus 1237-1244 (afd. I, II D); Kopieboek, t.a.p., 
dl. I, blz. 22-23, nr. 29; Oorkondenboek van Holland en Zeeland, bewerkt door 
L. van den Bergh, dl. I ('s-Gravenhage 1866), nr. 374; voor de voorovereenkomst 
van 8 mei 1237 zie W. Hoevenaars, De hoeve van het kapittel van SintBonifaas, 
te Berne gelegen, in Archief voor de Geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht, 
dl. XVII (1889), blz. 181-183; Arch. Abdij v. Berne, Kopieboek, t.a.p., dl. I, blz. 
22, nr. 28. 
') Arch. Abdij v. Berne, Abt Walter 1278-1291 (afd. I, II J); Kopieboek, t.a.p., 
dl. I, blz. 31, nis. 55-56. Vgl. ook nis. 57, 58, 60 en 61; J. de Fremery, Supple
ment Oorkondenboek van Holland en Zeeland ('s-Gravenhage 1901), nrs. 224, 225, 
227 en 230. 
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geestelijke belangen van de gelovigen dan het tijdelijk voordeel van 
de betrokkenen op het voorplan. 

Het jaar daarop, in 1285, vond een nog grotere transactie plaats 
van meer zakelijke aard, waarbij de latere Bernse parochies Engelen, 
Vlijmen, Hedikhuizen en Oudheusden waren betrokken. De abdij 
sloot toen met het kapittel van Sint-Jan te Luik een overeenkomst. 
Zij kreeg daarbij een aantal goederen alsook het patronaatsrecht 
over Vlijmen-Engelen (tot 1481 één parochie), Hedikhuizen en 
Oudheusden in eeuwigdurende erfpacht.8 Deze erfpacht droeg het 
karakter van een leen, waarvoor een jaarlijkse erfcijns verschuldigd 
was, en dat men telkens opnieuw moest verheergewaden of laten 
verheffen, wanneer een nieuwe abt in Berne optrad. De verplichte 
leenverheffing bracht dan ook telkens de betaling van een bepaalde 
geldsom en het afleggen van een eed van trouw mee. 

Hier was sprake van een transactie van bijzonder formaat. Het 
Luikse kapittel droeg het gebruik van een aantal goederen, tienden 
en rechten over, maar behield zelf uiteindelijk het eigendom. De 
abdij moest trouwens onderpand op haar goederen geven om de ge
trouwe betaling van de jaaraccijns te garanderen, dus zekerheid 
stellen in de vorm van een soort hypotheek. 

Het is duidelijk dat het bezit van bepaalde goederen en het be
schikkingsrecht over de kerk hier samengaan. Nu kwam bij het be
gin van het Twaalfjarig Bestand in 1609, zoals Frenken beweert9, 
met diverse goederen in het land van Heusden ook het patronaats
recht van bedoelde kerken in handen van de Staten van Holland. 

Toch vond er namens abt Leonard Bosch nog een leenverheffing 
plaats op 20 januari 1642; men wilde vermoedelijk zijn afspraken 
handhaven, in de hoop op betere tijden. Die kwamen niet. In 1648 
werden alle goederen aangeslagen. Het doet daarom komisch aan, 
dat het Sint-Janskapittel in Luik in 1713 de pasgekozen abt Leonard 
Maes in Vilvoorde aanschreef, om het leen te komen verheffen! 
Het kapittel had na het aanslaan van de kloostergoederen van Berne 

β) Arch. Abdij ν. Berne, Abt Walter 1278-1291 (afd. I, II J); Kopieboek, t.a.p., 
dl. I, blz. 54, nr. 128. Vergelijk blz. 34-35, nrs. 62-65; Fremery, Supplement 
Oorkondenboek... nrs. 224, 225, 230, 232, 239 en 241; J. Lahaye, Inventaire 
analytique des chartes de la collégiale cíe Saint Jean l'Evangéliste à Liège, dl. I-II 
(Brussel 1921-1931), passim. 
' ) A. M. Frenken, Het dagboek van prelaat Jan Moors, 24 juni 1637- einde 1639, 
in Bossche Bijdragen, dl. XVII (1940), blz. 31-32. 
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zijn aanspraken doen gelden bij het Kantoor der Geestelijke Goede 
ren te Delft, dat de kloostergoederen namens de Staten beheerde. 
Op 24 juli 1723 zou het Geestelijk Kantoor uiteindelijk het ver
schuldigd kapitaal aflossen aan het Sint-Janskapittel te Luik.10 De 
oorspronkelijke goederen met de middeleeuwse parochiekerken wa
ren op dat moment in handen van de hervormden overgegaan. 

In 1363 werd in een bepaald gedeelte van de parochie van He-
dikhuizen een kapel opgericht, waaruit reeds zes jaar later, in 1369, 
de parochiekerk van Bokhoven zou voortkomen. Wij zijn over het 
ontstaan van die kapel en de oorsprong van die parochie bijzonder 
goed ingelicht, omdat zich het vrij zeldzaam geval voordoet, dat de 
stichtingsakten bewaard zijn gebleven.11 Het rijke parochiearchief 
is door inventarisatie toegankelijk geworden, hetgeen weer aanlei
ding gaf tot speciale studies, zodat het verleden van deze Bernse 
parochie het best bekend is geworden.12 De parochie verdient die 
bijzondere aandacht ook, omdat ze als vrij graafschap tussen 1648 
en 1795 steeds toevluchtsoord voor de Bernenses en steunpunt voor 
hun zielzorg geweest is. 

In 1613, ten tijde van het Twaalfjarig Bestand, werd het patro-
naatsrecht verworven over de Maaslandse kerk van Lithoyen.13 Deze 
behoorde met haar vrij uitgestrekte landerijen en tienden vanouds 
aan de benediktijnenabdij van Sint-Piemigius te Reims. De Bernensis 
Nicolaas Havens was er al anderhalf jaar pastoor, voordat het pa-
tronaatsrecht overging. Daarna maakte men daarover in de parochie 
nog lang moeilijkheden, totdat in 1618 de aartshertogen Albertus en 
Isabella de overdracht goedkeurden. Zoals reeds werd vermeld, kocht 
Berne tien jaar later een deel van de vroegere goederen en tienden 
via een bevriende relatie op, tengevolge waarvan het honderd jaar 
lang ongestraft over de nodige geheime fondsen kon beschikken. 

Bij de bespreking van de wijze waarop de acht parochies aan Ber
ne waren gekomen, bleek reeds, dat zij als nieuw bezit aan het be-

10) Lahaye , a.w., dl . I I , blz. 93 noot 3. 
11) H. P. H. Camps, De stichtingsoorkonden van kapel en kerk van Bokhoven, in 
Met Cansen Trou, jrg. XIX (1969), blz. 95-97. 
12) J. Hoekx , Inventaris van het archief der parochie Bokhoven (Heeswi jk-Dinther 
1969); G. M . van der Velden , De kosterij van Bokhoven, 1369-1969 (T i lburg 
1976). 
1S) Arch . Abdij v. Berne, Abt Joannes Vercuylen 1608-1621 , m a p Li thoyen (afd. I, 
V C); Heijman, Acht eeuwen, t.a.p., blz. 40-41. 
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staand abdijbezit werden toegevoegd. Zoals dat ook bij de Zuid-
nederlandse abdijen bet geval was, werden de goederen van de abdij 
en die van de parochies vóór de Franse Revolutie nauwelijks onder
scheiden. Beide vormden een geheel; de parochiekerken en hun be
zittingen waren bij de abdij geïncorporeerd. Zodoende kwamen ook 
de uit de parochiekerken afkomstige inkomsten aan de abdij, waar 
echter weer tegenover stond, dat zij ook voor het onderhoud van de 
kerkgebouwen en haar eigen zielzorgers moest instaan. 

Tegen het standpunt, dat de pastoriegoederen ook deel uitmaak
ten van de abdijgoederen, hebben zich ten tijde van de Tachtig 
jarige Oorlog verschillende pastoors van Berlicum en Heeswijk fa
natiek verzet. Zij wilden voor zichzelf als pastoor een eigen vermo
gen en eigen inkomsten opbouwen, desnoods door een procesvoering 
tegen hun eigen abt' Maar dezen gaven op dat punt geen krimp. 
Vooral de abten Jan Moors en Leonard Bosch wilden daarvan niet 
horen. De herkomst der goederen was doorgaans niet meer te ach
terhalen. Veel was afkomstig van de „familiares", die in de doden
boeken mét hun schenkingen veelvuldig voorkomen. Anderen gaven 
heel hun goederenbezit aan de abt van Berne en zijn convent, om 
daarvoor „volledige broederschap bij hun leven en hun dood" te 
ontvangen. Dan waren er de vele pitantiegaven, aalmoezen tot bij
zonder onthaal der kloosterlingen, alsook de schenkingen aan gast
huis en ziekenzaal. De later bijgewonnen pastoriegoederen werden 
met afzonderlijk geadministreerd, doch als een stuk van het geheel 
behandeld. 

De abten namen dus van meet af aan het standpunt in, dat de 
pastoriegoederen onder de abdij ressorteerden, en handelden dien
overeenkomstig. Zij vochten evenzeer voor het behoud van de pa
rochies en haar goederen, als voor de abdij zelf. Zo wist Moors de 
Brabantse parochies van Berlicum, Heeswijk en Lithoyen in de 
jaren 1637-1640 voor de abdij te behouden, toen de rentmeester 
der Staten, Pieter Schuyl, die wilde aanslaan om daaruit de trakte
menten van de predikanten te betalen.14 

De predikanten beoordeelden Berne anders, als ze zeiden: „Haere 
goederen, die sij seer veel besitten, sijn eijgentlijck pastorijegoede
ren".15 Talrijk waren daarom de remonstranties van de predikanten 

14) Frenken, He t dagboek van prelaat Moors, La.fr., blz. 56-57. 
15) Van den Hurk, Berne in de branding, t.a.-p., blz. 47. 
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tegen de abdij en haar bezittingen. 

Vanaf het begin tot het eind van de Tachtigjarige Oorlog werd 

door de Staten vaak een betrouwbare staat van alle bezittingen en 

inkomsten van Berne geëist, liefst met bewijzen van herkomst erbij. 

Steeds wist men de zaak enigszins te vertragen, al lukte het zelden 

om ze van de agenda af te voeren. In zijn rond 1646 opgestelde 

„Deductie" verdedigt Leonard Bosch met nadruk het standpunt, 

ook ter belering van zijn opvolgers, zoals hij zegt, dat de pastorie

goederen niet los staan van de abdij. Als de predikanten de pastorie-

goederen opeisen, dienen zij te weten, dat deze goederen in wer

kelijkheid aan de abdij en het convent behoren. In de na 1648 op

gestelde „Nieuwe Blaffart der gewesene Abdije van Berne" 1 β zijn 

de abdijgoederen en pastoriegoederen van Heeswijk en Berlicum 

gewoon samen gevoegd. 

Toen de pastoors in 1807, ten tijde van koning Lodewijk Napoleon 

aan de minister van Binnenlandse Zaken administratieve gegevens 

over hun parochiebezit moesten verstrekken, kwamen abt Petrus 

Beckers en de vicaris van Den Bosch Antonius van Alphen tot het 

standpunt, dat men onderscheid moest maken tussen de pastorie

goederen (der norbertijnse parochies) vóór de confiscatie destijds bij 

de abdij geïncorporeerd, en die van na de confiscatie. Daarom diende 

ook de „canon", als tot de abdij behorend, niet te worden opgege

ven. 17 

Onder het woord „canon" verstond men een periodieke uitkering, 

die door de abdij aan haar zielzorgers verstrekt werd. De Bokhoven-

se pastoor J. van Roosmalen, die in het midden van de vorige eeuw 

talrijke geschriften publiceerde, sprak van „eene jaarwedde, bekend 

onder de naam „canon".18 In het jaar 1607 werd de uitkering van 

de „canon", zowel aan de pastoor van Bokhoven als aan die van 

Heeswijk als een gewone zaak beschouwd, de abdij had toen in de 

bijdragen in het levensonderhoud van deze pastoors veranderingen 

aangebracht. Vrijwel zeker gaan die uitkeringen nog wel een 

paar eeuwen verder terug. In 1424 was er al een vaste jaarlijkse 

") A.R.A. 's-Gravenhage, Archief Holland Geestelijke Goederen (inv. nr. 521). 
") J. M. J. Knaapen, De aantekeningen van Pastoor Beckers, in Geschiedkundige 
Bladen, jrg. I (1905), blz. 1-47 en 373-412. 
,8) Arch. Abdij v. Berne, ged. Archieven parochie Bokhoven, Archief van de 
pastoor, Algemeen Register, dl. II, 1847 (inv. Hoekx nr. 126), fol. 61v. 
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uitkering aan de pastoor van Heeswijk. In het begin omvatte de 
„canon" goederen in natura. Waarschijnlijk begon men veel later, 
na 1648, toen de toegekende jaargelden of traktementen van de 
Staten van Holland binnenkwamen, algemeen in contanten uit te 
betalen. In Bokhoven gebeurde dat al vroeger. Als regel werd de 
„canon", die jaarlijks meestal 150 tot 200 gulden bedroeg, naargelang 
grootte en welstand van de parochie, ieder jaar op een vaste verval
datum uitbetaald. De „canon" heeft zich zeer lang gehandhaafd; 
in de jaren 1873-1882 bestond hij nog voor de meer behoeftige pa
rochies Hcdikhuizen en Engelen.19 

'») Arch. Abdij v. Berne, Abt Adrianus Ceelen 1874-1885, Kasboekjes (afd. I, 
VII К). 
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HOOFDSTUK II 

DE STRIJD OM BEZIT EN BESTAAN 

Wie de lotgevallen van de abdij tussen 1572 en 1795 ook maar 
globaal overziet, moet er zich in hoge mate over verbazen, dat Berne 
alle gevaren en bedreigingen overleefde. Aan protectie en faveur, 
zoals wij hierna zullen aantonen, was een en ander ongetwijfeld te 
danken. Dit gold zeker voor de tijd, die aan het beslissende jaar 
1648 voorafging, toen bezit en bestaan als het ware nog één begrip 
waren. In de anderhalve eeuw daarna had men aan een welwillen
de houding van de Staten van Holland veel te danken. Het bleef 
een moeilijke tijd. Voor een beter inzicht in het latere, eigenlijk pa
rochieel tijdperk van Berne, dienen wij op voorhand enkele kwesties 
nader onder ogen te zien. Dat geldt dan de plaats van Berne in de 
Orde, en Berne's moeilijke Noord-Zuid-verhouding. 

§ I. Langs de wegen van protectie en faveur 

Vanaf het moment, dat verschillende middeleeuwse kloosters niet 
slechts door de adel, maar ook door vele weldoeners uit het gewone 
volk landerijen en andere bezittingen kregen aangeboden, wekte dat 
dikwijls ook de begeerlijkheid van anderen op. Men zocht daarom 
bij verschillende hoge geestelijke of wereldlijke machthebbers be 
scherming. Pausen en bisschoppen konden hun banbliksems slin
geren naar rovers van kloostergoed, doch de ervaring bewees dat dat 
meermalen niet voldoende was. Daarom nam men zijn toevlucht tot 
de sterke arm der wereldlijke heren. Dat leidde soms tot een „advo
cada", een kloostervoogdij van de heren, een bescherming die met 
geld en goed dikwijls duur betaald moest worden, en bovendien 
nog wel eens in overheersing ontaardde. 

Berne heeft in de middeleeuwen ook een hele reeks figuren 
gekend, waaraan het privileges, bijzondere bescherming en gunsten 
te danken had. In de geestelijke sector kwamen die van de pausen en 
van de bisschoppen van Utrecht en Luik; van wereldlijke zijde van 
de graven van Kleef, de heren van Heusden, de graven van Holland, 
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de hertogen van Brabant, zelfs van de keizers. Die eeuwenoude 
traditie van goede contacten met hogere, invloedrijke wereldlijke 
machthebbers, werd ook aangehouden toen de opkomst van de 
Hervorming en de vrijheidsstrijd tegen Spanje de betrekkelijk rus
tige verhoudingen van vroeger wreed gingen verstoren. 

De helpers bij uitstek in die uitermate moeilijke tijd zou men 
allereerst vinden bij het Huis van Oranje, namelijk bij Willem do 
Zwijger, en zijn beide zonen, Maurits en Frederik Hendrik, alsook 
bij de Hollandse ridderschap. Dat men tot deze hoge kringen toe
gang had, viel zeer zeker te danken aan het feit, dat Berne sedert 
het eerste kwart der zestiende eeuw in Koenraad van Malsen, Otto 
van Boetselaer en Dirk Spierinck van Well abten bezat, die uit 
adellijke geslachten afkomstig waren. In zijn suppliek van mei 1579, 
aan prins Willem van Oranje gericht, laat Spierinck van Well 
meteen zijn visitekaartje zien: „Ende alzoe den voornoemde suppli
ant is een edelman, gecommen van goeden stamme van vader en 
moeder", vindt hij, dat men hem met zekere clementie moet behan
delen, en ook met Berne zelf wat zuinig omspringen, „want daer 
altyt goeder edelluyder kijnderen in geweest zijn ende noch mogen 
commen".1 Hij is al zevenentwintig jaar lang in het vreedzaam 
bezit van zijn goederen geweest, heeft zowel van aartshertog Mat
thias van Oostenrijk, van Willem van Oranje, alsook van de Gene
rale Staten sauvegardes en bescherming ontvangen, en zegt, dat de 
Staten van Holland hem in dat vreedzaam bezit niet kunnen storen, 
zolang de ridderschap, de edelen en de steden van Holland als re
presentanten van die Staten niet gehoord zijn. 

De abt had omtrent de bedoelingen der Staten van Holland wel 
begrepen „dat zij der abdijegoederen van sinne waeren aen hen te 
behouden, ende den suppliant met sijne conventualen daeruyt de-
cerneren alimentatien ende henlieden benemen die possessie dcr-
selver goederen". Oranje had de katholieke schout en kastelein van 
Heusden, Gerard Spierinck van Well, een broer van de abt, wel ge
last om de belangen van de abdij te behartigen, maar de oorspron
kelijk toegezegde garanties voor behoud van het oude geloof en van 
de goederen kwamen weldra in het gedrang, toen Heusden een her
vormde schout kreeg in Nicolaas Blanckaert. 

>) Arch. Abdij v. Berne, Kopieboek, t.a.p., dl. II, blz. 86-87, nrs. 167-168. 
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Men kan zich afvragen, hoe de klaarblijkelijk goede verhouding 
tussen Willem van Oranje en het geslacht Spierinck van Well tot 
stand kwam. De meest voor de hand liggende verklaring is, dat de 
abt van Berne aan Willem van Oranje in de begintijd steun heeft 
verleend bij diens vrijheidsstrijd tegen Spanje, zoals ook verschil
lende norbertijnse abten in de Zuidelijke Nederlanden dat deden.2 

Misschien waren er echter reeds vroeger banden ontstaan tussen 
Willem van Oranje en de Abdij van Berne. Indien hiervoor al geen 
onaantastbare bewijzen zijn, dan hebben we toch misschien een 
paar aanwijzingen, die dat aannemelijk maken. 

Vooreerst bleef in het abdijarchief van Berne in kopie een brief 
van 22 april 1566 bewaard, volgens opschrift door de prins gericht 
aan den „Eerwaerdigsten Vader in Godt den Prelaet van Bern". 
Volgens de dorsale notitie betrof het hier een „Aenschrijfbrieff van 
den H. Prince van Orangie aen den Abt van Berne om te bidden en 
processien te houden etc". s Deze brief, door Allard destijds een 
encycliek van Willem de Zwijger genoemd, werd geschreven in een 
bewogen tijd, vervuld met grote spanningen. Enkele weken tevoren 
was het smeekschrift der edelen te Brussel aan Margaretha aange
boden. Het volk raakte ontevreden door de hoge graanprijzen. Die
zelfde zomer begonnen de hagepreken en op 19 augustus van dat 
jaar begon de beeldenstorm. Was het verwonderlijk, dat Willem van 
Oranje, als stadhouder van Holland en Zeeland, in die omstandig
heden namens de koning vanuit Den Haag aan de abt van een 
Hollands klooster een soort gebedsoproep richtte? Ook het jaar te
voren was reeds een soortgelijke brief van Oranje uitgegaan4, even
als in 1564. Het is in alle geval merkwaardig, dat de stukken in het 
archief van Berne bewaard zijn gebleven. Volgens een latere mede
deling had het geslacht der Oranjes ook goederenbezit in de nabij-

·) E. Valvekens, De Zuid-Nederlandse norhertijner abdijen en de opstand tegen 
Spanje, maart ¡576-1585 (Leuven 1929). Op 16 maart 1581 keerde abt Spierinck 
van Wel] naar de zijde van de Spaanse koning terug. Zie hiervoor Van den Hurk, 
Berne in de branding, t.a.p., blz. 44-46. Vgl. Frenken, Het dagboek van prelaat 
Moors, t.a.p., blz. 48, noot 1. 
s) Zie bijlage I. 
4) Arch. Abdij v. Berne, Kopieboek, dl. II, blz. 74, nr. 145. De brief verwijst naar 
een brief van Koning Filips II van 29 maart 1563, en een derde brief van Oranje 
van II april 1564. 
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heid van Berne3, maar of dat tot relaties met de abdij geleid heeft, 
blijft onzeker. 

Van Maurits, 1585-1625, weten wij, dat hij eind 1608 aan abt 
Jan Vercuylen een paspoort gaf, om vanuit Den Bosch zijn goede
ren op het platteland in Brabant en in het Land van Hcusden te 
bezoeken. Tijdens de status-quo-periode van het Twaalfjarig Be
stand, 1609-1621, was er geen aanleiding voor inmenging van de 
kant van Maurits. Een paar jaar later gingen Spaansen en Staatsen 
represailles of retorsies uitoefenen op eikaars gebied. De Spanjaar
den vielen bij Geertruidenberg Zuid-Holland binnen, en bezetten 
daar een aantal geestelijke goederen. De Statcn-Generaal beant
woordden die acties, door vanuit Heusden hun strafexpedities te 
organiseren naar het verspreide grondgebied van Berne, daarvan de 
opbrengsten aan te slaan, desnoods door pachters en vee in ver
zekerde bewaring te nemen. 

Met die wederzijdse overvalsacties waren beide partijen toch niet 
zo gelukkig. Daarom werd druk onderhandeld, om deze tenminste 
voorlopig op te schorten. Men kwam tot de volgende afspraak: Zo
lang men van koningszijde geen aanvallen zou doen op de goederen 
van het vroegere kartuizerklooster bij Geertruidenberg, zouden de 
Staten geen overvallen meer doen op de bezittingen van Berne. Voor 
het Zuiden tekende de Infante Isabella op 18 juli 1623 het voorlopig 
akkoord, waarin Berne met name genoemd wordt. Voor het Noor
den tekende Maurits op 3 augustus van hetzelfde jaar.G Deze ak
koorden van 1623 hebben voor de komende jaren betrekkelijke 
veiligheid gebracht voor de goederen van Berne, temeer ook omdat 
ook Frederik Hendrik, 1625-1647, zich door „het prinselijk woord" 
van zijn broer tegenover Berne gebonden achtte, en dit, zoals later 
zou blijken, ook zo goed mogelijk wilde nakomen. 

Bij de overgang van Den Bosch in 1629 beslisten de Staten van 
Holland over het bezit aldaar van Berne, als zijnde een Hollands 
klooster, terwijl de Staten-Generaal over het bezit van alle andere 
kloosters in de Stad besluiten troffen. Frederik Hendrik kon hier 

'·) Arch. Abdij v. Berne, Corn, van Alkemade en P. van der Schelling, „Korte 
beschrijving van de oude en magtige Abdije van Bern bij Heusden, met de egte 
bewijsen en gedenkstukken daertoe behoorende", 1709, verder aangehaald als 
Groot hs. Van Alkemade (afd. II, diverse stukken), fol. 107v. 
e) Tekst van beide akkoorden in Hoevenaars, De hoeve van het kapittel, t.e.p., 
blz. 221-224. 
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weinig voor Berne doen. De akkoorden van 1623 hadden betrekking 

op het platteland. In verband daarmee trad Frederik Hendrik wel 

op. Want toen door de rentmeester van de Staten van Holland in 

het Land van Heusden goederen van Berne in beslag waren geno

men, hieven de Staten deze confiscatie op, „hierop gehadt het advijs 

van zijne Furstelijcke Deurluchticheijt den Heere Prince van Oran-

gien . 7 

Op 2 februari en 2 december 1636 werden door strenge plakkaten 

van de Staten-Generaal alle geestelijken uit de Meierij verbannen. 

Op een verzoekschrift van abt Jan Moors verklaarden dezelfde 

Staten reeds op 12 maart 1636, dat het plakkaat tegen de geestelijk

heid „tegen hem suppliant en zijne religieuzen niet en disponeert, 

als wesende een Prelaat uit Holland, waarvan het principaalste cor

pus in die Provincie is gelegen".8 

Tegenover het tweede plakkaat, dat zich niet slechts tegenover de 

geestelijkheid in de Meierij, maar ook daarbuiten, richtte, bereikte 

men op 3 januari 1637 bij de Staten-Generaal nog een groter succes. 

Men gebruikte in de gunstige beschikking weer het motief, dat het 

principaalste corpus in Holland lag, en dat dit „uyt verscheiden 

pregnante redenen ende consideratien is geconseerveert".β Men 

mocht zich zelfs in het oude Berne bij Heusden metterwoon vesti

gen, op voorwaarde van „sich aldaer in alle stilligheid ende modera-

tie te gedragen", geen andere geestelijken toe te laten, of openbare 

godsdienstoefeningen te houden. 

De vrije „residentie" te Berne was echter niet zonder moeite ver

worven. Er was verzet van de Raad van State, en Frederik Hendrik 

moest er volgens een schrijven van Diederik van Schagen, Heer van 

Goudriaan, op 5 maart 1645 aan abt Leonard Bosch1 0, ook weer 

aan te pas komen. Van Schagen zegt daarin, dat het verlof om zich 

in Berne te mogen vestigen, „sonder middel van geit, alleen op mijn 

faveur vercregen is". Om het kort tevoren verschenen plakkaat van 

retorsie te trotseren, zegt hij verder, moest hij niet alleen toestem

ming zien te krijgen van de Staten-Generaal, maar ook door de 

7) Frenken, Het dagboek van prelaat Moors, t.a.p., blz. 212-215. 
e) t.a.p., blz. 218-219. 
·) t.a.p., blz. 220-221. 
10) Arch. Abdij v. Berne, Abt Leonardus Bosch 1641-1668 (afd. I, V E); Kopie-
boek, t.a.p., dl. Π, blz. 209. Vgl. V. A. M. Beermann, Stad en Meierij van 
's-Hertogenhosch van 1629-1648 (Nijmegen-Utrecht 1940), blz. 161 noot 5. 
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prins van Oranje, Frederik Hendrik, het verzet van de Raad van 
State zien te breken. 

In de volgende jaren bleef Frederik Hendrik zijn welwillendheid 
tegenover Berne tonen. Toen in 1641 door Richelieu, commende-
abt van Prémontré, en in 1645, door koning Lodewijk XIV, pogin
gen tot interventie ten gunste van de abdij ondernomen werden, 
liepen die pogingen, van Berne en van Frankrijk uit, steeds langs de 
prins. Op 21 september 1643 viel in de vergadering van de Staten 
van Holland opnieuw een gunstige resolutie over de abdijgoederen; 
Zijne Hoogheid was daarbij present, en onder de zeven andere le
den bevond zich ook Diederik van Schagen. Als motief werden weer 
de akkoorden van 1623 aangegeven, de belofte door Maurits gedaan 
en door Frederik Hendrik overgenomen. Zij overwogen dat een 
openbare belofte „ende het princelijck woort van den welgemelten 
twee Princen door het aenslaen der voorsegde abdijegoederen soude 
werden gevioleert ende gebroocken, hetwelck Hoogstge Sijne Hooch-
heijt ende geheele Ordre der Heeren Edelen geensints verstont ge-
doocht te moeten werden". ,1 Was de prins te velde, zoals in oktober 
1644, dan raadde hij zelf aan om tijdens zijn afwezigheid de kwes
tie der Bernse kloostergoederen niet in de \ergadering der Staten 
van Holland te brengen. , 2 Toen Frederik Hendrik oud, zwak en 
gebrekkig begon te worden, verloor de abdij daardoor haar grootste 
steun. Matthias Havius, die na Dirk van Noordingen in Den Haag 
abdijadvocaat was, schreef dan ook met zorg aan de abdijadvocaat 
Herlaar te 's-Hertogenbosch: „d'indispositie van Sijne Hoogheijt 
ende het ophouden van sijne vorighe vigeur is een groot obstakel..., 
dewijle meergemelte Sijne Hoogheijt het principad instrument is, 
door denwelcken voor desen meest is gewrocht".13 

In maart 1647 stierf Frederick Hendrik. In de zomer van het daar
op volgend jaar werd de vrede van Munster gesloten en werd de 
abdij ook voor ontbonden verklaard. Dit laatste geschiedde door de 
Staten van Holland, die besloten de jonge prins Willem II ervan te 
overtuigen dat men nú niet meer aan de beloften van Maurits en 

») Aich. Abdij v. Berne, Kopieboek, t.a.p., dl. II, blz. 198, nr. 380. 
1!) Arch. Abdij ν. Berne, Kopieboek, t.a.p., dl. II, blz. 208-209, brief van 
Matthias Havius aan G. van Herlaar d.d. 15 oktober 1644. 
" ) Arch. Abdij v. Berne, Kopieboek, t.a.p., dl. II, blz. 216, brief d.d. 8 december 
1646. 
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Frederik Hendrik gebonden was. De gecommitteerden der Staten 
kregen daarom de opdracht, om prins Willem II van hun besluit op 
de hoogte te brengen. Ze kregen bovendien de speciale taak „oock 
welgemelte Sijne Hoocheyt te desabuseren (de ogen te openen) ende 
kennelick te maecken dat het princelijcke woordt van Sijne Ex-
cellencie Prins Maurits en Sijne Hoocheyt, beyde onsterffelycker 
memorie, in dese constitutie van saecken niet meer en is geobligeert 
ofte geengageert, omme redenen daertoe te allegeren".14 Op 13 
maart 1677 zou Willem III evenwel de oude Oranje-traditie van 
steun aan Berne weer hernemen. Hij verleende op dat tijdstip zijn 
„besondere protectie ende sauvegarde" aan negen hoeven of wo
ningen, gelegen onder Berlicum en Heeswijk, waaronder ook het 
Speelhuis. Die goederen behoorden op dat moment, zoals nadruk
kelijk vermeld werd, wel tot de door de regering beheerde kerkelijke 
goederen, maar ook de bewoners van die huizen werden in bescher
ming genomen. De prins stond verder toe, dat de „wapenen van sau
vegarde, staende aen het Bernse Bosch ende vergaen zijnde weder 
sullen mogen werden vernieuwt".1S Overzien wij een en ander, 
dan moeten wij wel tot de slotsom komen, dat de protectie en faveur 
van het Huis van Oranje voor Berne van zeer groot belang is geweest. 

Daarnaast bleven de abten van Berne zelf ook volop actief. Aan 
de drie elkaar opvolgende abten gedurende de periode 1608-1668, 
namelijk Vercuylen, Moors en Bosch, mag men ondanks een ge
wone afkomst hun bijzondere kwaliteiten niet ontzeggen. Zij wisten 
zich uitstekende medewerkers te kiezen, en de juiste weg te vinden, 
om in hogere regeringskringen goede woordvoerders en pleitbezor
gers te krijgen. Vercuylen en Moors hadden beiden een broer, die 
advocaat was; die broers bewezen aan de abdij niet geringe 
diensten. Abt Moors verwierf als onderhandelaar tussen Brussel en 
Den Haag zich vele goede relaties in hoge bestuurlijke kringen. 
Abt Bosch had veel steun aan de in Den Haag werkende abdij
advocaat Dirk van Noordingen. Twee memoriaals van Jacob Ver
cuylen, broer van abt Jan Vercuylen en rentmeester van de abdij, 
diedetijdvan 1610-1632bestrijken,eneengrootaantal brieven bewij-

") Resolutien Staten van Holland, 9 juli 1648. 
" ) Arch. Abdij v. Berne, Abt Henricus van Dale, 1677-1692 (afd. I, VI B); 
Kopieboek, t.a.p., dl. II, blz. 232. 
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zen hoe men naast de Oranjes nog een aantal andere hooggeplaatste 

figuren, bijvoorbeeld Johan van Oldenbarnevelt, geregeld benaderde. 

De verschillende beweegredenen waarom de Staten van Holland 

bij wijze van uitzondering de bezittingen van de Abdij van Berne 

praktisch gedurende geheel de Tachtigjarige Oorlog hadden ont

zien, werden door abt Leonard Bosch zelf geformuleerd en in een 

lijst van 12 punten bijeengebracht onder de titel „Reedenen waarom 

de goederen van de Abdij van Bern van deze zijde booven andere 

zijn verschoont geweest.. ." 1 β 

Als eerste en voornaamste punt gold: de abdij was van oorsprong 

gelegen op Kleefs gebied en door een zelfstandige heer gesticht. Ook 

het Land van Heusden was enige tijd onder Kleef geweest. Toen 

dit echter een Hollands leen werd, bleef Berne als een aparte heer

lijkheid en als neutraal gebied bestaan, en werd als zodanig ook door 

Holland tijdens de oorlog met Spanje ontzien. , 7 

De argumenten die men aanvoerde, zoals de verwantschap van 

Fulco van Berne met de graven van Kleef, het bestaan van een 

aparte leenband tussen Berne en Kleef, het uittreksel uit een „Kleefs 

Kroniekje" dat dit alles zou moeten bewijzen, waren misschien uit 

de nood der tijden geboren. De abten bleven ze echter gedurende 

heel de oorlogstijd hanteren, en beweerden dat men daarom van 

allerlei kanten Berne steeds had ontzien. Gezien hun welwillendheid 

tegenover de abdij, wilden de Oranjes en de Hollandse adel dit 

misschien twijfelachtig argument ook wel aanvaarden. Als leen van 

Kleef viel Berne onder het Heilige Roomse Rijk en had daaraan de 

protectie van de keizers te danken, zo redeneerde men. Die feodale 

tradities werkten dikwijls nog lang door. 

De traktaten van Maurits kregen in de argumentatie van abt 

Bosch ook de volle nadruk. Bij verbreking ervan zou de Spaanse 

partij veel meer goederen terugkrijgen dan de Staten. Het zou ook 

indruisen tegen de houding van de Bernse abten, die er zich tijdens 

'*) Arch. Abdij v. Berne, Groot hs. Van Alkemade (afd. II, diverse stukken), fol. 
120-121. Vgl. Abt Leonardus Bosch 1641-1668, map Kleef (afd. I, V E). 

17) De overigens diepgaande studie van P. Avonds en H. M. Brokken, Heusden 
tussen Brabant en Holland (1317-1357); Analyse van een grensconflict, in Varía 
Historica Brabantica, dl. IV ('s-Hertogenbosch 1975), stelt op blz. 29 nadrukkelijk, 
dat Heusden geruime tijd leenroerig is geweest aan de graaf van Kleef, maar 
vermeldt niet, dat deze leenband met Kleef, zij het dan beperkt voor het klooster-
domein van Berne, na 1357 nog zou hebben voortbestaan. 
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de retorsies steeds bijzonder voor hadden ingezet, om de conflicten 
tussen beide oorlogvoerende partijen op te lossen. 

§ 2. De plaats van Berne in de Orde 

Het oude, middeleeuwse Berne was een middelmatig groot kloos
ter. In 1381 bepaalde de abt van Prémontré als hoofd van de Orde, 
dat men binnen en buiten de abdij niet meer dan vijfentwintig 
leden mocht tellen. Het is een grote vraag of er op dat moment nog 
lekebroeders waren. Van een contemplatief ingestelde landbouw-
gemeenschap had de abdij zich na anderhalve eeuw geleidelijk tot 
een opleidingsinstituut voor zielzorgers ontwikkeld. Door het uit
geven van de gronden aan pachters verloren priesters en broeders 
het terrein van hun handenarbeid. Kwam voor de priesters de ziel
zorg daarvoor in de plaats, voor de lekebroeders was er op de pas
torieën nauwelijks emplooi. Met uitzondering van de donaat Mat
thias van Asten, die in 1680 te Vilvoorde overleed, heeft Berne ge
durende vijf eeuwen geen lekebroeders gekend; zij deden in 1860 
weer hun intrede, kort nadat men te Heeswijk het conventueel leven 
hersteld had. 

De plundering van Berne in 1572 en het brandschatten van de 
abdij in 1579 betekenden praktisch het einde van het middeleeuwse 
klooster. In de periode van precies vijftig jaar, die daarop volgde, 
bleven de pastoors zoveel mogelijk op hun parochies. Binnen de 
sterke vesting van Den Bosch woonden de abten met een klein 
aantal medebroeders om hen heen. Abt Jan Moors wilde wel een 
groot convent opbouwen, maar de val van Den Bosch in 1629 
maakte aan alles een einde. Daarna, tot 1648, verbleef de abt met 
een paar getrouwen nu eens in het Speelhuis te Heeswijk, dan weer 
in het restant van de kloostergebouwen van het oude Berne. 

Ook al was er in de oude bakermat Berne niet meer van echt 
conventsleven sprake, de abt met enkele zielzorgers verbleven er 
toch vaak, waardoor de kleine kudde enigszins bijeen bleef.18 

1B) J. Goossens, Een oud R.K. Λοογ- en trouwboek uit het Land van Heusden, in 
De Brabantsche Leeuw, jrg. IV (1955), blz. 50-55, 168-174 en 181-188. Vermoe
delijk werden er in de jaren 1638-1649 in Berne ongeveer 155 doopsels toegediend, 
en ook meerdere huwelijken gesloten. Volgens het oudste doopboek van Berlicum 
gingen de pastoors van Engelen, Vlijmen en Hedikhuizen in het jaar 1604 ook 
reeds dikwijls in Berne dopen of huwelijken inzegenen. 
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Na 1648 werd de situatie heel wat moeilijker. De vredesverdragen 
van Munster bevestigden officieel de zelfstandigheid van de Repu
bliek van de Zeven Verenigde Provinciën en van de Zuidelijke Ne
derlanden. De abdij verloor al haar bezittingen, waaronder ook de 
parochiekerken. De vrije, openbare godsdienstuitoefening zou de 
katholieken anderhalve eeuw geweigerd blijven. Op 9 september 
1649 was, zoals reeds werd meegedeeld, Berne overgegaan tot de 
aankoop van een huis te Vilvoorde bij Brussel. De provisor Balthasar 
Janssen en nog twee priesters gingen er een maand later heen. De 
pensioenen uit Holland leverden de nodige geldmiddelen op. Be
halve als geldbelegging diende Vilvoorde ook om er de overgebleven 
goederen van de abdij onder te brengen. 

Abt Leonard Bosch bleef in Heeswijk op het Slotje wonen. Hij 
zou pas op 8 november 1657 naar Vilvoorde vertrekken. De mach
tige alleenheerser Balthasar Janssen was intussen gestorven en kort 
daarna had Bosch in Joachim Keysers, tevens prior, een coadjutor 
gekregen. Keysers bleef in de Meierij, en kon daar de zielzorg 
leiden. Bosch zou in het Zuiden naar nieuwe mogelijkheden uit
zien. 

Ondanks de verbeterde situatie moet die gang naar Vilvoorde abt 
Bosch zwaar zijn gevallen. Het moet hem zonder meer duidelijk 
zijn geweest, dat hij en de leden van zijn „voormalige" abdij onder 
de regering van twee soevereine staten kwamen. De kwestie van de 
rechtspersoonlijkheid van de abdij, en haar juridische verhoudingen 
met kerkelijke en wereldlijke instanties, zowel in het Noorden als 
in het Zuiden, zouden daarmee vroeg of laat in het geding komen. 

Bosch ging slechts, omdat hij van de kant van de Orde onder 
zware druk was gezet. Van 20 tot 25 augustus 1656 immers was er een 
provinciaal kapittel gehouden in de abdij Park te Leuven. Men be
sloot er onder meer ook, om in het volgende kapittel de oprichting 
van een gemeenschappelijk noviciaat te bespreken. In dat verband 
werd reeds een aantal concrete punten voorgesteld. Nummer vijf 
daarvan bepaalde dat men voor het op te richten algemeen noviciaat 
gebruik zou maken van de overgebleven leden van Berne. De te 
kiezen plaats diende voor de Bernenses op geschikte wijze te worden 
ingericht. Met de hulp van de novicen moest Berne worden gehol
pen. Men was immers van oordeel dat men de Bernenses niet kon 
laten voortleven, zoals zij dat nu deden, zonder koorgebed, zonder 
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hoogmis, zonder een voldoende aantal om een convent te vormen, 

en zonder enige kloosterlijke tucht. 1 0 

Bosch zou in Vilvoorde bedacht zijn op een behoorlijke opleiding 

van nieuwe kandidaten in Zuidnederlandse abdijen van de Orde. 

Maar Vilvoorde zelf beleefde geen uitgroei van enige betekenis. Zijn 

opvolger Joachim Keysers (1668-1676) koos zijn verblijf op het Slotje 

te Heeswijk; nu zat de abt weer in de Meierij, en de prior Cornells 

de Jode, in Vilvoorde. Laatstgenoemde zag wel iets in convents

vorming aldaar, omdat hij daarbij de stille hoop koesterde aan de 

top van de abdijgemeenschap te komen! 

De ambities van De Jode traden duidelijk aan het licht na de 

dood van Keysers in 1676. Weliswaar koos men weer, zoals men 

dat de vorige keer ook gedaan had, in eigen kring een abt, zonder 

daar de regering te Brussel in te kennen voor wie bemoeienis bij 

iedere ambtskeuze vanzelfsprekend was. Henricus van Dale werd 

gekozen. Hij zou ook weer op het Slotje te Heeswijk gaan wonen. 

Maar nu begonnen de intriges van de teleurgestelde prior. Weldra 

was Brussel van de gang van zaken op de hoogte. Men zou de bui

tenlanders dwingen de in het Zuiden gangbare procedure bij егп 

ambtskeuze met ruime inspraak van de regering te volgen. Men 

dreigde zelfs het bezit van Berne te Vilvoorde te confisceren, wan

neer men weigerde. Onder protest gaf Berne toe. Wederom volgde 

een keuze, nu volgens wensen van de regering, en wederom werd 

Henricus van Dale gekozen, hetgeen ook weer nieuwe, doch vruch

teloze acties van de miskende prior uitlokte. Henricus van Dale ging 

in 1678, onder sterke druk, in Vilvoorde over tot het invoeren van 

een soort liturgische dagorde. 

Tussen beide abts-keuzen in was de kwestie, of er in Vilvoorde 

een convent kon en moest gevormd worden, vrij grondig bekeken. 

Ook al zouden de middelen ervoor al voorhanden zijn geweest, dan 

ontbraken daartoe de nodige personen. Men kon onmogelijk twee 

dingen tegelijk doen: de Meierijse parochies blijven bezetten, èn te 

Vilvoorde een behoorlijk convent vormen. Men koos voor het Noor

den, voor de parochies. In het Zuiden bleef men bijgevolg met een 

bescheiden refugiehuis zitten, ook al poogde abt Van Dale in 1678 

1V) J. E. Steynen (ed.), Capitula jrrovinciaîia сітсатіае Brabantiae Ordinis Prae-
monstratensis (1620-1643), in Analecta Praemonstratensia, dl. ХХ-г (1944-1945), 
blz. 147. 
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met een paar confraters er het conventueel leven enigermate in te 
voeren. Als een echt convent had men destijds Vilvoorde ook niet 
bedoeld, wel voor geldbelegging en „om henne overbleven meu
belen aldaer te mogen salveren". Om twee redenen wilde en mocht 
men in Vilvoorde geen convent vormen: men had daartoe geen toe
stemming van de Spaanse koning en men zou de pensioenen van 
de Hollandse Staten kunnen kwijtraken, wanneer men door officiële 
conventsvorming het opheffingsbesluit van 1648 ging trotseren. Te 
Vilvoorde bleven zodoende meestal slechts twee of drie religieuzen, 
om het huis en de meubelen te bewaren.20 

De abdij van Postel ging intussen steeds meer fungeren als op-
leidingshuis. Tussen 1669 en 1718 brachten zestien Bernenses hier 
het noviciaatsjaar door. 21 Als er wijdingsbrieven nodig waren, raak
te men aanvankelijk in het nauw. Later ging men de Bernenses be
schouwen als behorend tot Postel, het klooster waarin zij hun novici
aat hadden gemaakt, hun professie hadden afgelegd en van waaruit 
zij voor hun studie naar Leuven waren gezonden. Stonden zij voor 
hun wijdingen, dan gaf de abt van Postel de wijdingsbrieven 
mee.22 

Deze sterke afhankelijkheid van Postel speelde later een rol, toen 
er in ordesverband stemmen opgingen Berne tot een conventsleven 
te dwingen. Het generaal kapittel, te Prémontré gehouden, drong 
er op 26 april 1717 op aan, dat Berne een convent zou gaan vormen. 
De abt van Tongerlo diende binnen drie maanden precies na te 
gaan, om welke redenen de Bernenses niet tot conventsvorming wil
den overgaan, en moest dit aan de generaal-abt meedelen. Zouden 
beide abten dan toch van mening zijn dat Berne een communiteit 
moest inrichten, dan zou de abt van Tongerlo, die vicaris was, de 
abt van Berne en zijn confraters desnoods met censuren tot gehoor
zaamheid moeten dwingen!23 Ook het provinciaal kapittel, op 29 
september 1718 te Tongerlo door abt Maes bijgewoond, had weer 

20) V a n den Hurk, Berne op weg naar Spaans-Brabant, t.a.-p., brief van Libert de 
Pape, blz. 286. 
21) T h . Welvaarts, PosteI's biographisch woordenboek van de XII tot de XIX eeuw 
(Brecht-Tilburg 1892), blz. 147 noot 1. 
22) T h . Welvaarts, Het refugiehuis der Abdij Postel te 's-Hertogenbosch ('s-Her-
togenbosch 1888) zie noot blz. 110. 
23) Arch. Abdij v. Berne, Abt Adrianus Manni 1859-1867, Adrianus Marmi, 
„Abtdij van Berne", 1862-1867, verder aangehaald als hs. Manni , Abtdij (afd. I, 
VII G), blz. 74 . 
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sterk op vestiging in Brabant aangedrongen. Het voorstel was gedaan 
om de pastorie van Poppel, tussen Tilburg en Turnhout, daarvoor te 
bestemmen, maar de abdij van Tongerlo wilde deze daarvoor niet 
afstaan. De abt van Berne had overigens al op 18 november 1717 
een bewijsvoering opgesteld, dat Berne te weinig kanunniken telde 
en geen toereikende middelen bezat om een abdij en kerk te bou
wen. 

Over een lange reeks van jaren, zo had de voormalige provisor 
berekend, bedroegen de jaarlijkse inkomsten slechts drieduizend 
gulden. Van zijn voorganger Norbertus de Jode (1694-1707), getuig
de Maes, dat deze met moeite het bescheiden vermogen in stand 
kon houden. Dat hij in Vilvoorde uiterst zuinig leefde, blijkt uit het 
gegeven dat hij niet over een knecht en een paard kon beschikken. 
In de dertien jaren van zijn abbatiaat had hij ook slechts twee no
vicen aangenomen. 

Een eeuw later zou een merkwaardig bericht opduiken, dat met 
het bovenstaande verband hield. Abt Petrus Beckers schreef op 7 
oktober 1819 aan vicaris Antonius van Alphen dat in het laatste 
generaal kapittel van de Orde, een eeuw geleden gehouden, de abt 
van Tongerlo van mening was dat ofwel het gemeenschapsleven 
in Berne („chorus Bernensis") hersteld zou moeten worden, of dat 
Berne met Postel verenigd moest worden.24 Dit voorstel van de abt 
van Tongerlo komt in het protocol van het kapittel niet voor. Dat 
het voorstel toch werd gedaan en dat het voorgevallene na honderd 
jaar in Berne nog niet vergeten was, lijkt ons aannemelijk. 

Misschien was de abt van Tongerlo zowel bij zijn voorstel tot 
vereniging van Berne met Postel alsook bij zijn weigering om de 
pastorie van Poppel af te staan tegenover Berne niet erg vriendelijk 
gestemd. Immers vrij kort tevoren, van 1707-1713, had de kwestie 
Marcelli gespeeld. Na de dood van Norbertus de Jode in 1707 wilde 
men Berne de Tongerloënsis Albertus Marcelli2S als abt opdringen. 
Deze was een beetje een avontuurstype, een grand seigneur, die ge-

u) Arch. Abdij v. Berne, map Brieven Van Alphen-Beckers (afd. II, В 12). 
" ) Arch. Abdij ν. Berne, Prior Van de Veerdonk, 1712 t . map Marcelli, resoluties 
van Staten Generaal 's-Gravenhage d.d. 29 juni en 31 augustus 1708 (afd. I, 
VIII A). Voor biografische gegevens over Albertus Marcelli zie W . van Spilbeeck 
(ed.), Necroîogium Ecclesiae B.M.V. de Tongerìoo (Tongerloo 1902), blz. 75 en 
vooral G. С. Α. Juten, De parochieën in het bisdom Breda, dl. II (Bergen op Zoom 
1935), blz. 386-387. 
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makkelijk grote schulden maakte. Hij was hofkapelaan geweest bij 
de Spaanse gezant in Den Haag; daar was hij door de Spaanse Suc
cessieoorlog uit zijn dienst geraakt, maar was toch in Den Haag blijven 
hangen. Hij verwierf er de gunst van de raadspensionaris Heinsius 
door het verraden van „eenige seer gevaerlijcke dessijnen (stafkaar
ten) van de vijant". Hij kreeg wel aanzienlijke toelagen van zijn 
abt, maar bleef desondanks schulden maken, die weer ten laste van 
Tongerlo kwamen. Men wilde hem daarom uit die omgeving der 
hofkringen weghalen, door hem als kandidaat-abt voor Berne naar 
voren te schuiven. Het kapittel van Berne nam echter zijn voorzor
gen, en koos in september 1707 op de pastorie te Bokhoven een drie
manschap, een superior en twee regenten, om het bestuur in han
den te nemen.2* De Staten-Generaal in Den Haag namen in 1708 
tot tweemaal toe een resolutie aan om er via hun afgevaardigden in 
Brussel bij de Staten aldaar op aan te dringen, dat aan de Tongerloënsis 
Albertus Marcelli het abbatiaat van Berne zou worden toegekend. 
Den Haag voerde zelfs als juridische grond aan, dat men met betrek
king tot het vroegere Hollandse klooster nog zekere zeggingschap 
had. In het Zuiden verzette men zich tegen de „provisie" aan Mar
celli met de bewering, dat voor het ambt van abt een kloosterling 
van de eigen abdij moest worden gekozen. Toen de inmenging van 
Den Haag geen resultaat opleverde, werd Marcelli in maart 1712 
tot pastoor van Klein-Zundert benoemd. Het jaar daarop kreeg Ber
ne, dat vijf jaar door regenten bestuurd was, in Leonard Maes weer 
een eigen abt. 

De plannen tot conventsvorming uit de jaren 1717 en 1718 had
den geen resultaat gehad. Misschien speelde abt Franciscus van 
Heek, 1750-1783, ooit met de gedachte, toch nog ergens iets der
gelijks te ondernemen. Hij moet gedacht hebben aan het plaatsje 
Dieghem, drie à vier kilometer ten zuiden van Vilvoorde gelegen. 
In het abdijarchief van Berne bleef immers een tekening bewaard, 
in een schaal van 1 op 100 voet, van een bestaand complex, dat veel 
ruimte bood en waarin de verschillende kloosterlijke plaatsen, als 
refter, kapittel, etc. al geprojecteerd werden: „waer can comen.. ." . 
Het stuk draagt het opschrift „Designatie van het goed van Bouwens 
tot Digem", en het opschrift op de buitenkant geeft te verstaan, dat 

2e) L. H. C. Schutjes, Geschiedenis van het Bisdom 's-Hertogenbosch, dl. I (St. 
Michielsgestel 1870), blz. 297. 
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Berne in het object geïnteresseerd was: „Model van het goet van 
Bouwens tot Digem voor d'Abdij van Berne".27 Verdere bijzonder
heden „van het goet van Bouwens" zijn ons niet overgeleverd; wij 
mogen daarom veronderstellen, dat het bij een vluchtig plan geble
ven is. 

§ 3. De plaats van Berne in de verscheurde Nederlanden 

De kloostergemeenschap van Berne vond in Vilvoorde een toe
vluchtsoord. Ook was in het Zuiden de gelegenheid aanwezig tot 
opleiding van toekomstige leden van Berne en ondervond men er 
vooral in dit verband de steun van de abdij van Postel. In het Zuiden 
had men de Bernenses de procedure van de abtskeuze, die in de 
Spaanse Nederlanden in zwang was, opgedrongen, maar pogingen 
om de Bernenses tot nieuwe conventsvorming te brengen, mislukten. 
Bosch was noodgedwongen naar Vilvoorde getrokken. Zijn opvolger 
bleef weer in Heeswijk. 

Oorspronkelijk zal de inhoud van het confiscatiebesluit wel het 
uitgangspunt zijn geweest om niet tot conventsvorming over te gaan. 
Men was als gemeenschap ontbonden, en iedere conventsvorming 
in de Republiek was verboden. Bovendien: beroep op buitenlandse 
vorsten zou verlies van pensioen meebrengen en wie kon zeggen 
of conventsvorming in de Zuidelijke Nederlanden, waarvoor octrooi 
van de Spaanse koning nodig was, voor de Staten geen welkome 
aanleiding zou zijn om de betalingen te staken. Bij resolutie van 14 
juni 1669 hadden de Staten besloten om in het vervolg geen trak
tementen meer uit te betalen, maar na een protest van abt Keysers 
ging de betaling toch weer door.28 

Men kwam zodoende in Vilvoorde niet verder dan een refugie-
huis; en zo wordt het in de stukken ook bijna altijd genoemd. Daar 
stond ook tegenover, dat men uitdrukkelijk stelde, lang voordat 
vicaris Antonius van Alphen en pastoor Beels daarover in de jaren 
1823-1831 hun vinnige strijd voerden, dat de zielzorgers in het 
Noorden, de pastoors en kapelaans in Holland en de Meierij, met de 
prior aan het hoofd, het eigenlijk convent van de abdij of het kapit
tel vormden. Het feit dat men in het klooster te Vilvoorde nooit 

,7) Arch. Abdij v. Berne, mappen Onuitgezochte stukken (afd. I, Vili D). 
ΐ β ) Arch. Abdij ν. Berne, Kopicboek, t.a.p., dl. II, blz. 231. 
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enige zielzorg had uitgeoefend en dat men na 1730 bewust ook geen 
kandidaten van daar meer aannam, versterkte die redenering alleen 
nog maar. 

Het was een historisch gegeven dat de abdij meer Hollands dan 
Brabants was. De plaats waar de abdij was gesticht, haar voornaam
ste grondgebied in het Land van Heusden en het merendeel van 
haar parochies waren immers in Holland gelegen. Nu had er wel op 
9 juli 1626 een zogenaamde Brabantisatie van de abdij plaats ge
vonden. Volgens juridische begrippen was zij van het Staats gebied 
bij Heusden overgebracht naar de toen nog Spaanse stad Den Bosch, 
om daar een klooster te kunnen beginnen. De plaats van wettelijke 
vestiging werd zogezegd veranderd. 

Dat de Staten van Holland hun greep op Berne, een klooster uit 
hun gewest, niet prijsgaven, zou zich weldra op duidelijke wijze 
manifesteren. Het was de gewone gang van zaken, dat de Staten-
Generaal macht gingen uitoefenen over veroverd gebied. Toen Den 
Bosch in 1629 de Staatsen in handen viel, zou men dat ook ver
wacht hebben met betrekking tot Berne. Maar terwijl de goederen 
van de andere mannenkloosters binnen de stad in handen kwamen 
van de Staten-Gcneraal, die de inwoners voor hun leven het gebruik 
en het inkomen ervan vergunden, kwamen alleen die van Berne aan 
de Staten van Holland. Het huis in Den Bosch werd op 12 februari 
1630 in aanwezigheid van abt Jan Moors aangeslagen. De Staten 
verhuurden het huis aan de ontvanger der stad Den Bosch, meester 
Johan Gans; de abdij was haar goederen kwijt, en werd ook niet in 
het genot der inkomsten gelaten. Bijna twintig jaar lang zouden 
Moors en Bosch hemel en aarde bewegen, om het Bossche bezit te
rug te krijgen. De Franse Kroon en de generaal der Orde werden 
ingeschakeld, maar alles was vergeefs. De Staten van Holland stel
den simpel dat de Abdij van Berne bij Heusden op Hollandse bo
dem had gelegen, en dat het huis in Den Bosch slechts uit goederen 
en inkomsten van Berne bij Heusden was aangekocht.29 

Het optreden der Staten van Holland in 1630, dat in zekere zin 
tegen de Staten-Generaal inging, zal ook hebben doorgewerkt bij de 
twee reeds genoemde verbanningsdecreten tegen de Meierijse gees
telijken uit het jaar 1636. Bij het eerste decreet mochten Moors en 
de zijnen te Heeswijk in de Meierij blijven wonen; het plakkaat 
2») t.a.p., blz. 145-147, nrs. 317 en 322. 
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had niet op hen betrekking. Hij was immers geen Meierijse gees
telijke, „als weesende een prelaet uyt Hollant, waervan het princi-
paelste corpus in die provincie is gelegen..."! En toen later alle 
geestelijken de Meierij moesten verlaten, en Moors met al zijn con
fraters zich in het oude Berne mocht vestigen, kreeg hij dit verlof, 
omdat hij een Hollandse prelaat was, en omdat de hoofdzetel van 
de abdij, ondanks die onderneming in Den Bosch, toch bij Heusden 
was gebleven. 

Toen in de zomer van 1648 de confiscatie van de geestelijke 
goederen in de Meierij aan de orde kwam, trad die tegenstelling 
tussen Staten-Generaal en Staten van Holland nogmaals aan het 
daglicht. Er werden toen commissarissen van de Generaliteit (Sta
ten-Generaal) naar de Meierij gezonden, om de geestelijke goederen 
aan te slaan. Maar de Staten van Holland zonden ook twee com
missarissen mee, „om sich te informeren ende oock aen te slaen 
de goederen specterende tot d'Abdije van Berne, als niet de Heeren 
Staten Generaci, maer hare Ed. Gr. Mog. rakende".30 In feite wer
den dan ook niet alleen de Hollandse goederen, maar ook die in de 
Meierij, door de Staten van Holland, geconfisceerd en verkocht. 
Het protest van abt Bosch op 30 oktober 1648 kwam als mosterd 
na de maaltijd. Hij klaagde: men heeft Berne „nijettegenstaende 
deselve is een vrije en neutrale abdije.. . ende alsoe buyten de macht 
en jurisdictie van Hollant gelegen", toch aangeslagen.31 

Al hield de abdij zelf in 1648 ook op te bestaan, de verspreid le
vende norbertijnen van Berne konden zich, dankzij een voor hen 
gunstige reeks van resoluties van de Staten-Generaal op hun pa
rochies handhaven. De zielzorg werd uitgeoefend in het geheim, 
dikwijls in vermomming; de sacrale plaatsen en pastoorswoningen 
moesten verborgen blijven. Na 1648 was de uitoefening van de 
godsdienst in het veroverd gebied ten strengste verboden, zodat men 
moest uitwijken naar vrije gebieden. 

Deze gang van zaken vond zijn weerslag in de Bernse parochies. 
Zo betaalde abt Bosch op 19 augustus 1660 de som van 160 gulden 
„tot betalinge van een parceel landts, gecocht op Bedaff, neffens 

3») t.a.p., blz. 223. 
«) t.a.p., blz. 227. 
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den hoff van het kerckenhuys getimmert aldaer".32 In de kapel en 
refugie werkten en woonden vijf Heeswijkse pastoors; later namen 
wereldheren die taak over, maar de eigendommen bleven tot 1847 
aan de abdij. Bokhoven bleef natuurlijk steeds het grote toevluchts
oord van Bernse zielzorgers. Van daaruit werd Engelen tot 1691 
bediend. Daarna kwam Engelen tot 1797 onder Orthen, en vervol
gens weer aan de abdij. Toch verliep in Bokhoven ook niet alles 
zonder zorgen. De Staten van Holland deden met name in de jaren 
1656-1660 ernstige pogingen het graafschap in bezit te krijgen. 
Doch bij de onderhandelingen in Den Haag tussen afgevaardigden 
van de Staten en van de prins-bisschop van Luik33 kon in 1660 
de annexatie van het graafschap voorkomen worden. 

Te Berlicum werd in 1688 pastoor Lucas Sjongers, toen hij in 
een particuliere woning voor zijn parochianen de H. Mis las, door 
de drossaard van de Meierij, jonkheer Philips van Thienen, over
vallen. Deze gold als een groot ketterjager.34 

Het clandestien verbouwen van de kerkschuur in Heeswijk baarde 
opzien en verwekte veel deining. Toen de overtreders er zich van 
bewust waren, welke grote gevaren hun zelfstandig optreden in
hield, wendden zij zich tot de Staten-Generaal. Dat gebaar leidde 
tot de bekende resolutie van 5 maart 1721, waarin zij de Heeswijke-
naren „bij conniventie permitteren", om in hun schuurkerk hun 
diensten te houden. Daarmee begon een nieuwe praktijk met be
trekking tot het toelaten van de schuurkerk.M 

a2) Arch. Abdij v. Berne, Abt Leonardus Bosch 1641-1668, Kasboek L. Bosch (afd. 
I, V E). 
3S) Arch. Abdij v. Berne, Kopieboek, t.a.p., blz. 232; Vgl. idem, ged. Archieven 
parochie Bokhoven, Archief van de pastoor, Stukken betreffende de Welderwert 
(inv. Hoekx nr. 118). 
**) A. G. J. Mosmans, Kerkstoringen in de 17-de eeuw, in Bossche Bijdragen, 
dl. II (1918-1919), blz. 127-129. 
as) P. Polman, Katholiek Nederland in de achttiende eeuw, dl. I l l (Hilversum 
1968), blz. 80. 
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HOOFDSTUK III 

BERNE EN ZIJN PAROCHIES VOOR 1797 

De vraag welke invloed de abdij via haar parochies gedurende een 
halve eeuw (1579-1629) heeft uitgeoefend om het door het Concilie 
van Trente ingeluide katholiek herstel door te zetten, dient eerst 
aan de orde gesteld te worden. Vervolgens zal de geschiedenis tussen 
1629 en 1797 onze visie op de parochies verruimen en er ons 
eventueel van overtuigen, dat de strijd in de Napoleontische tijd 
tot behoud van parochiële rechten een strijd was voor een historisch 
waardevol bezit. 

§ 1. De kritieke jaren 1579-1629 

Vanaf haar stichting in 1134 behoorde de abdij van Berne tot het 
aartsbisdom Utrecht, haar parochies, gelegen ten zuiden van de 
grenslijn van het Oude Maasje echter, tot het bisdom Luik. Vanaf 
1559 lagen de abdij en haar parochies binnen het nieuw opgerichte 
bisdom Den Bosch. 

Geruime tijd voordat de Hervorming in onze streken doordrong, 
was er in de Abdij van Berne reeds een streven om in eigen kring 
tot een hernieuwing van het kloosterleven te komen. In de pause
lijke bulle van Alexander VI van 14 november 1500, die de benoe
ming inhield van Jan Bierkens tot coadjutor van abt Arnold van 
Malsen *, was er sprake van twee partijen in de abdij, de „reformati" 
en de „non reformati", de hervormingsgezinden en de tegenstanders 
van een vernieuwing van het kloosterleven. Vermoedelijk was het 
streven naar interne hervorming in de abdij reeds begonnen onder 
de voorganger van Arnold van Malsen, die eveneens Arnold heette, 
en die tussen 1473 en 1492 aan het hoofd van de abdij stond. In 
dat geval zou Koenraad van Malsen, in 1528 tot abt gekozen, de 
vijfde abt in successie zijn, die sedert het ontstaan van de hervor
mingsbeweging in de abdij optrad. De vermelding „quintus in re-

·) Arch. Abdij v. Berne, Kopieboek, dl. I, t.a.p., blz. 292-295, nr. 606. 
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formatione" (de vijfde in de tijd van de hervorming), in het oudste 
dodenboek van de abdij over hem opgetekend, zou men zo kunnen 
interpreteren. 

In de loop van de vijftiende eeuw had de abdij de middelen kun
nen vinden om enkele van haar leden aan de universiteiten van 
Keulen en Leuven theologie en kerkelijk recht te laten studeren.2 

In 1524 stond Koenraad van Malsen, op dat moment reeds pastoor 
te Berhcum, als student te Leuven ingeschreven.3 In 1527 richtte 
de abdijheer Gosewijn Prekers zich zelfs tot het generaal-kapittel te 
Prémontré met het verzoek om te Parijs of aan een andere bekende 
universiteit letteren te mogen studeren. Het kapittel besliste goed
gunstig op dat verzoek, en verplichtte de abt van Berne om ge
durende drie jaar telkens twaalf Franse goudguldens voor de studie 
te betalen. Bij nalatigheid van de abt zouden de door de Orde vast
gestelde straffen en censuren worden toegepast.4 

Bij de keuze van Dirk Spiennck van Well tot abt in 1552 bracht 
men naar voren, dat er in de abdij grote behoefte was aan een lector 
in de theologie, die tevens ook onderricht in het Latijn kon geven.5 

Dat duidt er in alle geval op, dat men in de geest van het Concilie 
van Trente van de noodzaak van behoorlijke studie overtuigd was. 
Prémontré zuchtte in die dagen onder het regime van twee kardina 
len, die als commende-abten optraden. Voorlopig poogden enkele 
jonge norbertijnen, doctores van de Sorbonne, de kloostertucht te 
handhaven. Toen Jean Despruets in 1573 generaal-abt werd van de 
Orde van Prémontré, begon definitief de hervorming in de Orde 

Een van die jonge doctores van de Sorbonne was Thomas de 
Ham, norbertijn van de abdij van La Val Dieu. Op 23 juli 1561 
verrichtte hij een visitatie in het oude Berne. Zijn verslag wijst uit 
dat het leven in de abdij, zo kort voor haar ondergang, weinig reden 

-) Heijman, Acht eeuwen, taf, blz 34. 
3) G Bannenberg, A Frenken en H Hens, De oude dekenaten Сиук, Woenseï en 
Htlvarenbeek in de 15de en lódeeeuwse registers van het aartsdiakenaat Kempen
land, dl II (Nijmegen 1970) blz 289 
4) J В Valvekens en К Dohsta (ed ), Acta et decreta Capitulorum Generalmm 
Ordmis Praemonstratensis, in Analecta Praemonstratensia, dl. XLVIIP (1972), blz. 
341 De naam van Gosewijn Prekers is in het protocol verhaspeld tot Goessius 
Prelier Prekers overleed op 4 september 1541 als pastoor van Engelen Waar hij 
eventueel studeerde bleef ons onbekend 
5) H T h Heijman, Prelaat Spiennck van Well en Franciscus Smnius, eerste 
bisschop van 's Hertogenbosch, in Bossche Bijdragen, dl XXV (1960), blz 96 
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tot klachten gaf. 0 Wel moet de visitator ter ore zijn gekomen, dat 
het leven van de religieuzen van Berne, die als proost, dit is als 
provisor, te Maarsbergen en op de uithoven Altforst en Honswijk 
verbleven, verre van voorbeeldig was. Het jaar daarop werden daar
over klachten gedeponeerd op het generaal-kapittel. De abt van Berne 
werd er onder bedreiging van strenge straffen tot scherpe maat
regelen gedwongen.7 

De toestand van de Abdij van Berne bij het begin van de Her
vorming was redelijk goed te noemen. Gevallen van definitieve af
val zijn ons voor heel de periode van de Tachtigjarige Oorlog niet 
bekend. In de zielzorg hield men heel die tijd naar best vermogen 
stand. 

Een tijd van zware beproeving brak aan, toen het krijgsvolk van 
Lumey in de julidagen van 1572 de abdij plunderde. In datzelfde 
jaar werden volgens een mededeling van het handschrift De Leu, 
berustend in de bibliotheek van het Provinciaal Genootschap in Den 
Bosch, een aantal katholieke geestelijken uit het Land van Heusden 
gevangen genomen. Weliswaar kwamen de gevangenen weer spoe
dig vrij, doch de pastoor van Vlijmen, Henricus Nicolaaszn. Buys8, 
overleed op 21 december van hetzelfde jaar, waarschijnlijk tenge
volge van de mishandelingen, die hij had ondergaan. 

Op het platteland, dat aan de wederzijdse acties van Spanjaarden 
en Staatsen het meest was blootgesteld, was de toestand zeer gevaar
lijk. Wellicht uit voorzorg werd de roggetiende uit Berlicum in de 
zomer van 1572 binnen de vestingstad Den Bosch, en wel „op des 
Prelaets sulder" in het refugiehuis in de Sint-Jorisstraat afgeleverd. 
In mei 1574 brachten de inwoners van Bokhoven op het kasteel 
aldaar schilderijen, beelden, kandelaars en andere kerkelijke voor
werpen in veiligheid om ze daardoor „voor de beeltstormers ende 
kerckenschenders (te) salveren". Een paar jaar later zou Waals 

e) t.a.p., blz. 107, zie voor het protocol zelf blz. 110-113. 
7) E. Valvekens, Le cardinal Hyppolite d'Esté, abbé commendatane de Prémontré 
(14 mai 1562-2 décembre 1572), in Analecta Praemonstratensia, di. XVIII (1942), 
blz. 101. 
8) Bib. Prov. Genootschap van К. en W., 's-Hertogenbosch, „Beschrijving der stad 
en lande van Heusden tot 1742", dl. II (toegeschreven aan M. de Leu de Wilhem), 
blz. 569 (hs.nr. 496). 
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krijgsvolk een grote partij lood van de doopkapel van de kerk ont
vreemden. fl 

Abt Spierinck van Well had na de overval van de Geuzen in de 
zomer van 1572 met enkele gezellen al een veilig onderkomen ge
zocht in het refugiehuis in de Sint-Jorisstraat in Den Bosch. Arnold 
van Vessem tekende dit op in het oudste dodenboek van de abdij. 
Hij sloot dit dodenboek in het jaar 1574 af, volgens zijn aantekening 
in het tweede jaar van hun ballingschap in Den Bosch. Toen men 
in 1576 in Den Bosch last ondervond van de hervormden aldaar, 
week het kleine conventje uit naar de proosdij van Maarsbergen. 
Na de sluiting van de Unie van Utrecht werd hier de ware gere
formeerde religie ingevoerd. Men keerde daarop naar Den Bosch 
terug, waar inmiddels de rast hersteld was. 

In de overgebleven gebouwen van Berne bleef de provisor zoveel 
mogelijk met een aantal knechten verblijf houden om de gronden 
te bewerken en om verdere plundering en inbeslagneming van het 
verlaten goed te voorkomen. 

Toen de stad Heusden in 1577 in handen kwam van de Staatsen, 
verleende Willem van Oranje als stadhouder van Holland bij de 
capitulatie de toezegging dat conform de Pacificatie van Gent er 
uitsluitend de belijdenis van de rooms-katholieke godsdienst zou 
worden toegestaan. De Staten van Holland bevestigden de toezeg
ging van Oranje, maar wijzigden weldra hun koers. Door hun 
plakkaat van 24 maart 1579 zetten zij de Hervorming door, en ge
lastten het aangeven van de kerkelijke goederen.10 Op 25 septem
ber 1579 werd de abdij in brand gestokan en bleef van de oor
spronkelijke gebouwen slechts een klein gedeelte over. De pastoors 
van het wel vrije, maar volkomen onbeschutte Bokhoven, verbleven 
tussen 1574 en 1630, met uitzondering van de periode van het 
Twaalfjarig Bestand, 1609-1621, vrijwel steeds op het kasteel. Vanaf 
1579 kwamen grote gedeelten van het Land van Heusden en Al
tena, de Bommelerwaard en ten dele ook de Langstraat steeds meer 
in de greep van de Staten van Holland, die er de politieke en reli
gieuze informatie trachtten door te zetten. 

·) Arch. Abdij v. Berne, ged. Archieven parochie Bokhoven, Archief van het 
Kerkbestuur, Kerkrekeningen 1562-1958 (inv. Hoebc nr. 274), fol. 10. 
10) W. Hoevenaars, Heusdensia, Bijdragen tot de Geschiedenis van de Stad en 
't Land van Heusden, in Handelingen van 't Provinciaal Genootschap, jrg. 1891-
1893 ('s-Hertogenbosch 1894), blz. 61 en vlg. 
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In de vier Hollandse pastorieën in het Land van Heusden, name
lijk te Engelen, Hedikhuizen, Oudheusden en Vlijmen werd de 
situatie hachelijk. De pastoors in de Brabantse parochies Berlicum 
en Heeswijk konden hun functies blijven uitoefenen. Deze plaatsen 
stonden onder controle van de Spaanse troepen. Hun woningen 
waren door grachten omgeven en boden ook wat meer veiligheid. 

De parochie Engelen was in de jaren tussen 1579-1592 vrijwel 
geheel verlaten. Alle huizen waren er afgebrand en verwoest. De 
parochie ging aan die rampen ten onder. In 1606 deed men de eigen 
kerkin ven taris van de hand. Tot 1797 had men geen eigen pastoors 
meer, omdat men tot ongeveer 1700 vanuit Bokhoven en daarna 
vanuit Orthen geestelijk verzorgd werd.11 Op 18 oktober 1598 werd 
de pastoor van Hedikhuizen, Aart van Welhuizen, vermoord.12 Hij 
was volgens Schutjes in 1584 naar zijn geboorteplaats Den Bosch 
gevlucht. 

Op 30 oktober 1598 kreeg de pastoor van Bokhoven, Cornelius 
Nuelen, voorlopig ook het pastoraat van Hedikhuizen. Men moti
veerde dit dubbele pastoraat met de opmerking dat Berne op dat 
moment gebrek had aan priesters die voor de parochiedienst ge
schikt waren.13 Van 1603-1610 was Henricus van Grinsven nog 
pastoor in Hedikhuizen. Daarna werd hij echter verdreven. Tot 
1683 zouden de pastoors van Bokhoven ook deze parochie onder 
hun hoede nemen.14 De parochiekerk van Oudheusden brandde in 
1589 af toen de Spanjaarden Heusden belegerden. In 1587 had 
men echter de goederen van de kerk al overgebracht naar de kapel 
van O.L. Vrouw in de Gaersweyde te Elshout. De pastoor van 
Vlijmen, Steven Guens, nam van 1587-1606 de zielzorg over Oud
heusden waar, totdat Jan Moors er pastoor werd. Vlijmen tenslotte 
had in die zware jaren twee pastoors van formaat, de zo juist ge
noemde Steven Guens van 1584-1607 en Nicolaas Havens van 
1607-1612. De berichtgeving van Schutjes over Guens is niet duide
lijk. 1β Guens zou volgens Schutjes niet te Vlijmen hebben kunnen 

n ) Van den Hurk, Berne in de branding, іл.р., blz. 30-31. 
" ) Schutjes, Geschiedenis van het Bisdom 's-Hertogenbosch, e.w., dl. IV blz. 69. 
Het oudste dodenboek der abdij spreekt niet van een moord. 

13) Arch. Abdij v. Berne, Abt Franciscus van Heek 1750-1783, map proces Bok
hoven, nr. 14 (afd. I, VII A). 
" ) Schutjes, a.w., dl. IV, blz. 69-70. 
») O.W., dl. V, blz. 831. 
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wonen, wel te Oudheusden, waar hij misschien op het slot van 
vrouwe Cornelia Spierinck verbleef. Everard Vonck zou vervolgens 
in de tijd van Guens ook als pastoor van Vlijmen zijn opgetreden. 
Men ziet dat het stil en verborgen werk in die moeilijke tijd geen 
duidelijke gegevens heeft nagelaten. 

Op 19 mei 1628 had de Bossche bisschop Ophovius aan de In
fante Isabella te Brussel een „Memorie van de Pastorijen 'sLants 
van Heusden" laten overhandigen.1β In de inleiding ervan werd 
meegedeeld dat verschillende dorpen en parochies vóór het begin 
van het Bestand in het jaar 1609 katholieke pastoors hadden gehad, 
die ongestoord op alle zon- en feestdagen in het openbaar kerk
diensten mochten houden en preken. Met Pasen en op andere 
hoogtijdagen hadden zij het H. Sacrament des Altaars mogen uit
reiken, het H. Doopsel en het H. Oliesel op verzoek toedienen, 
„maer en hebben egheen misse mogen celebreren". 

Dan volgt de nadere specificatie. „Ten iersten tot Vlijmen, Enge
len, Hedichuysen, Outheusden, welcke vier hebben pastoeren ge-
hadt uyt de abdije van Beern, als collatie aenden Prelaat van Beern 
specterende, en syn altyt bij verscheyden religieusen bedient ge
worden totten tyt toe, dat den lestleden Treffves wordden gesloten 
ende aengevangen. Alsdoen per publicum edictum Ordinum Hol-
landiae hebben die voorschreven pastoren moeten vluchten. De twee 
van die vier sijn noch in 't leven ende bedienen noch andere gees-
telijcke pastorijen in Brabant". Die overlevenden waren Rudolf 
Segers, de oud-pastoor van Oudheusden, die in 1628 pastoor van 
Waalwijk was, en Nicolaas Havens, die inmiddels van Vlijmen 
naar Lithoyen verhuisd was. 

Herpt, Heesbeen, Aalburg, Babiloniënbroek, Genderen en Dron-
gelen stonden aldus de Memorie ter begeving van de benedictijnen
abdij van Sint-Truiden in het Land van Luik. In deze plaatsen wa
ren geen pastoors, behalve te Herpt, dat als deservitor een van de 
religieuzen van Berne had, namelijk de pastoors van Hedikhuizen. 
De overige vijf parochies werden in noodgevallen geholpen door de 
pastoors van Berne, die in 1628 in de vier bovendorpen Vlijmen, 
Engelen, Hedikhuizen en Oudheusden resideerden. Ophovius te-

") A. M. Frenken, Stukken betreffende de kerkelijke toestand in het niet-
Brobantse deel van het Bossche Bisdom, kort na het Twaalfjarig Bestand, in Archief 
voor de Geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland, jrg. IX (1967), blz. 
121-125. 
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kende in margine echter aan, dat de zes dorpen van het Benedenland 
ófwel eigen pastoors hadden, óf bediend werden door voornoemde 
vier pastoors van Berne. 

Wij vinden hier de duidelijke uitspraak, dat de norbertijnen van 
Berne niet alleen in hun eigen parochies stand hielden, maar dat 
hun zielzorg zich ook uitstrekte tot de andere parochies in het Land 
van Heusden. Dat de norbertijnen van Berne hiertoe in staat waren, 
kwam door het feit dat zij hun goederen en daarmee ook hun pa
rochiële rechten hadden kunnen behouden. In het rapport van 
Ophovius staat dan ook duidelijk, dat na het begin van de opstand 
de pastoors die kwamen te overlijden geen opvolgers kregen, be
halve die van Berne, „die oversulcx allen d'andere totten Treffves 
toe hebben geassisteert, gelijck sij oeck deden aen de Catholycken 
in den Bommelrewerdt". Ook voor deze vroege periode hebben wij 
hier al een aanwijzing, dat Berne ook zielzorg uitoefende in de 
Bommelerwaard, een gegeven dat nadien vaker vermeld zou worden. 

Wij beschikken over enkele uitspraken omtrent de activiteit van 
bepaalde leden van Berne, met name van de pastoors van Bokhoven 
en Vlijmen. Zij geven een indruk van de mate waarin de norber
tijnen van Berne zich voor het behoud van het katholieke geloof in 
het Land van Vlijmen en aanhorige gebieden hebben ingezet. 

Bij de informatie, voorafgaand aan de keuze van Arnold van 
Vessem in 1607, legden twee leden van de abdij, namelijk Jan Moors 
en Hendrik van Grinsven zeer lovende getuigenissen af over de 
apostolische ijver van Jan Vercuylen, die van 1603-1608 pastoor van 
Bokhoven was. Moors zegt dat Vercuylen als pastoor te Bokhoven 
de ondergedoken katholieken in Holland met gevaar voor eigen 
leven in het geheim de sacramenten der Kerk toediende. Ook bracht 
hij de bevolking, die geen vrije uitoefening van het katholiek geloof 
kende en voor het calvinisme wilde kiezen weer terug tot het ka
tholiek geloof. Henricus van Grinsven zegt bij dezelfde gelegenheid 
dat Vercuylen als pastoor van Bokhoven weer bij veel lieden het 
katholicisme verlevendigde en dat hij in het gebied van Gelderland 
(in patria Geldriensi) de kerkelijke sacramenten met gevaar voor 
gevangenschap en voor zijn leven toediende. " 

») Arch. Abdij v. Berne, Abt Arnoldus van Vessem 1607-1608 (afd. I, V B); 
Idem Kopieboek, t.a.p., dl. II, blz. 99-101, nr. 200. 

39 



Het bastion Bokhoven was gedurende ruim twee eeuwen een 
toevluchtsoord voor de katholieken uit een wijde omtrek. Hier lieten 
zij hun huwelijk inzegenen, hun kinderen dopen, gingen zij te 
biechten en communiceerden er.18 Reeds in 1612 trachtte men in de 
kerk meer ruimte te scheppen, omdat er in de zomer zoveel buiten
volk kwam. De hervormden zagen dat natuurlijk ook met lede ogen 
aan. Met name zat het hun dwars dat de katholieke inwoners van de 
Bommelerwaard veelvuldig de Maas overstaken en naar Bokhoven 
gingen om daar te trouwen en hun kinderen te laten dopen. Daarom 
besloot de classis van Zaltbommel op 24 april 1616 bij het Hof te 
Arnhem aan te dringen, dat men zou verhinderen „dat het over
lopen bij den paap van Bokhoven (op dat moment Theodorus van 
der Meer) van verscheiden personen, item het trouwen bij paepen, 
ten fine dat Hun Edel Mögenden gelieven door missive aen den 
heer van Amelroy (Ammerzoden) daerin te voorsien, opdat de plac-
caten der landschap niet so cleyn geacht werden".19 

Voor Vlijmen waren, zoals gezegd, de pastoors Steven Guens en 
Nicolaas Havens de twee grote missionarissen. Jan Vercuylen ge
tuigde over Guens dat deze zich als pastoor te Vlijmen voorbeeldig 
had gedragen. De weerbarstige en tot ketterij geneigde bevolking 
hield hij grotendeels in toom en bracht ze terug tot het katholicisme. 
Of Guens zich te Vlijmen heeft kunnen ophouden blijft een open 
vraag. De pastoors van Berne zullen ongetwijfeld gedurende de 
eerste helft van de Tachtigjarige Oorlog menigmaal naar de ver
sterkte stad Den Bosch, of naar het veilige kasteel van een katho
lieke landsheer zijn uitgeweken. Zo blijkt uit een rekenboek, dat de 
pastoor van Bokhoven en de provisor van Beme in 1589 de vlucht 
namen naar het kasteel van Nederhemert. De vele lacunes in de 
doop-, trouw- en begraafboeken uit die tijd laten vermoeden dat de 
zielzorgers in een moeilijke situatie leefden, dat zij dikwijls moesten 
uitwijken en in het verborgen leven. Wij wijzen er in dit verband 
nogmaals op, dat uit het oudste doopboek van Berlicum blijkt, dat 
in het jaar 1604 de pastoors van Engelen, Hedikhuizen en Vlijmen 

1β) A. W. van den Hurk, Bokhoven, Vrijheid aan ie Maas, in Met Gänsen Trou, 
jrg. XIX (1969), blz. 81 en vlg.; Van der Velden, De kosterij van Bokhoven, 
a.w., passim. 
ι β) L. M. Verseput, Grepen uit de geschiedenis van de Hervorming en van de 
Hervormde Kerk in de Bommelerwaard, in Tussen de Voorn en Loevestein, 
Contactblad van de Historische Kring Bommelerwaard, jrg. II (1965), blz. 68. 
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vaker te Berne de doop hebben toegediend. Of deze pastoors met 
de provisor in de overgebleven gebouwen gewoond hebben, weten 
wij niet. 

Zoals bekend, waren in grote delen van Holland de geestelijke 
goederen reeds in 1579 in beslag genomen, daarna had men de gees
telijke en politieke reformatie doorgezet, dit wil zeggen, de gees
telijkheid en de wereldlijke machthebbers door leden van de her
vormde religie vervangen. 

In 1609 drong ook in het Land van Heusden, vooral in de boven-
dorpen, het calvinisme met grotere kracht op. Wij zagen al dat in 
1609 verschillende goederen van de abdij in het Land van Heusden, 
alsook hun patronaatsrecht over de parochies van Oudheusden, He-
dikhuizen, Vlijmen en Engelen verloren gingen, en dat ook de 
zielzorgers bij plakkaat van de Staten van Holland uit dat gebied 
werden uitgewezen. In de plaats van de verbannen pastoors moes
ten natuurlijk predikanten worden aangesteld. 

Omdat de hervormden te Vlijmen zowel in Steven Guens als in 
Nicolaas Havens tegenstanders van formaat op hun weg gevonden 
hadden, wilden zij op die belangrijke voorpost op de weg naar Den 
Bosch hun meest bekwame man inzetten, de later zo beroemd ge
worden calvinistische polemist Gijsbertus Voetius. Het voorspel van 
diens benoeming kunnen we vernemen uit diens biografie, vervaar
digd door Duker.20 Te Vlijmen, gelegen „op de uytherste frontie-
ren" van Holland, pal tegenover „het Nederlantsche Romen, dat is 
's-Hertogenbosch" was de bevolking niet zeer hervormingsgezind, 
voorgegaan als zij was door Nicolaas Havens, „conventuael van den 
clooster te Bern", die geen gelegenheid had voorbij laten gaan om 
„te roepen tegen de Reformatie". Nog „in syn laetste sermoen" had 
hij met nadruk zijn getrouwen vermaand, „dat sij haer souden 
wachten van dese nieuwe predicanten ende haere leere, jae dat sij 
die niet hooren en souden op pene van de eeuwige verdoemenisse". 
Juist daarom wenste de classis van Gorcum „geen ordinaris predi
kant", noch proponent, maar „een meer als gemeyn geleerde, be-
quaeme ende ervaren kerckendienaar" in Vlijmen aangesteld te zien. 

In 1611 werd Gijsbertus Voetius voor Vlijmen en Engelen be
roepen; op zondag 25 september deed hij er zijn intrede, en preekte 
hij vermoedelijk in de parochiekerk, die Havens had moeten verla-

" ) А. С Duker, Gisbertus Voetius, dl. I (Leiden 1897), blz. 137-138. 
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ten.21 Deze laatste was waarschijnlijk van medio 1609 tot begin 
1611 uitgeweken uit Vlijmen. Daarna vindt men zijn naam weer 
tot vlak voor de komst van Voetius in het doopboek.22 Dit kan er 
op duiden, dat de Vlijmense pastoor tot het laatste toe op zijn post 
gebleven is. 

Voetius bleef predikant van Vlijmen en Engelen, totdat hij op 
24 mei 1617 voor de eerste keer optrad in zijn geboortestad Heusden. 
Hij nam volop deel aan de godsdienstige disputen in zijn kring, en 
was zeer actief op de Zuidhollandse synodes van Delft, 1618, en 
Leiden, 1619. De eerste diende, zoals bekend, ter voorbereiding van 
de Nationale Synode te Dordrecht. Op de synode te Leiden werd be
sloten een remonstrantie tegen de Abdij van Berne en haar goederen 
in te dienen, waarin de overweging was opgenomen, „dat de cours 
des h. evangelii in die contreije niet weijnich daerdoor verhindert 
wort, dat de landen, tot die abdije behoorende, bij die van de Room-
sche kercke werden beseten ende verpacht aen lieden van gelijcke 
ghesintheijt, alsoo dat niet alleen die geestelicke (andere lezing: 
geheele) incoomsten door dit middel hier te lande minder zijn, maer 
oock veele menschen aldaer verhindert worden van de gerefor
meerde religie professie te doen".23 

Ongetwijfeld heeft Voetius, die te Vlijmen en Heusden van jongs-
afaan het werk van de abdij en haar leden van nabij had kunnen 
volgen, aan die remonstrantie tegen Berne zijn medewerking ver
leend. 

Die confrontatie tussen Voetius en de norbertijnen was trouwens 
niet de enige. Toen de begaafde predikant in 1611 te Vlijmen de
buteerde, was Jan Moors pastoor van Bokhoven. In 1629 tijdens 
het beleg van Den Bosch door Frederik Hendrik trad Voetius op als 
veldprediker in het kamp der Staatsen, terwijl Jan Moors, inmiddels 
abt van Berne geworden, binnen de stad er getuige van was, dat zijn 
nieuwe abdij door het geschut van de prins gehavend werd. Bij de 
capitulatie van de stad op 14 september zullen Moors en Voetius 
elkaar wel getroffen hebben. Nadat de vrije uitoefening van de 
katholieke godsdienst in de stad was verboden, preekte de door de 

») a.w., bh. 147. 
») Schutjes, a.w., dl. V, blz. 831. 
*') J. Reitsma en S. D. van Veen (ed.), Acta der provinciale en particuliere synoden 
gehouden in de Noordelijke Nederlanden gedurende de jaren 1572-1620, dl. III 
(Groningen 1894), blz. 332. 
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Zuidhollandse synode naar Den Bosch gedirigeerde predikant vijf 
dagen later in de Sint-Janskerk. Hij bleef te Heusden, waar hij zijn 
waakzaam oog gericht hield op het nog steeds voortlevende Berne. 
Pas bij zijn benoeming tot hoogleraar te Utrecht in 1634 moet hij 
Berne enigszins uit het oog verloren hebben. 

Wij willen nog even teruggrijpen op de nieuwe situatie, die ont
stond toen bij het begin van het Bestand in 1609 de pastoors van 
de vier bovendorpen Hedikhuizen, Oudheusden, Vlijmen en Enge
len verdreven werden. In de eerstvolgende 70-80 jaar zouden zij 
slechts in het geheim bediend worden door norbertijnen, die vanuit 
Bokhoven opereerden. Voor de zielzorg in het Land van Heusden en 
in de Bommelervvaard had Bokhoven gedurende het grootste deel 
van de zeventiende eeuw bijzondere betekenis. 

Wat moest men bovendien beginnen met de vier pastoors, die in 
1609 door de Staten van Holland aan de dijk werden gezet? Op 
het geringe ledental van Berne vertegenwoordigden zij een belang
rijk percentage. Nu liep Jan Vercuylen, die in 1608 tot abt gekozen 
was, wel met het plan rond om Berne weer op te bouwen, maar hij 
wilde alvorens iets in die richting te ondernemen, van de Staten een 
toezegging krijgen, dat zij de abdij niet zouden opheffen. Maar 
daartoe was het college niet bereid.24 Toen de abt verzocht, om „in 
de gratie en in de administratie" van de goederen der abdij te blijven, 
besloten de Staten van Holland op 24 augustus 1609, dat de abt 
eerst een lijst van al zijn kloosterlingen en een staat van alle goede
ren, waar ook gelegen, moest overleggen, en dat er, voordat daaraan 
gehoor gegeven was, geen nieuwe conventualen mochten worden 
aangenomen.2S Toen Vercuylen eenmaal wist dat de Staten geen 
garantie voor het behoud wilden geven, ging hij ertoe over de abdij 
en omgeving voor acht jaar aan seigneur Gryph te verhuren. Bij het 
verpachten der goederen werd geconditioneerd dat in de gebouwen 
van de abdij steeds enkele leden van de abdij, hetzij voor de zielzorg, 
of simpelweg voor een onderkomen konden verblijven. Toen Hol
land na 1609 voor de zielzorgers minder emplooi bood, ging men 
zich vanzelf meer richten op Brabant. Nog ten tijde van het Twaalf
jarig Bestand verwierf Berne het patronaatsrecht over Lithoyen 
(1613), waar Nicolaas Havens trouwens al een jaar eerder als ziel-

") Heijman, Acht eeuwen, t-a.-p., blz. 40. 
") Resolutien Staten van Hoïland, 1609. 
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zorger werkzaam was. Ook in Woensel, Breugel, Empel, Someren 
en Haaren bij Oisterwijk werden norbertijnen van Beme ingescha
keld in de zielzorg.2e Deze laatste plaats, waar in 1619 Antonius 
Cuypers pastoor werd, was een parochie, die krachtens patronaats-
recht vanouds aan Tongerlo toebehoorde, en ook door priesters van 
die abdij bediend was. Een van de voorgangers van Cuypers was 
Petrus van Kalmpthout geweest, die door mishandelingen van de 
Geuzen op 16 april 1572 was gestorven. Niet alleen in Holland 
moest Berne het ontgelden, ook in Brabant was het niet veilig. 

Dat in 1619 Cuypers in Haaren kwam en dat in 1626 een an
dere Bernensis, namelijk Rudolf Segers op een andere parochie van 
Tongerlo, Waalwijk, terecht kwam, kan op het eerste gezicht ver
wondering wekken. Men zou verwachten, dat de volkrijke abdij 
Tongerlo geen parochies hoefde af te stoten. Maar prelaat Adriaan 
Stalpaerts, 1609-1629, van Tongerlo wilde op zijn parochies de 
Contra-Reformatie doorvoeren door op iedere parochie van de abdij 
twee zielzorgers te plaatsen. Was dat niet mogelijk, dan wilde hij 
de parochies aan de seculieren aanbieden met behoud van patro-
naatsrecht. In het kader van dat plan wilde de abt in het jaar 1610 
liefst drie van zijn kerken aan de Abdij van Berne geven. Hij kreeg 
daarvoor de goedkeuring van zijn convent. Misschien moet het over
nemen van Haaren en Waalwijk als een soort uitvoering daarvan 
gezien worden. Later, in 1627, kwam Tongerlo op de oorspronkelijke 
bedoelingen om parochies af te stoten, terug.27 De samenwerking 
tussen Tongerlo en Beme bleef echter, ook toen Haaren en Waal
wijk door Tongerlo werden teruggenomen. 

Reeds meermalen werd vermeld dat een groot aantal gelovigen 
uit Holland en Gelderland naar Bokhoven kwam. Ook in de andere 
Bernse parochies was er van zo'n toeloop sprake. Op 10 oktober 
1619 verleende de apostolische vicaris, Philippus Rovenius, aan 
verschillende zielzorgers van Berne de toestemming om de heilige 
sacramenten toe te dienen aan de gelovigen, die uit de Verenigde 
Provinciën tot hen kwamen. Zij kregen daarbij ook de faculteit om 
binnen de Verenigde Provinciën te preken en pastorale functies uit 

-*) Van den Hurk, Berne in de branding, t.o.p., blz. 36; Voor Someren zie 
Schutjes, a.w., dl. V, blz. 663. 
") M. Koyen, Prelaat Stalpaerts en de -parochies van Tongerlo, in Arulecta 
Praemonstratensui, dl. XXVIII (1952), blz. 179. 
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te oefenen, op voorwaarde dat man aan de pastoors die er hier of 
daar misschien nog zouden zijn, op voorhand toestemming vroeg 
zulks te doen. Niet alleen de pastoor van Bokhoven, Paulus van 
den Dael, kreeg die faculteit, maar ook de Brabantse pastoors van 
Berlicum en Lithoyen, respectievelijk Jan Moors en Nicolaas Havens, 
en diens kapelaan, Henricus Bouliou. Op 22 december 1626 kregen 
ook Antonius Cuypers te Haaren en Rudolf Segers te Waalwijk 
dezelfde faculteiten. Blijkens zijn memoriaal gaf abt Jan Moors 
datzelfde verlof op 31 oktober 1639 aan de pastoor van Bokhoven 
en aan al zijn religieuzen die op dat moment in Berne zelf verble
ven. 2e Dat alles duidt erop dat de nog aanwezige zielzorgers van 
Berne, of die nu in Bokhoven, Berne of Brabant zaten, missionaris
sen aan het worden waren, naar wie men van heinde en ver kwam, 
of die bij gelegenheid ook wel eens naar de van priesters verstoken 
gebieden overstaken, zoals wij reeds eerder vaststelden. 

Van Tongerlo vernamen wij dat prelaat Stalpaerts er bijzonder 
naar streefde in zijn abdij het door het Concilie van Trente inge
luide katholiek herstel door te voeren. Berne kwam aan de door het 
Concilie van Trente voorgeschreven betere priesteropleiding tege
moet door in 1607 een eerste student naar het Collegium Prae-
monstratense in Leuven te sturen, en in de tweede helft van het 
Bestand nog drie anderen.2g Bisschop Nicolaas Zoes van Den Bosch 
vermeldde dat er tijdens het abbatiaat van abt Jan Vercuylen, dat 
praktisch samenviel met het Twaalfjarig Bestand, een zeer goede 
geest onder de Bemenses heerste. 

Toen Moors in 1621 abt werd, ging hij meteen bepaalde voor
schriften, door het provinciaal concilie ontworpen voor het leven 
van de zielzorgers buiten de abdijen, uitvoeren. Zo vroeg hij zijn 
pastoors, om van heel hun bezit aan boeken, meubilair en huisraad, 
aan de hand van een bepaald schema een nauwkeurige inventaris 
op te stellen. Als antwoord op dat verzoek zijn ons in het archief 
van Berne lijsten overgeleverd, van wat de pastorieën van Berlicum 
en Lithoyen in 1622 bezaten. De lijsten zijn van bijzonder belang, 
omdat men daaruit het boekenbezit van die dagen en de belang
stelling en behoeften uit die tijd kan peilen. Naast de werken van 
de kerkvaders staan er veel homiletische en apologetische werken 

") Hoevenaars, De hoeve van het kapittel, Ι.α,γ., biz. 195-197. 
M ) Van den Hurk, Berne in ie branding, t.a.p., blz. 38. 
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in voornoemde inventarissen vermeld. Het valt op dat auteurs uit 
de Sociëteit van Jesus, voorvechters bij uitstek van de katholieke 
restauratie, rijkelijk vertegenwoordigd zijn. 

Als een poging om het katholiek herstel ook in eigen kring ge
stalte te geven, kan men ook de plannen van abt Jan Moors be
schouwen om in Den Bosch een abdij van formaat op te bouwen. 
Reeds in 1623 betrok men het Rijke Fraterhuis in de Hinthamer-
straat. Het was echter een onderneming van korte duur. Op 14 sep
tember 1629 veroverde Frederik Hendrik de stad voor de Republiek. 
Moors en de zijnen trokken daarna naar het Slotje in Heeswijk, en 
later, tijdens de retorsie-jaren voor de Meierij, weken zij uit naar het 
toen voor hen veiliger onderkomen in Berne. Die toestand, dat men 
als het ware met het ene been in Heeswijk stond en met het andere 
in Berne, bleef bestaan, totdat de abdij op 9 juli 1648 werd opge
heven en al haar goederen werden geconfisceerd. 

Sedert de ondergang van de oude abdij kwam de suprematie van 
de parochies eigenlijk al tot stand. Het werd nog wel geen absolute 
alleenheerschappij, omdat tussen 1649 en 1797 te Vilvoorde nog 
altijd een commandopost gevestigd bleef, maar de toestand werd 
toch zo, dat heel het actieprogram zich slechts richtte op zelfbehoud 
door middel van de parochies. Reeds duidelijker zichtbaar dan in 
het verleden geraakte sedert 1648 de Abdij van Berne voor ander
halve eeuw in de schaduw van haar parochies. 

Meer dan ooit hebben de Bernse parochies hun kracht en bete
kenis het duidelijkst bewezen in de beslissende halve eeuw tussen 
1579-1629, tussen het begin van de calvinisering van het Land van 
Heusden en de overgang van Den Bosch. 

Op grond van de boven aangevoerde gegevens mag ons inziens 
wel de conclusie getrokken worden dat de norbertijnen na 1579, toen 
zij alleen als zielzorgers overbleven, zeer zeker voor het Land van 
Heusden en zijn naaste omgeving betekenis hebben gehad. Dat zij 
gedurende dertig jaar in Vlijmen, Engelen, Hedikhuizen en Oud-
heusden hebben kunnen standhouden, heeft tot gevolg gehad dat 
deze dorpen een overwegend katholieke bevolking hebben behou
den, wat natuurlijk ook opging voor de vrije heerlijkheid Bokhoven. 

Het feit dat Berne met Bokhoven en de vier parochies in het 
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Land van Heusden de opmars van de gereformeerde leer wist tegen 
te houden heeft eeuwenlang tot de verbeelding van velen gesproken. 
Men betrok dan in zijn beschouwingen ook de drie Brabantse pa
rochies van de abdij van Tongerlo erbij, namelijk Nieuwkuijk, Dru-
nen en Waalwijk. Op een zeker ogenblik — wanneer is ons onbe
kend — is men van „de witte linie" gaan spreken. Daarmee wil men 
dan op het frappant verschijnsel wijzen dat de Hervorming in haar 
opmars vanuit Holland wel het Land van Altena en de beneden-
dorpen van het Land van Heusden in haar macht kreeg, maar dat 
ze als het ware vastliep op een hele rij norbertijnse parochies. 

De term „de witte linie" moet zeker ontstaan zijn in de tijd van 
de Romantiek, toen men de grote daden der voorvaderen graag ging 
idealiseren. Het katholiek karakter van de reeks dorpen valt niet te 
ontkennen, doch de verklaring voor dit gegeven is niet zo een
voudig. Toch menen wij dat het eerder politieke dan religieuze fac
toren geweest zijn die uiteindelijk de religieuze kleur van deze pa
rochies bepaald hebben. In zekere zin hebben we hier immers ook 
met het landsheerlijke kerkbeginsel van het „cuius regio illius et 
religio" te maken, dat wil zeggen, politieke machthebbers van een 
gebied beslisten ook over de godsdienst van hun onderdanen. In 
1579 kwam in het Land van Heusden met het in beslag nemen 
van de kerkelijke goederen, het verdrijven der priesters en het aan
stellen der predikanten de opmars van het calvinisme onherroepelijk 
op gang. Door allerlei voorspraak en protectie bleef Berne echter nog 
dertig jaar lang in het bezit van het merendeel van zijn goederen. 
Omdat ook de zielzorgers op hun standplaatsen konden blijven, 
waren ze al die tijd in staat om aan het katholiek herstel in de geest 
van het Concilie van Trente te werken. Geheel anders stonden de 
zaken echter met de drie Brabantse parochies van Tongerlo. 

Vlijmen, Engelen, Hedikhuizen en Oudheusden konden slechts 
dertig jaar van hun uitzonderingspositie profiteren, in 1609 moesten 
zij defintief de wetten van Holland eerbiedigen. Nieuwkuijk, Dru-
nen en Waalwijk daarentegen behoorden tot de Meierij van Den 
Bosch en konden met deze stad vijftig jaar onder het Spaanse gezag 
blijven. Gedurende die halve eeuw had het katholiek geloof zich 
daar dermate vernieuwd en versterkt dat alle reformatiepogingen er 
mislukten. Spreekt men derhalve over „de witte linie", en brengt 
men daarbij de vier parochies van Berne en de drie van Tongerlo 
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onder één en dezelfde noemer, dan maakt men een beoordelingsfout, 
door geen onderscheid te maken tussen het Hollands gebied van de 
Bemse parochies en het Brabantse van de parochies van Tongerlo. 
Voor beide groepen gold een heel andere politieke situatie. Dat Ber
ne ondanks de moeilijke politieke verhoudingen voor het gebied 
van zijn Hollandse parochies en de omgeving ervan zoveel heeft 
weten te doen, mag zeker als een belangrijk feit erkend worden. 
Bij die gang van zaken speelden Vlijmen en Bokhoven de meest 
opvallende rol. Vlijmen, omdat daar na het optreden van Steven 
Guens en Nicolaas Havens van hervormde zijde niemand minder 
dan Gijsbertus Voetius als grote tegenspeler werd ingezet; Bokhoven, 
omdat het in Jan Vercuylen niet slechts een grote missionaris had, 
maar ook, omdat het als vrije heerlijkheid voor de katholieken uit 
Holland en de Bommelerwaard een geliefd toevluchtsoord werd. 
Sinds 1609 moest het zich ook steeds meer ontfermen over de eigen 
parochies in de nabije omgeving, waar de zielzorgers het veld had
den moeten ruimen. 

§ 2. De jaren van de Retorsie 

Na de capitulatie van Den Bosch in 1629 werd de toestand voor 
de abdij, en speciaal voor de Brabantse parochies, niet erg roos
kleurig. De Republiek beweerde immers, dat met de stad Den 
Bosch ook de Meierij had gecapituleerd. Van Spaanse zijde bleef 
men dit pertinent ontkennen. Dat luidde een strijd in om het fei
telijk bezit van het gebied, zich uitend in wederzijdse belastinghef
fing, in een plakkaten-wetgeving, en gewapende overvallen tijdens 
de jaren der retorsie. Om ergens werkelijk veilig te kunnen verblij
ven diende men daarom over paspoorten of sauvegardes van beide 
partijen te beschikken. 

Twaalf jaar lang, van begin 1637, toen abt Moors verlof kreeg 
zich te Berne te vestigen, tot 13 februari 1649, toen prelaat Bosch 
het inmiddels geconfisceerde Berne verliet, zouden er in de oude ab
dij vrij geregeld enkele religieuzen verblijven in het zuidelijk poort
gebouw, en in wat er verder aan woonruimte was overgebleven.,0 

Dankzij een dagboek van abt Jan Moors, dat ongeveer twee en een 

,0) H. van Bavel, Een verkenningstocht naar het oude Berne, in Varia Brabantica 
Historica, dl. I ('s-Hertogenboscb 1962), blz. 311-315. 
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half jaar bestrijkt31, kunnen wij ons een vrij goed beeld vormen van 
de gang van zaken van de abdij en haar zielzorgactiviteit na de uit
vaardiging van de retorsieplakkaten van 1636 tot 1637. Uit het 
dagboek blijkt, dat zich in de zomer van 1637 een vrij groot aantal 
confraters rond abt Moors in Berne verzamelde. Onder hen bevon
den zich ook vaak de pastoors van Berlicum, Heeswijk en Haaren. 
Paulus van den Dael, de pastoor van Berlicum, had tevens op pa
pier de zorg voor de dekenaten Orthen, Zaltbommel, Heusden en 
Geertruidenberg. Blijkbaar oefende hij in de jaren 1637-1638 in het 
Land van Heusden zoveel mogelijk zielzorg uit. Verschillende keren 
immers droeg hij binnen Heusden en in Oudheusden de H. Mis op. 
Zijn collega Antonius Cuypers trok dikwijls naar Nieuwkuijk om 
daar vermoedelijk aan zijn parochianen uit Haaren geestelijke hulp 
te bieden; andere keren was hij in Baardwijk werkzaam. De pastoor 
van Heeswijk, Folcoldus van Riel, trad meermalen als zielzorger op 
in Oudheusden. Andere confraters, als Bartholomeus Somers en 
Walteras Meyndaerts werkten eveneens vanuit Berne. Wij wezen 
er reeds eerder op dat in Berne rond deze tijd heel wat doopsels 
worden toegediend en huwelijken werden gesloten.Sï Herhaaldelijk 
woonden ook vooraanstaande personen er de H. Mis bij. Op zon
dag 18 april 1638 werd van Heusden uit door een aantal soldaten 
een overval op de kerk georganiseerd. De Vrouwe van Herpt, Amelie 
Lllgers, zat achter deze actie, waarvan men al ruim drie weken van 
tevoren op de hoogte was. Ten overvloede was ook nog een luite
nant uit Hemert een paar weken van tevoren komen inspecteren, 
of lieden van andere dorpen in Berne de H. Mis kwamen bijwonen. 
Op de bewuste dag had men de dienst al beëindigd toen de overval 
plaatsvond.ss 

Het langdurig gedwongen verblijf van abt Moors en zijn Bra
bantse pastoors in Berne, van begin 1637 tot in de zomer van 1638, 
houdt verband met het gevoelig punt van de paspoorten. Reeds in 
het jaar 1625 dwong de Republiek abt Jan Moors er voor te zorgen 
dat er voor een paar predikanten paspoorten kwamen. In het eerste 
geval ging het om een vrijgeleide van het Spaanse Hof te Brussel 
voor Jacob van Oudenhoven, de bekende historieschrijver over Den 

") Frenken. Het dagboek van prelaat Moors, t.a.f., blz. 60-193. 
") zie hoofdstuk II. noot 18. 
«) Frenken, t.a.p., blz. 108, vgl. blz. 105 en 106. 
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Bosch en Heusden, die het Bossche wilhelmietenldooster vaarwel 
gezegd had en nu predikant in Aalburg en Heesbeen wilde worden. 
Uit de aard der zaak voelde men er in de omgeving van de aarts-
hertogin heel weinig voor om deze apostaat vooruit te helpen. Maar 
van Staatse zijde trof men de maatregel de paspoorten van de pas
toor van Heeswijk en andere pastoors in te trekken, totdat de abt 
van Berne te Brussel voor Jacob van Oudenhoven het verlangde stuk 
wist te verkrijgen. En tegen het eind van hetzelfde jaar, toen de Sta
ten van Holland geen paspoort konden verkrijgen voor de predikant 
Heijndricus Geysteranus, die voor Doeveren en Genderen beroepen 
was, zonden zij deze toch naar zijn standplaats en waarschuwden 
zij de abt van Berne, dat zij het op hem zouden verhalen, wanneer 
de predikant in kwestie iets mocht overkomen van Spaanse zijde.34 

Al had de Spaanse Regering dan ook nog zoveel bezwaren tegen het 
afgeven van paspoorten aan onderdanen van de andere partij — dit 
hield immers een soort officiële erkenning van de opstandige Repu
bliek in —, zij moest er wel in toestemmen om eigen belangen niet 
al te zeer te schaden. Wilde men de abt van Berne, zijn provisor en 
zijn pastoors in staat stellen de belangen van hun Brabantse goede
ren en parochies te behartigen, dan moesten ter zelfder tijd predi
kanten en andere functionarissen toegelaten worden op Spaans 
gebied. Zonder dat wederzijds systeem van verblijfsvergunningen 
liep men immers altijd gevaar om bij een vijandelijke overval, van 
Spanjaarden op Staats gebied, en van Staatsen op Spaans terrein, 
in gevangenschap te geraken. Zo kreeg bijvoorbeeld Joachim Keysers 
op 14 augustus 1628 een door Frederik Hendrik uitgegeven en door 
Huygens ondertekend paspoort dat hem in staat stelde zich als ka
pelaan in Berlicum te vestigen. ^ Zo zijn er meer voorbeelden te 
geven. 

Reeds in het voorjaar van 1638 poogde de katholieke agent van 
Berne in Den Haag, Dirk van Noordingen, de toestemming te 
verkrijgen dat de Bernenses de Meierij weer zouden mogen betre
den. Op 16 juni kreeg de pastoor van Berlicum, Paulus van den 
Dael, zijn paspoort en daags daarna trok hij naar zijn parochie. Moors 
kreeg eenzelfde stuk op 30 juni. Op 2 juli kon hij met een opge-

M) Arch. Abdij v. Berne, Kopieboek, t.a.p., dl. II, blz. 138-139, nis. 286-287. 
35) Arch. Abdij v. Berne, map Paspoorten, etc. (afd. II, В 12); Kopieboek, t.a.p., 
dl. II, blz. 141, nr. 299. 
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Afb. 8. Kathedraal van St.-Jan Evangelist te 's-Hertogenbosch; gravure van 
J. Harrewijn 



Afb. 9. Prins Willem van Oranje, 1533-1584; gravure van J. Flippart naar hof 
schilder M. Mierevelt 



lucht hart, niet langer bevreesd voor eventuele gevolgen van de 
retorsies, weer naar Heeswijk trekken, dat hij ruim anderhalf jaar 
niet meer had gezien. De pastoor van Heeswijk, Folcoldus van Riel, 
tevens provisor, was er al in geslaagd om op 25 januari en later nog 
enkele keren naar Heeswijk te gaan.3e 

Over de lotgevallen van het Slotje te Heeswijk, de twee Meierij-
se parochies Berlicum en Heeswijk, en vooral van de in 1613 ver
worven Maaslandse parochie Lithoyen, hebben wij voor de tijd na 
1629 slechts erg spaarzame berichten. 

Abt Jan Moors reisde in de jaren 1639-1640 veel op en neer tus
sen Berne en Heeswijk. Toen hij op 20 april 1641 in het Speelhuis 
te Heeswijk stierf, hield men zijn dood op alle mogelijke manieren 
geheim en begroef hem 's nachts in het koor van de oude middel
eeuwse parochiekerk van Heeswijk, ofschoon deze in handen was 
van de protestanten. 

In de Goede Week van het jaar 1639 trok de pastoor van Hees
wijk, Folcoldus van Riel, reeds voor een dag of vijf naar de kruis
heren te Uden, opdat zijn parochianen daar hun Pasen zouden 
kunnen houden.37 Joachim Keysers, die in het najaar van 1639 
pastoor van Heeswijk werd, vestigde zich op het Slotje met de be
doeling om daar te blijven wonen. Daar op het Slotje — „in edibus 
nostris", in onze residentie, zegt Moors38 — preekte Keysers op 
27 november 1639 voor de eerste maal voor zijn parochianen. On
duidelijk is of de kerk van Heeswijk nu een omstreden bezit was, of 
dat zij zwaar in verval was. In dit laatste geval hield het optreden 
van Keysers op het Slotje geen verband met gevaar voor vervolging. 
In april 1638 had de ontvanger Schuyl wel de hand gelegd op de 
pastoriegoederen van Heeswijk, en de openbare verpachting van de 
smaltienden aangekondigd.39 Maar in de maanden oktober en no
vember 1639 gingen de pastoor Joachim Keysers, de provisor Baltha
zar Janssen en een paar kerkmeesters in Heeswijk toch een hop-
omgang houden voor het herstel van de kerk, waartegen zich de 
drossaard van Heeswijk fel verzette.40 

'·) Franken, t.a.p., bh. 116 en 118. 
«) t.a.j>., blz. 163-164. 
se) t.e.p., 190. 
») t.a.p., 109. 
«) t.a.p., blz. 185 en 188. 
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Abt Leonard Bosch woonde van 1641-1649 afwisselend op het 
Slotje te Heeswijk en in Berne. Nadat Berne in 1648 was aange
slagen, bleef hij toch nog tot 1657 in Heeswijk wonen. Daarna ver
trok hij uit zijn geboorteplaats naar Vilvoorde. Zijn provisor, Baltha
zar Janssen, die tevens van 1641-1649 pastoor van Heeswijk was, 
woonde meestal ook op het Slotje. 

Na 1648 richtte pastoor Janssen op 't Bedaf onder Uden, in het 
vrije Land van Ravenstein, een schuurkerk op, die zowel voor 
Heeswijk als voor Dinther dienst deed. Deze lag waarschijnlijk in 
het gehucht Duifhuis.41 Vijf pastoors van Heeswijk hebben de ka
pel of kerkschuur op 't Bedaf bediend, totdat men daarna te Hees
wijk zelf de kerkschuur in de Lariestraat betrok. Dit werd pas mo
gelijk na de komst der Fransen in 1672, die godsdienstvrijheid aan 
de katholieken verleenden. Vooral na de vrede van Nijmegen in 
1678, nam de calvinistische vervolging snel af. 

Als voornaamste zielzorger in Berlicum moet ongetwijfeld Joachim 
Keysers beschouwd worden. Hij kreeg, zoals wij zagen, al in 1628 
een paspoort voor Berlicum en was er jarenlang kapelaan. Na van 
tevoren een jaar als pastoor van Heeswijk te zijn opgetreden, werd 
hij in 1640 officieel met die functie in Berlicum bekleed. Hij bleef 
zeker wel tot 1648 ter plaatse. Volgens het rekenboek van de onder 
de parochie van Berlicum gelegen Cunerakapel in het gehucht 
Kaathoven bedroegen de offergelden in het jaar 1643 op één dag, 
het jaarfeest van Sint-Cunera, niet minder dan 169 gulden, in die 
tijd een zeer aanzienlijke som. Dit bedrag wijst op een zeer grote 
toeloop van gelovigen, iets wat nog de vrije uitoefening van het ka
tholieke geloof doet veronderstellen. Trouwens ook in de vroeger 
genoemde brief van Diederik van Schagen aan abt Bosch van 5 
maart 164542 wordt te kennen gegeven, dat Keysers nog in Berli
cum zat en dat hij dit niet alleen met geld, maar ook met protectie 
had weten te verkrijgen. Na 1648 moest ook Keysers uitwijken 
naar de schuurkerk van 't Bedaf; en ook de Cunera verering ver
plaatste zich toen van Kaathoven naar het gebied onder Uden. In 
het trouwregister van Berlicum komen in de jaren tussen 1641 en 

4I) Schutjes, a.w., dl. III, blz. 197-201. Voor de plaatsbepaling zie A. Meeuwese, 
Kerkhuizen van Veghel en Schijndel of Udens gebied, in Brabants Heem, jrg. VI 
(1954), blz. 40. 
") zie hoofdstuk II, noot 10. 
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1652 veel huwelijken voor uit Den Düngen, Rosmalen, Schijndel, 
Empel en Geffen. Dat kan erop duiden dat Keysers tussen 1641 en 
1648 te Berlicum nog als pastoor stand kon houden, terwijl de ziel
zorgers in de omliggende plaatsen wegens de sedert 1629 ingezette 
calvinisering van de Meierij al het veld hadden moeten ruimen. Of 
de na 1648 ingeschreven huwelijken nog ten dele in Berlicum of 
alleen in 't Bedaf gesloten werden, is onduidelijk. Waarschijnlijk zal 
Keysers toch nog wel te Berlicum in het geheim gewerkt hebben. 
Weliswaar verkreeg hij op 25 oktober 1655 te Uden een attestatie 
van de schepenen, dat hij daar woonde. Maar in het trouw- en sterf-
register van Berlicum, 1620-1678, staat tussen 26 september en 18 
december 1655 de aantekening van Keysers dat in de tijd dat hij 
door soldaten van de groenroede in Den Bosch gevangen gehouden 
werd, twee mannen gestorven waren, zonder dat ze de laatste H. 
Sacramenten ontvangen hadden. In zijn handschrift over de geschie
denis van Berlicum, noteerde G. van den Eisen: „De kerk was dus 
nog in gebruik, en de pastoor woonde er nog, want niemand stierf 
er plotseling, zonder bediend te zijn, en het dodenboek loopt ge
woon door tot 27 maart 1659".4S Er is nog een aanwijzing dat prior 
Keysers, die in 1657 coadjutor van abt Bosch geworden was, als 
pastoor in Berlicum bleef werken, zij het dan in het verborgen. In 
een brief die Bosch op 12 november 1663 schreef aan Libertus de 
Pape, de abt van de abdij van Park, en tevens vicaris van de gene
raal, was er sprake van dispensatie in de onthouding gedurende de 
advent en de vasten voor de pastoor van Berlicum. Deze had Bosch, 
die inmiddels in Vilvoorde zat, laten weten dat men met giften van 
de schout en zijn officieren gedaan had gekregen, dat hij, Keysers, 
zijn pastoraat in Berlicum mocht uitoefenen. Dit oogluikend verlof 
of conniventie, vrij vroeg en daarom vermeldenswaard, werd slechts 
verleend op voorwaarde dat de pastoor geen eigen huishouden erop 
na zou houden, maar slechts bij anderen in betaald pension zou 
gaan, zodat men nooit zou kunnen zeggen dat hij daar woonde of 
er zijn vast domicilie had.44 Uit een en ander blijkt dat men van de 
kant van de abdij zijn parochies niet zo gauw in de steek liet en 

") Arch. Abdij v. Berne, G. van den Elsen, hs. „Berlicum", 1881-1882, (afd. II, 
С 4), blz. 297; Abt Leonardus Bosch 1641-1668 (afd. I, V E). Keysers woonde, 
volgens deze bron, in 1655 op zeker moment op 't Bedaf, tezamen met J. Chr. van 
Besouwen, en wel bij zekere Dirk Driessen. 
««) Arch. Abdij v. Berne, Kopieboek, t.a.p., dl. II, blz. 257. 
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dat te Berlicum in de meest moeilijke tijd in de zeventiende eeuw 
doorgaans ook wel een zielzorger in het veld bleef. 

Van de derde Meierijsche parochie, die van Lithoyen, weten wij 
voor de periode tussen 1648 en 1672 vrijwel niet waar haar gees
telijke verzorging was ondergebracht en wie deze behartigde. Toen 
Nicolaas Havens in 1637 stierf, kreeg hij in Arnold van Lent geen 
opvolger van het beste soort. In die moeilijke tijd zei hij de abdij 
voor jaren vaarwel, maar keerde later rouwmoedig terug. Augusti
nus Janssen die na hem kwam, moet echter van 1644-1652 als 
pastoor en ook al een paar jaar eerder als assistent te Lithoyen en 
omgeving, misschien wat onvoorzichtig zijn zielzorgstaak hebben 
volbracht. Ten tijde van de Tachtigjarige Oorlog kwamen wel een 
half dozijn Bernenses in gevangenissen terecht. Niemand was op 
dat punt zo onfortuinlijk als Augustinus Janssen, die tot driemaal 
toe gekerkerd werd. Hij bracht in oktober 1639 eerst drie weken 
op Fort Sint-Andries door, vertoefde in het jaar 1642 weer eens drie 
maanden op de Voornschans en beleefde in 1646 ook nog eens een 
gevangenschap van drie weken.45 Na het vertrek van Janssen in 
1652 zocht men waarschijnlijk in de volgende twintig jaar zijn heil 
te Megen en in het Land van Ravenstein, die beide vanuit Lithoyen 
vrij gemakkelijk te bereiken waren. Samenvattend kunnen we zeg
gen dat van de Bernse parochies de vier Hollandse veel meer te 
verduren hebben gehad, dan de drie Meierijse. Lag voor de eerste 
groep de zwaarste tijd in de jaren 1579-1609, het Brabantse drietal, 
dat met de hoofdstad Den Bosch nog rustig twintig jaar langer van 
de katholieke restauratie had kunnen profiteren, kreeg het pas 
moeilijk in de retorsie-jaren en tegen de tijd van de Vrede van Mun
ster. Bleef Berne tot 1648 nog een zeker steunpunt, daarna steun
den de Bernse parochies nog slechts op Bokhoven en 't Bedaf, ten
minste gedurende de volgende kwarteeuw. 

Het steunpunt Bokhoven had het in 1648 hard te verantwoorden 
om niet door de Republiek te worden ingelijfd. Het verhaal daar
over is later door Manni omtrent 1860 vastgelegd. In 1648 werden 
er sterke pogingen aangewend om te Bokhoven „eenen protestant-
schen predikant aan te stellen. Er werd beweezen aan de Staaten 
der Vereenigde Provinciën, dat de plaats Bokhoven aan de souve-

45) G. van den Eisen, Iets over de Geschiedenis der H.H. martelaren van Gorcum, 
in De Katholiek, jrg. LXXXVIII (1885), lijst der gekerkerden, blz. 60-61. 
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reiniteit van den Prins-bisschop van Luik, en niet tot Den Bosch 
of de Majorije behoorde. J. Waterloo, lid van Berne, werd gezonden 
naar den Prins-bisschop, kort daarna met den drossaard van Bok
hoven naar 's-Gravenhage, om de aanstelling te weeren. Met het
zelfde doel begeeft zich de Graaf van Bokhoven met genoemden 
drossaard tevens naar 's-Gravenhage; de kosten der reizen en der 
giften, in genoemde stad en Cuilenburg uitgereikt, beliepen voor 
de kerk meer dan duizend gulden. De predikant is niet aange
steld".49 

De lotgevallen van de vier Hollandse en de drie Brabantse pa
rochies waren vanaf 1648 tot de Franse Revolutie in grote lijnen 
dezelfde. Beide groepen hadden gedurende de eerste vijfentwintig 
jaar geen enkele kans om ter plaatse in het openbaar of in het ge
heim de katholieke eredienst uit te oefenen, doch zij moesten daar
voor uitwijken naar de vrije gebieden, zoals het graafschap Bok
hoven, het graafschap Megen, of het Land van Ravcnstein. Na de 
vrede van Nijmegen in 1678 kwam er ook verzachting van de 
strenge plakkatenwetgeving. Tegen zware betaling mochten de ka
tholieken hun schuurkerken inrichten, en daarin zo onopvallend 
mogelijk hun diensten houden. 

Na de val van Den Bosch in 1629 werd overwogen de abdij el
ders te herstellen, bijvoorbeeld in de heerlijkheid Kranendonk bij 
Eindhoven, in het Land van Ravenstein, of in het vrije Bokhoven. 
In hoeverre Kranendonk in aanmerking kwam weten wij niet. In het 
Land van Ravenstein was men niet welkom, omdat men daar moei
lijkheden had met zijn pachters. In het kleine Bokhoven bevond 
zich na 1629 op ongeveer 200 inwoners soms een aantal van tien 
priesters. Pastoor Rudolf Segers, 1636-1652, vreesde terecht, dat bij 
een eventuele vestiging van een abdij dit getal nog zou groeien. Te
genover de Staten van Holland en tegenover de predikanten zou 
dit zeker een te grote uitdaging zijn. 

In de jaren 1641-1642 werden de rekwesten van de predikanten 
tegen de Abdij van Berne en haar goederen steeds veelvuldiger en 
feller. Ze hadden daarvoor twee motieven. Vooreerst wilden zij de 
leden der abdij uitschakelen, omdat zij van hen veel hinder onder
vonden de nieuwe leer in te voeren. Vervolgens hadden zij de goe-

«) Arch. Abdij v. Berne, hs. Manni, Abtdij (afd. I, VII G), biz. 44. 
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deren der abdij en de inkomsten daaruit nodig voor het onderhoud 
van de predikanten zelf of hun weduwen. Beide opvattingen weer
spiegelden zich het duidelijkst in het rekwest, dat Johannes Slaet-
sius, de predikant van Heusden, en Johannes Spilliardus, de predi
kant van Gorkum, na 20 maart 1642 indienden, en waarin ze on
gewild een zeer loffelijke getuigenis aflegden over de geestelijke 
weerbaarheid van de abdij.47 

In voornoemd rekwest, dat ingediend werd uit naam van de clas
sis van Gorkum, werd eerst uiteengezet dat de Abdij van Berne 
op Hollands gebied gesticht was, en dat haar goederen ook voor het 
merendeel binnen Holland lagen. Tot de tijd van de retorsies was 
de abdij alleen bewoond geweest door een proost, die daar verbleef 
voor het beheer der goederen, terwijl de abt en zijn kloosteringen 
binnen Den Bosch, en later in de Meierij verbleven. Maar ten tijde 
van de retorsie hadden zij zich met verlof van de Staten van Hol
land te Berne mogen vestigen. Daaraan was weliswaar de voorwaarde 
verbonden, dat de kloosterlingen alleen godsdienstoefeningen voor 
hun eigen convent zouden mogen houden. Hieraan hielden zich de 
leden van Berne echter helemaal niet, want binnen Heusden, in 
Wijk en op vele andere plaatsen oefenden zij in het geheim de ziel
zorg uit. Daardoor kon de van hogerhand voorgeschreven calvini-
sering weinig resultaat behalen. Dit werd des te moeilijker, omdat 
vanuit de vrije gebieden van Bokhoven en Nieuwkuijk door een 
groot aantal priesters in de omgeving zielzorg werd uitgeoefend. 

In de gegeven omstandigheden, betoogden de predikanten, was 
het daarom voor het welslagen van de reformatie zonder meer nood
zakelijk dat de verblijfsvergunning van de norbertijnen in Berne 
zou worden ingetrokken. Zij besloten daarom hun verzoekschrift 
met deze overwegingen: „Daerenboven is de voornoemde Abdije een 
clooster van de Ordre der Premonstratensen; t'is een queeckschoole 
van jonge pastooren; haere goederen, die sij seer veel besitten, sijn 
eygentlyck pastorijegoederen. Uut hetselve sijn vanouts den kercken 
daeromtrent haere pastoors toegesonden, de af f gesloofde uuyt de 
kercken wederom in het clooster genomen, haer plaetsen met an
dere uuyt hetselve vervult. Als se leeven sullen ende doen naer haere 
professie, soo mogen se ende können se niet anders doen, als wape
nen beryden ende gebruycken, waerdoor de waere gereformeerde 

") Van den Hurk, Berne in de branding, t.a.p., blz. 46-48. 

56 



religie, indien niet een dootsteeck, immers een diepe wonde gegeven 

werde. Versoecken derhalven de supplianten gansch ootmoedelyck, 

dat uwe Edele Groot Mogende gelieve, in consideratie van alle het 

voorgaende, den Abt met de monniken te doen delogeeren in soo-

danighe quartieren van Brabant off elders, daer se de kercken van 

ons vaderlandt of andere nabuyrighe soo niet en connen bedroeven". 

Prelaat Leonard Bosch zag de bui overigens wel hangen. Zijn 

rekenboek vermeldt: „1641, oct. 17. Gesonden пае Pere (Peer in 

België), om een heel jaar lanck voor de conservatie van onse abdije 

een misse te lesen door den Pater van het nonneklooster, wesende 

eenen cmysbroeder van Den Bosch 13 gl. — Item eodem die tot 

Heeswijk gegeven aen die procuraters van hetselve cloosterken tot 

Peer, om datse voor onse Abdij souden bidden 3 gl. 5 st.".48 

Allerlei voorspraak en protectie van hogerhand, ook gebeden, 

konden echter niet voorkomen dat 9 juli 1648 het fatale confiscatie-

besluit werd uitgesproken. 

§ 3. Van parochie-abdij naar abdij-parochies, 1648-1797 

Voor een goed begrip van de wijze waarop het mogelijk werd dat 

de abdij en haar parochies in de periode van 1797-1857 als het ware 

volkomen in elkaar opgingen, is het noodzakelijk op enkele gegevens 

uit het verleden nader in te gaan. 

Allereerst dient te worden opgemerkt dat het eigenlijke leven 

van de parochies tot aan het eind der middeleeuwen ons bijna vol

komen ontgaat. Voor zover ons iets over de wisselwerking tussen 

de abdij en haar parochies is overgeleverd, betreft dat bijna steeds 

financiële aangelegenheden, overdracht van goederen en inkomsten 

daaruit, tiendkwesties en processen over goederen. Hiermee wordt 

opnieuw een bewijs geleverd, hoe de bezittingen van de abdij en 

haar parochies, zoals wij al aantoonden, met elkaar verbonden waren. 

Hoe zou men bijvoorbeeld anders kunnen verklaren dat zich in het 

abdijarchief een zeer gedetailleerde overeenkomst bevindt, opgemaakt 

op 15 november 1510, die betrekking heeft op de verbouwing of 

vernieuwing van de toren van Hedikhuizen.4e 

48) Aich. Abdij v. Berne, G. van den Elsen, hs. „Heeswijk-Dinther", 1880-1881, 
(afd. И, С 4), blz. 274. 
") Arch. Abdij ν. Berne, Kopieboek, t.a.p., dl. II, nr. 8. 
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Over Bokhoven weten wij meer. Met Jan Diederiks kreeg deze 
parochie in 1524 de zesde pastoor in successie, voor het eerst een 
norbertijn van Berne. Ten aanzien van verschillende andere pa
rochies blijft het nog een open vraag, wanneer men precies met 
norbertijnse zielzorgers te maken kreeg. Het verder bestuderen van 
de afzonderlijke parochies, met name van Berlicum, zou vermoede
lijk ook slechts materiële gegevens aan het licht brengen en ons over 
de geestelijke uitstraling der parochies betrekkelijk weinig leren. 
Uitgangspunt voor zo'n onderzoek vormt een tot ongeveer 1400 
teruggaand kalendarium of jaargetijdenboek van Berlicum. 

De nauwe betrekkingen tussen de abdij en haar parochies open 
baarden zich zowel in het persoonlijke vlak als in hun zakelijke ver
houdingen. Een aspect hiervan wordt duidelijk, wanneer men vast
stelt dat bij de reeks van achtentwintig gemijterde abten, beginnend 
bij Koenraad van Malsen, 1528-1549, en eindigend bij Evermodus 
van den Berg, 1908-1930, er slechts drie zijn geweest die, voordat 
zij tot abt werden gekozen, geen pastoor waren. Sedertdien is de 
situatie gewijzigd. Van de laatste vier abten sedert 1930 is er slechts 
een vóór zijn keuze pastoor geweest. 

Bovengenoemd gegeven correspondeert met de omstandigheid dat 
reeds in de late middeleeuwen een groot aantal van de abdijleden 
met de zielzorg op de uithoven en de parochies belast was. Zodoen
de bevonden zich meer stemgerechtigden buiten dan binnen de 
abdij. Hierdoor kwam het dat doorgaans zielzorgers tot abt werden 
gekozen. 

Een ander aspect dat benadrukt moet worden, heeft betrekking 
op het ledental van de abdijgemeenschap. Na 1648 wilde de abdij 
slechts zoveel leden aannemen, als men voor het bezetten van de 
parochies nodig had. Dat was natuurlijk nooit precies te bereiken. 
Rond 1630 had men soms nog krachten over. Men hielp dan bij
voorbeeld Tongerlo in de Brabantse parochies Waalwijk en Haaren. 
Een eeuw later boden de Zuidnederlandse abdijen van Postel en 
Sint-Michiels tijdelijk hulp op Bemse parochies. Dikwijls echter had 
men in Bokhoven nog reserves achter de hand. Deze parochie fun
geerde als wachtkamer voor toekomstige zielzorgers die niet meteen 
aan de slag konden. Zij maakten hier enigermate kennis met het 
werk dat hun in de zielzorg wachtte. 

De zakelijke verhoudingen tussen de abdij en de parochies kwa-
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men al bij de bespreking van de onderhoudbijdrage of „canon" aan 
de orde. Naast het onderhoud van de pastoors zorgde de abdij vóór 
de Franse Revolutie ook voor een gratis opleiding van haar priester
kandidaten. In een in 1785 in de Oostenrijkse Nederlanden ver
schenen rapport over de toestand der kloosters aldaar wordt gepleit 
voor het behoud van Vilvoorde, omdat het dient als opleidingshuis 
voor missionarissen. Zou men het opheffen, dan zou een aantal 
katholieken in Holland daardoor geschaad worden. 50 Trouwens in 
1806 schrijft abt Petrus Beckers aan Johan van Hoof f, de tegenover 
de abdij van Berne zo goedgunstig gestemde Noordbrabantse patriot, 
dat „Berne de pastoors onderhoud, de gemeentens bedient en ver
ligt, studenten ontfangt sonder doten en tot pastoors opkweekt, die 
niet magtig zijn om de kosten te dragen van wcreldsch priester..." 51 

Ten tijde van de Tachtigjarige Oorlog, vooral toen Berne in 
1579 grotendeels was platgebrand, kwamen de verjaagde klooster
lingen en de bedreigde zielzorgers als vanzelf dichter bij elkaar. 
Dikwijls vond men gezamenlijk bescherming binnen de vesting-
muren van Den Bosch. In de retorsie-jaren woonde men samen in 
de overgebleven gebouwen van het oude Berne. De confiscatie van 
de goederen in 1648, het absolute verbod van zielzorg en het begin 
van Vilvoorde in 1649 waren voor het onderling contact niet be
vorderlijk. 

In het laatste kwart van de zeventiende eeuw werd het klimaat 
voor de missionarissen-pastoors milder. Trouwens in de toepassing 
van de plakkaten bleven de Staten toch inschikkelijk tegenover de 
abdij. Toen de Staten-Generaal op 24 oktober 1705 bij plakkaat aan 
alle reguliere priesters in 's-Hertogenbosch en de Meierij verbood 
om in kerken of particuliere huizen enige diensten te verrichten, 
zolang de bekeerlinge Sophia Alberts52 niet bij haar ouders was 
teruggebracht, werden de pastoors van de Brabantse parochies Ber-

и ) PI. Lefèvre, Les abbayes prémontrées dans les Pays-Bas autrichiens à L· fin du 
18e siècle, in Analecta Praemonstratensia, dì. XXXIX (1963), Ък. 269. 

ы ) A. F. Ο. Sasse van Ysselt, Johan Franciscus Rudolphus van Hooff en de Abdij 
van Berne, in Bossche Bijdragen, dl. I (1918), biz. 265. 
5 2) Helmondse notarisdochter, * circa 1682-|1708, die op achttienjarige leeftijd het 
ouderlijk huis ontvluchtte, te Venray katholiek werd en weigerde naar haar ouders 
terug te keren. De Staten trachtten die terugkeer door het gijzelen van priesters en 
knevelarijen af te dwingen. Alles was echter tevergeefs; Sophia Alberts vluchtte 
naar de Zuidelijke Nederlanden en sloot daar in 1705 een katholiek huwelijk. 
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licum, Heeswijk en Lithoyen op hun verzoek binnen een maand 
van de uitwerking der plakkaten vrijgesteld. 

Had men in de 150 jaar sinds de Unie van Utrecht ook een do
zijn Zuidnederlanders voor Berne gerekruteerd, na 1730 kwam 
daarin verandering. Toen werd de uitoefening van de zielzorg in 
de Generaliteitslanden krachtens besluit van de Staten-Generaal 
nader geregeld. Dat besluit hield met name in dat de admissie van 
de Staten-Generaal moest voorafgaan aan de kerkelijke missie. Zoals 
de predikanten een beroeping nodig hadden, moesten de katholieke 
zielzorgers ook eerst een kerkelijke aanstelling krijgen. De Raad van 
State diende hierop schriftelijk zijn akte van consent of toelating te 
geven. De resolutie van de Staten-Generaal bepaalde echter „dat 
die acte niet sal mogen worden verleendt als een gebooren onder-
daane van den Staadt der Vereenighde Nederlanden, en alleen 
aan wereldtlijcke priesters ...".53 Vanaf dat moment nam men daar
om geen enkele Zuidnederlander meer aan, omdat hij op de van
ouds bediende eigen parochies toch geen aanstelling in de zielzorg 
zou kunnen krijgen. 

Degenen die wel in de zielzorg konden komen, moesten na 1730 
voor de Raad van State van tevoren mondeling en schriftelijk de 
verklaring afleggen dat zij wereldheer en geen kloosterling waren. 

Een nadere resolutie van de Staten-Generaal van 12 maart 1731 
liet ook de kanunniken van Postel, Averbode, Tongerlo, Berne en de 
cisterciënzers van de Sint-Bernardsabdij Bornhem bij Antwerpen tot 
de zielzorg toe in de parochies die zij vanouds bediend hadden. Dat 
geschiedde „bij conniventie" en „ongedecideert gelaten werdende, 
of de voorgemelde canonicquen onder de geordende priesters ge-
rekent moeten worden, of niet".54 

De zielzorgers van Berne zagen klaarblijkelijk in die kwestie, of 
de Staten de „kanunniken" als „geordende Roomse geestelijken" 
zouden beschouwen of niet, een groot gevaar. Zij wilden om het 
gevaar te ontgaan dat zij hun plaatsen in de zielzorg zouden kwijt
raken, in alle geval voorkomen dat de Staten hun het etiket „geor
dende priesters" zouden opplakken. Men liet daarom een rekwest 

") Arch. Abdij v. Berne, Abt Gerlacus van Malsen 1728-1741 (afd. I, VI F), 
gedrukt extract uit resoluties der Staten-Generaal d.d. 17 juli 1730. 
M) Arch. Abdij v. Berne, Abt Gerlacus van Malsen 1728-1741, kopie van resolutie 
(afd. I, VI F). 
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opstellen, waarin „de abt en canoniken" aan de Hoogmogenden 
verzochten dat de Bemenses „niet sijn begrepen onder de geordende 
Roomsche geestelijke, maar dat sij geconsidereert sullen worden als 
wereltse priesters". Zij dienden zichzelf trouwens ook aan al „het 
werelts Rooms priesterschap aengenomen hebbende", en beklem
toonden dat de priesters van de abdij hun gemeente niet op kosten 
zouden jagen („Den Prelaet geeft oock sekere somme van penninge 
tot alimentatie"). Verder betoogden zij dat men in de parochies 
goed „accordeert" met de gereformeerden. 

De drossaard van Heusden, Willem van Catwijck, die van plan 
was de pastoors in zijn gebied „te sullen doen ruymen", gaf als zijn 
mening te kennen, „dat de Bernse pastoors als notoirlijck onder de 
geordende priesters mede gehoorende, in die haare Staten niet langer 
conden worden getollereert". Overigens scheen hij over de Bernse 
pastoors toch wel te spreken te zijn. Hij getuigde namelijk van hen: 
„die priesters zijn stille ende geschickte lieden, die oock niet aan-
stootelijck komen te doen, en dat het zelfs te wenschen was, dat 
alle de Roomsche geestelijckhijdt van diergelijcke zeedige, opletten
de en vreedtsaamige conduites waaren". κ 

Op 19 maart 1733 volgde het besluit van de Staten van Holland 
dat de priesters of kanunniken van de abdij van Berne, die nu al 
„in de statiën van Vlijmen ende Haarsteeg in den Lande van Heus
den" verbleven, mochten blijven. Bij hun overlijden mochten zij 
vervangen worden door andere leden van dezelfde abdij.5e Het 
werd niet uitdrukkelijk gezegd, maar de uitspraak hield impliciet in 
dat men van staatswege als wereldlijke priesters beschouwd werd. In 
elk geval werd men tot het uitoefenen van de zielzorg toegelaten. 
Vanaf dat moment tot aan de Franse Revolutie zouden in de Bernse 
parochies weinig moeilijkheden meer voorkomen met de regering. 

Wij kunnen ons moeilijk een voorstelling maken van de betrek
kingen in de achttiende eeuw tussen de bewoners van het refugie-
huis in Vilvoorde en de pastoors en kapelaans in het Noorden. Er 
is, behalve voor Bokhoven, vrijwel geen correspondentie bewaard 
gebleven. Toch hield de prior, die als pastoor in de Meierij zat, de 

»») Arch. Abdij v. Berne, Abt Gerlacus van Malsen 1728-1741 (afd. I, VI F). 
*·) A.R.A. 's-Gravenhage, Archief van R.C. Eeredienst en Justitie (inv.nrs. 1259 
en 1186, ds. 172). 
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abt te Vilvoorde geregeld op de hoogte van datgene wat er op de 
parochies voorviel. Bij de benoemingen en voordrachten was er ook 
zeker overleg. Dan trokken de abt en zijn provisor regelmatig, doch 
lang niet ieder jaar, naar de Meierij, waarbij ze dan meestal op het 
Slotje in Hceswijk of anders in Bokhoven hun intrek namen. Daar, 
in het vrije graafschap, kwamen de confraters meermalen bijeen 
wanneer zij zaken van veel belang te bespreken hadden; soms ook 
hielden de abten daar voor hun verzameld convent hun toespraken. 

Van Vilvoorde uit — de rekenboeken bewijzen het — bleef men 
voortdurend de „canon" aan de zielzorgers, plus diverse algemene 
kosten betalen, onder andere die welke aan een abtswisseling vast
zaten. Had een Bernse abt in de abdij van Grimbergen zijn laatste 
rustplaats gevonden, dan moesten de prior en het kapittel spoedig 
daarna naar het Zuiden trekken om door de koninklijke commis
sarissen omtrent de persoon van een mogelijke nieuwe abt gehoord 
te worden. In het begin was dat dikwijls zeer moeilijk, zo niet on
mogelijk. Misschien liet men toen de stemmen wel door een koerier 
ophalen. Op 29 november 1741 gaf de Raad van State aan de pas
toors van de drie Meierijse parochies Berlicum, Heeswijk en Li
thoyen, alsook aan de kapelaan van Berlicum verlof hun parochies 
te verlaten, toen ze voor een abtskeuze naar Vilvoorde moesten 
gaan.57 De Staten hadden de zielzorgers sterk aan de grenzen van 
hun parochies gebonden, die ze dan ook zelden mochten verlaten, 
behalve om bedlegerige zieken bij te staan. 

Dan was er toch ook een zeker bestuurlijk samenspel. Want 
enkele jaren voor de Franse Revolutie trokken de prior en een 
pastoor uit de Meierij naar Vilvoorde om daar met de abt de jaar
rekeningen na te zien en te controleren. Uit die kasboeken blijkt dat 
men daar in Vilvoorde met het vaderland meeleefde. Men komt er 
onder meer geregeld een abonnement tegen op „De Haarlemse Cou
rant" en ook op „De Leidse Gazet", en op 13 september 1789 zelfs 
de belangrijke uitgavenpost van duizend gulden met daarbij de om
schrijving „naar de patriotten gezonden", hetgeen bewijst dat men 
sedert 1785 de zeer actieve, democratische patriottenbeweging be
slist een warm hart toedroeg! 

" ) Arch. Abdij v. Berne, Abt Gcrlacus van Malsen 1728-1741 (afd. I, VI F). 
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Over die hoopvolle blik naar het Noorden behoeven wij ons niet 

te verwonderen. De druk van het Jozef isme begon in het Zuiden 

steeds zwaarder te worden. Al in 1781 was keizer Jozef II begonnen 

het aantal kloosters sterk in te krimpen. Hij vormde ook voor de 

norbertijnen en norbertinessen een eigen „Nederlandse Congregatie". 

Deze was niet langer exempt en kwam onder bestuur van de bis

schoppen. Ook Berne zocht aan die keizerlijk gedirigeerde Congre

gatie te ontkomen. De prior van de abdij riep daarom op bevel van de 

abt de confraters te Bokhoven bijeen, „om eenen socius te kiesen 

voor Mijn Heer Prelaat wegens de Congregatie te Brussel".58 Dit 

geschiedde in 1782, toen abt Franciscus van Heek al stokoud was. 

Men kan er vermoedelijk een poging in zien om onder het gevaar

lijk streven uit te komen de kloosters hun zelfstandigheid te ont

nemen. 

Enkele jaren later, in de zomer van 1786, werd Berne weer met 

dit streven van de keizer-koster geconfronteerd. Er werd toen in 

Brussel van 3 tot 6 juli een zogenaamd kapittel voor de kloosters 

gehouden. De keizer zou daar met de vertegenwoordigers van de 

kloosters verdere „afspraken" willen maken. Ook prior Antoon van 

Geel, de pastoor van Vlijmen, trok naar het Zuiden om te overleg

gen wat men het beste kon doen. Hij raadpleegde verschillende 

abten en besloot daarna niet naar het kapittel te gaan. Hij volgde 

daarbij het voorbeeld van de abdij van Averbode, die geen afge

vaardigde besloot te kiezen. Averbode lag immers op Luiks gebied, 

bijgevolg had Jozef II niets met de abdij te maken. Prior Van Geel 

trok daaruit zijn conclusie: „Deselve rede schijnd voor ons te sijn, 

want onse Heeren hier onder het Staatengebiet maaken ons con

vent". Men had op het kapittel ook niet naar een afgevaardigde 

van Berne gevraagd. Daarom, zo redeneerde Van Geel, kon men 

hem nu als hoofd van het convent ook niet oproepen en had hij de 

handen wat vrijer. Hij zegt dan ook met overtuiging: „Ik ben een 

onderdaan van de Heren Staten, maar niet van Joseph, . . . de sup

pressie sal onsen Prelaat noijt aannemen, en bedancken den (weg

gelaten: custer of den placaertschijter?) voor sijn pensioenen".5 9 

5β) Arch. Abdij ν. Berne, Prior Van Geel 1799-1805, map Uitgaven 1775-1782 
(afd. I, VIII В). 
59) Arch. Abdij ν. Berne, Kopieboek, dl. II, t.a.p., brief prior A. van Geel aan 
advocaat C. van Hoy nek van Papendrecht in Den Haag van circa 16 juli 1786, 
blz. 242. 
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Prior Van Geel voelde zich verbonden met het Noorden. In het 
Zuiden viel trouwens weinig goeds te verwachten. In 1783 waren 
verschillende norbertinessenkloosters door Jozef II opgeheven. In 
1789 trof dat lot ook de abdij van Park te Leuven. 

In de zomer van 1794 vluchtten de abten van Grimbergen, alsook 
provisor Abraham van Herck naar de Noordelijke Nederlanden. Pas 
in mei 1795 waagden abt Grevers (1794-1799) en zijn provisor het 
om naar hun bezit in Vilvoorde terug te keren. In 1795 constitueerde 
men in het Noorden de Bataafse Republiek en werden de Oosten
rijkse Nederlanden ingelijfd bij Frankrijk. Tegen het eind van 1796 
zouden ook Grevers en de zijnen Vilvoorde voorgoed vaarwel zeg
gen. Zij streken in eerste instantie neer op de pastorie van Heeswijk, 
toen gevestigd in het Slotje. Het eigenlijk parochieel tijdperk van 
Berne was daarmee begonnen. 
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DEEL В 

DE ABDIJ VAN BERNE IN HAAR PAROCHIES. 
1797-1857 





HOOFDSTUK IV 

HET ABBATIAAT VAN JACOB GREVERS EN НЕТ 
REGENTSCHAP VAN PRIOR ANTOON VAN GEEL 

Tijdens de Franse Revolutie gingen de moederabdij Prémontré 
en de abdijen der norbertijnen in de Oostenrijkse Nederlanden ten 
onder. Ook de abtswoning in Vilvoorde werd verkocht. De contacten 
met het bestuur van de Orde en andere abdijen kwamen daarmee te 
vervallen, de opleiding in het Zuiden was niet langer mogelijk en 
de abt van Berne moest vrijwel als een naamloze onderduiken op een 
van zijn parochies. 

§ 1. Abt ]acob Grevers, 1793-1799; van Vilvoorde naar de 
parochies 

Bij de eerste inval van de Fransen in de Oostenrijkse Neder
landen, april 1792, waren de toenmalige abt, Adrianus de With, 
1784-1793, en zijn provisor Abraham van Herck, in Vilvoorde ge
bleven. In de zomer van 1794, bij de tweede inval der Fransen, 
zouden de zaken echter anders verlopen. De stad Vilvoorde werd op 
10 juli van dat jaar door generaal Joseph Souham ingenomen.1 De 
abt van Berne, Jacob Grevers, en zijn provisor, Abraham van Herck, 
namen nog voor het einde van de maand, op 28 of 29 juli 1974, de 
vlucht naar het Noorden. De twee jonge priesters en de twee no
vicen van Berne, die op dat moment in de abdij van Grimbergen 
verbleven, liet men daar achter. De abt van Grimbergen, Nicolaas 
Jozef Maras2, vergezelde de vluchtelingen. Maras had in 1790 te 
Wenen met de Oostenrijkse keizer onderhandeld over vrede in de 
Zuidelijke Nederlanden. Hij had zitting in de Staten van Brabant. 

De twee abten van Berne en Grimbergen, en ook provisor Van 
Herck trokken naar Den Bosch, waar de econoom van Berne ge-

1) J. Nauwelaers, Histoire de la ville de Vilvorde, dl. II (Parijs-Brussel-Kortrijk 
1950), blz. 349. 
·) L. Goovaerts, Ecrivains, artistes et savants ¿le l'Ordre de Prémontré. Dictionnaire 
bio-bibliographique, dl. IV (Brussel 1909), blz. 188-189. 
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boren was. Zij zouden daar, volgens een ongeveer gelijktijdig me-
morieboek van pastoor Heylen van Grimbergen, gedurende zestien 
dagen, toen de stad door de Fransen beschoten werd, in een kelder 
gezeten hebben. 3 De stad werd na een belegering van slechts acht
tien dagen op 9 oktober 1794 door Pichegru veroverd. Abt Maras 
vluchtte daama verder. Als lakei nam hij plaats op het rijtuig van 
een Hollandse legeraanvoerder, en kwam zo door de vijandelijke 
linies heen. Op 11 december 1794 stierf hij te Almelo als balling 
terwille van de Fransen, zoals het dodenboek van Grimbergen zegt; 
een andere Grimbergse vluchteling, de 42-jarige Jan-Baptist Le 
Roux, kapelaan te Berchem bij Antwerpen, was reeds eerder, op 16 
oktober 1794, te Berlicum overleden. 

Het stadsbestuur van Vilvoorde moest namens de Fransen ver
plichte leningen gaan opleggen aan de inwoners om de oorlogs
kosten te kunnen bestrijden. Zij klopten ook aan bij het refugiehuis, 
doch troffen er slechts de tuinman aan, die tevens als huisbewaarder 
optrad. Deze voerde wel aan dat hij zijn meester „actuelijck in Hol
land wesende" niet kon bereiken, „soo ter oorsaeke der Fransche le
gers daer ontrent liggende, als van de stilstand der posterijen der 
brieven op Holland".4 Het refugiehuis werd belast met de ver
plichte lening van 1.500 gulden. Gulielmus Heijvaerts, „hovenier 
in den broode ende huerloon" nam ze namens de abt en de andere 
bewoners van de refugie op bij notariële akte. 

Op 14 augustus 1794 had het departementaal bestuur van de 
Dijle een verordening uitgevaardigd, waarbij alle religieuze gemeen
schappen binnen drie dagen een staat van al hun leden en al hun 
goederen moesten opgeven. Vanuit het Noorden werd hiertegen 
een verweerschrift ingediend. Wie dat had samengesteld was onbe
kend. Er werden redenen aangevoerd waarom de abt van Berne niet 
onder die verordening kon vallen. Hij woonde in Vilvoorde om de 
jonge religieuzen, die daar in de naburige norbertijnenabdijen hun 
studies deden, te kunnen begeleiden. De prior en de zielzorgers in 
het Noorden, die de eigenlijke abdijgemeenschap vormden, waren 
allen onderdanen van de Verenigde Provincies. Snelle informatie 
over de financiële toestand van het huis was bovendien onmogelijk 

*) W . H(oevenaais), Uit den tijd der Fransche omwenteling, in Archief voor de 
Geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht, dl. XXIII (1896), blz. 30. 
<) Arch. Abdij v. Berne, Prior Van Geel, 1799-1805 (afd. I, Vil i B). 
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te geven, omdat de stukken van het huis bijna allemaal bij de prior, 
de pastoor van Vlijmen, waren. 

De Fransen beschouwden de verlaten geestelijke goederen op 
voorhand als nationale eigendommen en bepaalden daarom op 25 
augustus 1794 dat niemand daarvan iets mocht ontvreemden. Tuin
man Guillaume Heijvaerts moest de overtreders ter plaatse aan
houden en naar de burgemeester leiden. In september kreeg de tuin
man-conciërge bezoek van een zekere Antoine Troisoeufs, die na
mens de Fransen de verlaten gebouwen kwam verzegelen. Deze 
waren ondertussen wel grotendeels leeggehaald. Bij een vluchtige 
inventarisatie van het meubilair noteerde de verzegelaar immers 
maar dertien ledikanten, enkele stoelen, kasten, schilderijen, een 
kapel en een bibliotheek van oude Latijnse theologieboeken.s Op 
een later tijdstip werd het huis ook gebruikt als schoenmakerij en 
abattoir, terwijl personeel van het militair hospitaal en ook ande
ren er een onderdak vonden. 

Waar de huisraad en inventaris precies gebleven zijn, is niet goed 
te achterhalen. Er bleven wel aantekeningen bewaard omtrent de 
goederen die men elders had ondergebracht. Er zijn zelfs drie ver
schillende staatjes. Een ervan, de „leijst der gevlugte goederen, ar
chiven en effecten" is echter niet gedateerd en geeft slechts de tijde
lijke verblijfplaats der goederen aan.β De verdere verblijfplaatsen 
ervan bleven onbekend. Uit de staatjes bleek dat de goederen over 
negen plaatsen in Vilvoorde, twee in Brussel, twee in Antwerpen, 
alsook over de pachthof van Koningsloo waren verspreid. Onder 
de goederen werden onder andere vermeld „de beste boeken van 
den prelaat en provisor, als ook de portraiten der prelaaten... twee 
staande horologien .. . een kist zilver... wapenbord, stamboom (der) 
Orde..., pontificaal, ... nog veertien duizend gulden in de obligatien 
op Sweeden". 

Natuurlijk was Berne net als de andere abdijen er wel op bedacht 
haar meest kostbare papieren en inventaris naar elders over te bren
gen. De Bernse archivaris W. Hoevenaars, die in 1884 het Grim-
bergse archief ordende, noteerde dat frater Abraham van Herck en 
de provisor Marge van Grimbergen, die in 1794 in Holland vertoef
den en later in Duitsland, namelijk in Bremen, ook belast waren 

*) Nauwelaers, e.-w., blz. 486. 
') Aich. Abdij v. Berne, map Staat van goederen (afd. И, В 12). 
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met de zorg van de goederen van St.-Michiels (te Antwerpen), Bonne-
Esperance en Ninove, en van hun eigen abdijen.7 Bij informatie 
daarover in Grimbergen kon men ons echter geen nadere bijzonder
heden verstrekken. Wel wees men er ons op dat in 1794 door ds 
abdijheer Jan-Baptist van den Berghen en de knecht van abt Maras 
zilverwerk naar Bremen was overgebracht en later door de supprior 
van Grimbergen in een abdij der Orde in bewaring was gegeven8, 
maar de naam van die abdij en de omschrijving van het zilverwerk 
waren sedertdien in vergetelheid geraakt! 

In een getuigschrift van 9 mei 1795 verklaarden een aantal Haag
se burgers, onder anderen een zekere Jan Grevers, misschien een 
broer van de abt, dat de abt van Berne en zijn provisor vanaf begin 
november 1794 tot mei 1795 in Den Haag verbleven „om affaires 
en famillie". Hier hadden zij zich als goede burgers gedragen. Bin
nen afzienbare tijd wilden zij naar hun refugiehuis in Vilvoorde 
terugkeren.9 Uit andere stukken werd duidelijk dat de Bernse 
provisor zich inderdaad met affaires heeft beziggehouden en wel 
met het behoud van de inventaris van het refugiehuis. In een van 
de bovengenoemde goederenlijsten staat onder andere vermeld, dat 
zich „bij de Heer van Laetem aan „De Drie Fontijnen" tot Vilvoor
den" van de abdij „eene kist met zilver" berustte. Er is ook een 
„memoria pro van Laetem" bewaard gebleven, een waarschuwings
briefje voor het geval dat deze nog verdere betalingen zou verlan
gen voor „de vragten van onse gevlugte goederen". Men zou dan 
daarop moeten antwoorden: „ I o dat d'Heer Provisor hierop betaelt 
heeft thien gouden Louis aan sijnen knegt tot Swol; 2° dat d'Heer 
Provisor nog eens betaelt heeft op die gevlugte goederen van het 
schip, om die tot Groeningen te lossen, eenen wissel van vierhundert 
gulden tot Amsterdam; 3° dat d'Heer Provisor tot lossen van deeze 
goederen verschijde onkosten heeft moeten maeken, zo op de rijsen 
als andersints, gelijk aan d'Heer van Laetem zelfs is overgegeven, 
waarmee wij oordeelen voor ons deel genoegzaam voldaen te heb
ben". , 0 

') Arch. Abdij v. Berne, Kopieboek, t.a.p., dl. II, notitie op blz. 242. 
e) J. Delestré, Grimbergen; Eerste eeuwfeest herstel der abdij (Grimbergen 1946), 
blz. 19. 
·) Arch. Abdij v. Berne, Abt Jacobus Grevers 1794-1799 (afd. I, VII С). 
I 0) Arch. Abdij ν. Berne, map Staat van goederen, t.a.p. 
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Een aantal goederen uit het Zuiden, zeker uit het refugiehuis in 

Vilvoorde, misschien ook van andere norbertijnse abdijen, was dus 

per schip naar het Noorden in veiligheid gebracht. Mogelijk bevatte 

die kist met zilver ook de twee zilveren abtsstaven, en gingen ook 

de schilderijen van de abtengalerij, het wapenbord en andere belang

rijke stukken, thans in de abdij aanwezig, met het transport mee. 

Abraham van Herck reisde in elke geval in het voorjaar van 1795 

vanuit Den Haag vaker naar de aangeduide plaatsen in het Noor

den, waarschijnlijk om de goederen persoonlijk in ontvangst te ne

men. Op 10 februari ontving hij een paspoort om naar Deventer en 

Zwolle te reizen, op 23 februari voor een reis naar Groningen. Op 

29 maart kreeg hij wederom een paspoort om zich „pour ses affaires" 

naar Leeuwarden en Groningen te begeven.11 In dat laatste rapport 

van 29 april 1795, werd hem door het algemeen hoofdkwartier in 

Groningen tevens toestemming verleend om van daar naar Brussel 

terug te keren. 

De terugkeer van Abraham van Herck naar Vilvoorde vond plaats 

op 3 mei 1795, terwijl abt Grevers op 12 mei arriveerde. Zij wend

den verwondering voor dat hun maandenlange afwezigheid daar 

opzien had gebaard. De provisor ging immers rond die tijd de bossen 

in Brabant inspecteren en de abt zijn parochies. Op 25 mei werden 

beiden van de lijsten der emigranten geschrapt. Zij verklaarden „te 

willen leven volgens de wetten der Republiek, en zich daaraan te 

conformeren".1 2 Twee dagen na zijn terugkeer werd de abt door 

tussenkomst van de Ontvanger van de Nationale Domeinen en het 

stadsbestuur van Vilvoorde weer in het bezit van het refugiehuis 

gesteld.1 8 

De zorg voor het refugiehuis was tijdens de meer dan negen 

maanden durende afwezigheid van de twee leiders van de abdij

gemeenschap zo goed mogelijk waargenomen door vertrouwde goede 

relaties. Een der voornaamste daarvan was jonker Augustinus Orts, 

advocaat en stadssecretaris van Vilvoorde, die blijkbaar zeer goed 

bevriend was met provisor Van Herck en jarenlang namens deze de 

administratie van de abdij zou voeren. Door zijn positie en invloed 

u) Arch. Abdij v. Beme, map Paspoorten, etc. (afd. II, В 12). 
1 2) Nauwelaers, a.w., blz. 487-488. 
" ) Arch. Abdij v. Berne, Abt Jacobus Grevers, t.a.p. De ontvanger Smets verklaarde 
dat Grevers alle gemaakte kosten voldaan had en zich verplicht had, eventueel 
nog voorkomende kosten te voldoen. 
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heeft Orts veel ten gunste van de bewoners van de refugie kunnen 
doen. Waarschijnlijk trad hij ook na het vertrek van Grevers en Van 
Herck tegenover de Fransen op als een soort woordvoerder en pleit
bezorger. 

In december 1794 was prior Antoon van Geel, de pastoor van 
Vlijmen, voor het eerst woordvoerder namens de abdij. Op 5 de
cember 1794 richtte hij zich met zijn confraters tot de representan
ten van het Franse Volk in België, teneinde het beslag op de goe
deren in Vilvoorde opgeheven te krijgen. In zijn brief vertelde hij 
enkele leugentjes om bestwil. De verbinding met het Zuiden was 
altijd zo moeilijk geweest dat ze in het Noorden steeds dachten dat 
de abt en zijn gezel nog in Vilvoorde zaten. Zij ontdekten dat dit 
niet het geval was, en zulks „met zeer gemengde gevoelens", toen 
de prins van Oranje en de bondgenoten de stad Den Bosch moesten 
verlaten. Bij die gelegenheid vernamen zij, dat hun goederen in 
Vilvoorde verzegeld en in beslag genomen waren. Prior Van Geel 
reclameerde daartegen. De abt en de econoom waren geen eigenlijke 
bezitters of vruchtgebruikers van de goederen te Vilvoorde. Deze 
behoorden toe aan de gemeenschap in Hollands Brabant. Daarom 
verzocht hij de inbeslagname op te heffen. De brief belandde na de 
administratie van de Provincie Brabant bij de municipaliteit van Vil
voorde. Deze antwoordde bij monde van haar secretaris August Orts 
aan de administratie dat er te Vilvoorde als regel slechts een abt en 
een provisor woonde. Het was slechts een refugiehuis, dat geen 
accommodatie had voor religieus leven, zoals koorgebed, theologie
studie, etc. Men plaatste zijn jonge religieuzen gewoonlijk te Grim
bergen. Orts wist niet waarom de abt en de provisor waren uitge
weken. Jaarlijks trokken zij wel naar de Meierij om de religieuzen 
daar te bezoeken en de goederen te beheren. Ook had hij geen be
richten meer van Grevers ontvangen. Bij de eerste inval der Fransen 
in april 1792 hadden abt en provisor zich uitstekend gedragen. M 

Wanneer wij, ons inziens, vraagtekens plaatsten bij de verre
gaande onwetendheid van prior Van Geel en stadssecretaris Orts, 
dan gebeurde dat op grond van bepaalde notities in het kasboek 
van prior Van Geel. Op 25 augustus 1794, zowat vier weken na de 
vlucht uit Vilvoorde van de abt en lang vóór het beleg van Den 
Bosch, noteerde hij: „Den 25 aug. geweest met Mijn Heer Prelaat 
14) Arch. Abdij v. Berne, Prior Van Geel, t.a.p. 
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naar Lithoyen; aan de chees en vertering 11 gulden en 15 stuiver", 
en in september, „voor het voeder van de paard etc. van Mijn Heer 
Prelaat 33 gulden".15 En in december 1794 blijkt Van Geel, weder
om volgens zijn kasboek, zelf in Brabant te zijn geweest, ofwel de 
daar nog steeds aanwezige fraters en jonge priesters naar Vlijmen 
te hebben laten overkomen. Men mag daarom wel veronderstellen 
dat Van Geel en Orts wel degelijk over meer informatie beschikten, 
maar tegenover de bezetters onwetendheid voorwendden. 

Tijdens de afwezigheid van abt en econoom had de overheid ter 
plaatse de zegels van het huis al verbroken, en verschillende ge
bruiksvoorwerpen, zoals koperen ketels, opgeëist. Ook was het huis 
voor bewoning gevorderd. Na de terugkeer der vluchtelingen vroeg 
men hen om beddegoed en paarden. Ook de inwoning bleef. Gre-
vers en Van Herck verklaarden dan ook in 1795 dat op dat moment 
een kapitein met een vrouw, waarvan hij zei dat het zijn echtgenote 
was, en nog een andere burger in het refugiehuis verbleven.10 De 
bewuste kapitein was de Franse oorlogscommissaris Legendre. Het 
stadsbestuur van Vilvoorde had hem het refugiehuis als logement 
toegewezen, maar hem streng verboden om aan anderen asiel of 
logies te geven. 

Kort na de Franse invasie werden de antikerkelijke wetten van 
de Revolutie ook in de bezette gebieden steeds meer doorgevoerd. 
Op 12 oktober 1795 werden alle geestelijke instellingen verplicht 
een staat van hun bezittingen en hun inkomsten in te leveren. Be
gin 1796 begon men de uitvoering van dit besluit te eisen. De 
geestelijkheid van Vilvoorde weigerde hieraan gehoor te geven. Het 
centraal gezag benoemde toen zes commissarissen voor dat werk. 
Zij moesten, vergezeld van een lid van het stadsbestuur, ieder een 
kloosterorde binnen Vilvoorde voor hun rekening nemen. De exe
cutie vond plaats op eenzelfde dag en eenzelfde uur. Dat alles was 
slechts het voorspel van de wet van 1 september 1796, waarbij alle 
geestelijke instituten werden opgeheven. Dat proces van de ophef
fing verliep in drie etappes. Eerst kwamen agenten van de Natio
nale Domeinen in de kloosters de administratie opeisen en inven
tarislijsten van de onroerende goederen opmaken. Het tweede be
drijf bestond hierin dat de religieuzen als vergoeding en uitkoop-

") t.a.p. 
i«) Nauwelaers, a.iv., blz. 369. 
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som „bons" kregen, waarmee zij na hun verdrijving nationale goe
deren in de voormalige Zuidelijke Nederlanden konden kopen. De 
tot nationaal bezit verklaarde kloosters moesten twintig dagen na het 
uitreiken der bons ontruimd worden; enig persoonlijk meubilair en 
eigen gebruiksgoederen mocht men doorgaans meenemen.17 

Aan het samenstellen van een staat van bezittingen en inkomsten 
heeft men begin 1796 te Vilvoorde ook wel gehoor gegeven, want 
deze is bewaard gebleven. Ook een inventarisatie van het overge
bleven roerend goed heeft voor en na zeker plaats gevonden. Tot 
het in beslag nemen van het refugiehuis en het uitreiken van „bons" 
ging men echter nooit over, omdat het hier buitenlands bezit betrof. 

De Franse Republiek kondigde op 10 december 1795 een ge
dwongen geldlening af. Deze belastte Berne evenals de abdijen 
van Villers-la-Ville, Kortenberg, Grimbergen en Park met het hoog
ste bedrag, namelijk 6000 pond, terwijl kleinere conventen slechts 
1500 pond hoefden te lenen.18 Van Herck protesteerde kort daarna 
bij het stadsbestuur tegen de gedwongen lening. Hij betoogde dat 
die lening de financiële draagkracht van de abdij ver te boven ging, 
zoals het stadsbestuur ongetwijfeld wel wist.1β 

Het verzet tegen de gedwongen lening was vrij algemeen. Vol
gens de schrijver van de stadsgeschiedenis van Vilvoorde, Nauwe-
laers, was de vrederechter Van den Plas de ziel van het verzet en de 
Abdij van Berne het meest verderfelijk voorbeeld daarvan, hetgeen 
commissaris Seubert de uitspraak ontlokte, dat die twee monniken 
in het kanton de mentaliteit hadden vergiftigd en de rust hadden 
verstoord. 

Maar Berne had het in financieel opzicht ook moeilijk. Op 12 
juni 1794 had het kapittel van Berne de provisor Abraham van 
Herck al gemachtigd een aantal erfrenten en obligaties voor geld te 
verkopen; men had tekort aan kasgelden, want de oorlog in Oosten
rijks Brabant had zware lasten meegebracht. Bij de eerste gedwon
gen lening aan de stad in augustus van dat jaar, die 1500 gulden 
groot was, moest men dan ook gelden opnemen. Nu probeerde men, 
teneinde geld te krijgen, de pachten op voorhand te innen. Maar de 
pachters voelden daar niets voor. Het gerucht ging dat de kloosters 

") a.w., blz. 438-439. 
" ) a.w., blz. 423. Vgl. blz. 428 en 490. 
" ) Arch. Abdij v. Berne, Prior Van Geel. t.a.p. 
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zouden worden opgeheven; de pachters zouden dan misschien wel 
geen pacht meer hoeven te betalen, of het tweemaal moeten doen, 
als zij er nu te vlug mee waren. Van Herck wilde niet bij de over
heid een soort hypotheek op eigen goederen nemen. Hij wist met 
allerlei moeilijkheden de gedwongen lening steeds uit te stellen. 
Uiteindelijk zou hij nooit betalen. 

Maar al beweerde men een klooster „van buitenlanders" te zijn, 
de pogingen om het huis te Vilvoorde aan te slaan krachtens de wet 
van 1 september 1796 bleven daardoor niet achterwege. Van Herck 
had er weldra dan ook de handen aan vol. Het blijkt uit zijn ver
zoekschrift van 25 september 1796 aan Suin, de algemene directeur 
van de Nationale Domeinen. Daarin betoogde hij, dat de ontvanger 
der Nationale Domeinen, Guillebert, ook het refugiehuis van Vil
voorde bezocht had, om daar de wet van 1 septemer 1797 uit te 
voeren. Van Herck had hem de kans gegeven het huis te bezichti
gen, een inventaris op te maken van het meubilair in de kapel, de 
registers in bezit te nemen. Daarna had hij hem verzocht van ieder 
verder optreden te willen afzien. 

Ook op 6 oktober 1796 richtte Abraham van Herck zich tot Suin. 
De argumenten die hij aanvoerde, werden op 24 oktober nog eens 
namens de stad Vilvoorde bij monde van secretaris Orts herhaald. 
Samengevat kwamen ze hierop neer. De wet van 1 september kon 
niet van toepassing zijn op Berne, omdat dit een „buitenlands li
chaam" was. De goederen van Vilvoorde waren geenszins het par
ticulier bezit van Van Herck. Ze behoorden daarentegen toe aan 
een „buitenlands lichaam" dat zijn hoofdzetel in Holland had. Na
mens die gemeenschap had de provisor slechts het beheer en de par
ticuliere administratie der goederen; gelijk iedere leek kon hij te 
allen tijde van zijn taak ontheven worden. De goederen zelf moes
ten trouwens dienen tot onderhoud van de niet-gedoteerde parochies 
in Brabant; zou men ze in beslag nemen, dan zou men daardoor de 
zielzorg in Holland ten zeerste duperen. Die totale gerichtheid van 
het refugiehuis op de Hollandse zielzorg bleek trouwens uit velerlei 
feiten. Men had altijd enkel en alleen Hollanders aangenomen en 
slechts zoveel als er voor de zielzorg in Holland nodig waren. Het 
refugiehuis diende alleen maar voor toezicht op de goederen in het 
Zuiden. Nooit had men novicen aangenomen in het refugiehuis, 
nooit had men er openbare godsdienstoefeningen gehouden. Men 
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had altijd slechts als particulieren, en tevens als leden van een bui
tenlandse gemeenschap, een particulier huis in Vilvoorde bewoond. 
Het stadsbestuur voegde er nog aan toe dat de bewoners van het 
refugiehuis, hoewel ze steeds als vreemdelingen beschouwd werden, 
toch veel goeds in Vilvoorde verricht hadden.20 

Op 24 oktober reageerde Suin met de vraag om de bewijzen 
waaruit zou blijken dat Van Herck behoorde tot een Hollandse ab
dij, en dat deze abdij de zeggenschap had over het refugiehuis in 
Vilvoorde. Op 24 oktober antwoordde Van Herck, dat hij op dat 
moment de verlangde bewijsstukken niet kon overleggen. Hij zou 
echter binnenkort naar Holland gaan om daar de authentieke, over
tuigende stukken op te halen, die uitwezen, dat Berne een buiten
landse instelling was, die niet onder de beruchte opheffings-decreten 
kon vallen. 

De door Van Herck in het vooruitzicht gestelde bewijsstukken 
bestonden natuurlijk niet. Voor de Staten-Generaal, alsook voor de 
Staten van Holland, was Berne sedert 1648 officieel voor ontbonden 
verklaard. Men moest dus de stukken produceren, omdat men ze 
nu eenmaal nodig had. Tot dat doel moest men bevriende instanties 
zien in te schakelen. In de maand november van het jaar 1796 
kwamen er twee stukken ter tafel, die tot ondersteuning van de be
weringen van provisor Van Herck moesten dienen. Vooreerst legde 
de Municipaliteit van 's-Hertogenbosch op 3 november een ver
klaring af. Zij hield in, dat het oude Berne op het eind van de zes
tiende eeuw verwoest was, dat de leden der abdij zich toen terug
trokken op de parochies van de Meierij en op de stad Den Bosch 
en dat hun huis Berne-Heese te Heeswijk vanaf de tijd van de op
stand tot op dat moment „door leeden van meergemelde Abdije" 
was „bewoond geworden". 

Een tweede „bewijsstuk" wist Abraham van Herck te verkrijgen 
van Fr. Noël, gevolmachtigd minister van de Franse Republiek bij 
de regering van de Bataafse Republiek in Den Haag. Om het de 
minister gemakkelijk te maken had Van Herck hem de brief ter 
hand gesteld van 24 oktober 1794 aan de algemene directeur Suin, 
waarin alle argumenten voorkwamen, die pleitten voor het Hollands 
karakter van Berne. Hierbij tekende Noël aan, dat volgens inge-

!0) Arch. Abdij v. Berne. Abt Jacobus Grevers, t.a.p. 
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wonnen inlichtingen hij kon vaststellen dat wat burger Abraham 
van Herck zei, overeen kwam met de waarheid. Om het bestaan 
van kloosters in Holland nog beter aanvaardbaar te maken, tekende 
Van Herck in margine nog aan dat het bestaan van religieuze in
stituten daar geen uitzondering was. Hij noemde daarbij de begijn
hoven van Amsterdam en Breda op, het norbertinessenklooster te 
Oosterhout en het (franciscanessen)klooster in Grave, terwijl ook de 
regulieren kanunniken in het Land van Ravenstein (kruisheren te 
Uden), evenals de norbertijnen van Berne zich over de bescherming 
van de regering van de Bataafse Republiek mochten verheugen, 
die de uitoefening van iedere godsdienst toestond.21 

Dankzij de door Van Herck ondernomen actie werd het refugie-
huis te Vilvoorde niet aangeslagen. Maar de druk van de Fransen 
bleef aanhouden, en op den duur zou Berne toch niet aan de greep 
van de bezetters kunnen ontkomen. 

Op 8 november 1796 moest de abdij van Grimbergen, waarmee 
de Bernenses in het nabije Vilvoorde zo vele en nauwe banden had
den door de kloosterlingen worden verlaten.22 Daarmee kwamen ook 
de daar wonende leden van Berne op straat te staan. Volgens ver
schillende notities uit die dagen waren dat de jonge priester Joan
nes van Eersel en de fraters Leonard Loneux en Jacob Spriessen. 
Zij trokken, vermoedelijk vrij kort na de opheffing van Grimbergen, 
samen met abt Grevers naar het Noorden. De jonge priester werd 
in Bokhoven ondergebracht, de twee fraters werden weldra naar de 
kruisheren in Uden gezonden om daar hun studies te voltooien. 
Abt Grevers zocht zijn onderkomen op het Slotje, tevens pastorie, 
van Heeswijk. Het echte parochieel tijdperk was daarmee begonnen. 

In Vilvoorde bleven provisor Abraham van Herck en de jonge 
priester Martinus Beckers achter. De eerste zou er nog ongeveer 
anderhalf jaar op zijn post blijven, de andere een jaar. 

De eind 1796 verworven „getuigschriften" van het Bossche stads
bestuur en van de Franse zaakgelastigde in Den Haag, Noël, had
den voorlopig hun uitwerking. Men had een authentiek afschrift 
van die stukken gezonden aan de eerste minister van justitie van 
Frankrijk, „en daardoor sijn ook onse goederen in Braband gesal-

") t.a.p. 
") Delestré, Grimbergen, e.w., blz. 12. 
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veert gebleven tot laastleden maart", schreef prior Van Geel op 9 
juni 1798 aan de Haagse advocaat en patriot C. P. van Hoynck van 
Papendrecht2S, met wie hij bevriend was. De aanslagen op het be
zit van de buitenlanders bleven toch doorgaan. De Fransen eisten 
de verplichte lening van 6000 pond. Van Herck zag wel in dat hij 
van zijn kant enig gebaar diende te maken. Hoewel hij als buiten
lander hiertoe niet verplicht kon worden, wilde hij op basis van vrij
willigheid een lening van 2000 pond verstrekken. Hij vroeg goederen 
te mogen verkopen om aan de nodige contanten te komen voor de 
lening. De administratie der domeinen achtte zich niet bevoegd om 
daartoe toestemming te geven. Zij wees er op, dat het mogelijk was 
een hypotheek op zijn goederen te nemen. Maar niemand wilde in 
die omstandigheden geld aan de geestelijke instituten verstrekken, 
die volgens ieders overtuiging ten dode waren opgeschreven. Van
uit Heeswijk was er geen hulp en geen geld te verwachten. Terzelf-
dertijd machtigde het kapittel, dat wil zeggen het college van ge
profeste abdijleden abt Grevers om tot een bedrag van ten hoogste 
tienduizend gulden op te nemen, „tot het repareren der schade die 
aan voorgenoemde Abdije is toegebragt door de Franschen".24 

Op 10 maart 1798 inventariseerde Guillebert de inboedel en 
schatte de waarde van het huis.25 Dit werd de inleiding tot de ver
koop van het refugiehuis op 12 augustus 1798. Op 1 september 
werden nog een paar andere huizen in Vilvoorde verkocht die men 
in eigendom had. De meubelen en de inventaris werden tenslotte 
op 11 februari 1799 verkocht, 's morgens om acht uur en „in de 
Refugie van Berne tot Vilvoorde" zelf, zoals de affiche aangeeft.2e 

Het is niet zonder meer duidelijk op welke rechtsgrond de Franse 
Republiek steunde, toen zij het bezit van Berne in Vilvoorde aan
sloeg. Waarschijnlijk handelde men niet krachtens het suppressie-
besluit van 1 september 1796. Het niet verstrekken van de opgelegde 
lening van 6000 pond zal ook wel niet de aanleiding tot confiscatie 
zijn geweest. Martinus Beckers, die in die dagen Van Herck gezel
schap hield en daarom als goed geïnformeerd kan gelden, getuigde 

M) Arch. Abdij v. Berne, Correspondentie C. P. van Hoynck van Papendrecht en 
Prior Van Geel, 1773-1798. Van Geel vraagt advies, wat tegen de confiscatie van 
maart 1788 nog te doen valt (afd. II, B i l ) . 
™) Arch. Abdij v. Berne, Rondzendbrieven, map I, 1797-1820 (afd. II, В 12). 
25) Nauwelaers, a.w., blz. 490. 
^) a.m., blz. 490-492, op blz. 491 affiche van verkoop van meubels. 
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later dat het refugiehuis nog lang voortbestond, toen alle abdijen 
en kloosters al gesloten waren. Het refugiehuis was geen corpus 
Brabanticum. Om die reden hadden de Fransen aan Van Herck en 
de andere bewoners geen „bons" uitgereikt. Provisor Van Herck 
moest pas wijken, toen hij de eed van haat weigerde af te leggen. 
Daarop vertrouwde hij het beheer der goederen aan de advocaat Orts 
uit Vilvoorde toe en vluchtte naar de omstreken van Den Bosch. 
Op provisor Abraham van Herck werd, zogenaamd als particulier 
bezitter van het refugiehuis, nadien de wet toegepast dat de goede
ren van emigranten of uitgewekenen aan de fiscus vielen.27 

Wanneer Van I lerck Vilvoorde verlaten heeft, is niet met zeker
heid vast te stellen. Er zijn rekeningen voor het refugiehuis betref
fende vlees en waskaarsen voorhanden, die maar tot eind september 
1797 doorlopen. Misschien is toen Martinus Beckers vertrokken en 
kort daarop Abraham van Herck. 

Vanaf 1798 komen wij verschillende kwitanties tegen voor be
talingen door Orts en een zekere Franciscus van der Eist gedaan. 
Vanaf 1 maart 1798 bleef een vrij regelmatige lijst van inkomsten 
bewaard, door secretaris Orts namens provisor Van Herck geïnd. 
Een latere hand tekende hierop aan dat de provisor bij zijn vertrek 
ruim 2100 gulden aan Orts ter hand had gesteld en in bewaring 
had gegeven.2e Het lijkt ons daarom waarschijnlijk dat de Bernse 
provisor begin maart 1798 uitweek en dat door zijn vertrek of 
vlucht de weg vrij kwam voor registratie en de uiteindelijke ver
koop der goederen. Het is zo goed als zeker dat men Van Herck 
tot uitwijken gedwongen heeft door van hem de beruchte eed van 
trouw aan de Repuliek en haat tegenover het koningschap te eisen. 
De ontwikkeling ging daarna verder. Op 4 november 1798 vaardig
de het Directoire een besluit uit dat de arrestatie en deportatie be
val van de „insermentés", van al degenen dus die geweigerd hadden 
de eed af te leggen. Op de openbaar gemaakte lijsten van de overtre
ders stond ook de naam van: „Van Herck, Abraham, receveur de 
l'Abbaye de Berne".29 

De verstandhouding tussen de abt en zijn provisor was uitstekend. 

") Arch. Abdij v. Beine, map brieven Van AIphen-Beckers, Van Alphen-Beels, 
Den Dubbelden-Beels, concept van brief aan Antonius van Alphen, door Martinus 
Beckeis opgesteld rond 17 juli 1823 (afd. II, В 12). 
» ) Arch. Abdij ν. Berne, Abt Adrianus de With 1784-1793 (afd. I, VII В). 
M ) Nauwelaers, a.w., blz. 483. 
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Dat blijkt uit een brief die Grevers op 4 augustus 1797 vanuit Hees-
wijk naar Vilvoorde stuurde. De brief handelde over de kwestie dat 
de inwoners van Engelen niet meer ter kerk wilden gaan in Orthen, 
maar koste wat kost een eigen parochie wilden hebben. Zij hadden 
de abt onder druk gezet en bij het Hof van Justitie in Den Haag 
zelfs een rekwest tegen hem ingediend. De apostolische vicaris, 
Antonius van Alphen, 1790-1831, voelde er weinig voor om Engelen 
weer tot een zelfstandige parochie te maken. Na overleg met de abt 
was hij uiteindelijk gezwicht. Grevers gaf Van Herck de eerste 
keuze voor het pastoraat van Engelen. Toch hoopte hij dat zijn pro
visor hem niet in de steek zou laten.so Wat ook niet gebeurde. 

Twee dagen later schreef Grevers vanuit „Berne-Heese in Hees-
wijk" over de kwestie Engelen aan zijn confraters. Als motieven 
voor het herstel van de zelfstandige parochie Engelen voerde hij 
naast het geestelijk belang van de inwoners onder meer aan het be
houd van de privileges en het patronaatsrecht van de abdij. Hij 
vroeg ook hun toestemming, omdat het weer bezetten van de pa
rochie met een eigen confrater ook extra kosten voor de norbertijner
gemeenschap zou meebrengen. Hij spoorde hen aan aanhoudende 
en bijzondere gebeden tot de Allerhoogste te richten, die Zich ge-
waardigd had om Berne tot op dat ogenblik als op wonderbare wij
ze te behouden, terwijl zoveel andere kloosters ten onder waren 
gegaan.S1 

Merkwaardigerwijze voerde Grevers als een van de beweegrede
nen om het pastoraat van Engelen aan te nemen ook aan dat de 
goederen „in Brabant" in die woelige tijd gevaar liepen, geconfis-
ceerd te worden. Of Grevers daarbij niet slechts aan de goederen 
in de buurt van Vilvoorde dacht, maar zelfs misschien aan het Slotje 
in Heeswijk, is onduidelijk. Zeker is wel dat Grevers er rekening 
mee hield dat men op de parochies zou kunnen blijven voortbestaan. 
wanneer alle bezit daarbuiten wegviel. 

De goederen in Noord-Brabant liepen ten tijde van de Bataafse 
Republiek gevaar, als men zou stellen, dat Berne in Vilvoorde do
micilie had. De goederen in Noord-Brabant konden dan als buiten
lands bezit worden aangemerkt. Maar het Comité van Superinten-
dentie en Sequestratie liet bij besluit van 2 juli 1799 de abdij in 

*·) Arch. Abdij v. Berne, Abt Jacobus Grevers, t.a.p. 
31) Arch. Abdij v. Berne, Rondzendbrieven, map I, 1797-1820 (afd. II, В 12). 
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het beheer van haar goederen.32 Het stuk droeg de handtekening 
van de bekende patriot Pieter Vreede. De man die er bijzonder voor 
gewerkt had, was prior Van Geel. 

Abt Jacob Grevers werd op 9 november 1799 te Waalwijk door 
een beroerte getroffen, die zijn dood tot gevolg had. In de kerk van 
Bokhoven vond hij zijn laatste rustplaats. Zijn trouwe helper pro
visor Van Herck zou een jaar later als pastoor op het Slotje te Hees-
wijk gaan wonen. Voor een abt was er voorlopig nog geen plaats. 
Tijdens de laatste levensjaren van Grevers, de laatste abt die in de 
Oostenrijkse Nederlanden gekozen was, had zich de totale terug
tocht van de abdij naar de parochies voltrokken! 

§ 2. Eerste regentschap onder prior Antoon van Geel, 1799-1805; 
op zoek naar nieuwe kaders 

Door de plotselinge dood van abt Grevers belandde de abdij met 
prior Antoon van Geel in een uiterst moeilijke situatie. In het 
Zuiden waren per 1 september 1796 de kloosters opgeheven, in het 
Noorden was de toestand al evenmin rooskleurig. Weliswaar had 
men het beheer van de Noordbrabantse goederen nog weten te be
houden, maar de toestand bleef erg onzeker. Op godsdienstig terrein 
had men grotere vrijheden verkregen, maar de regering had haar 
greep op de verschillende kerken, haar ambtsdragers, alsook de 
weinige overgebleven kloosters allerminst verloren. Aan een vrije 
abtskeuze viel dan ook in het Noorden niet te denken. Trouwens 
ook de Orde zou daarin gekend moeten worden, maar tot welke 
instantie moest men zich wenden? Toen men halverwege het jaar 
1801 Poorters, de abt van Sint-Michiels te Antwerpen, 1790-1816, 
om advies vroeg, verwees deze naar de pauselijke internuntius Ciam-
berlani, die in Munster woonde. 

Prémontré, de stamabdij der Orde, was reeds in 1790 ten onder 
gegaan. Ofschoon de laatste abt, Jean Baptist l'Ecuy, nog tot 1834 
leefde, was men hiervan in de kring der Nederlandse norbertijnen 
niet op de hoogte. Hij leidde als leek een onbekend, verborgen be
staan. Als zijn plaatsvervanger of vicarius voor de kloosters van de 

'·) Arch. Abdij v. Berne, Prior Van Gee], t.a.p. 
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Brabantse circarie of ordesprovincie gold de abt van de Sint-Michiels-
abdij te Antwerpen, Augustinus Poorters. Toen deze abdij in 1797 
werd opgeheven verspreidden de kloosterlingen zich over de pa
rochies. In het Zuiden moest dat tamelijk omzichtig gebeuren. De 
kloosterlingen van Tongerlo, Postel en Berne konden zich in het 
Noorden op hun parochies vrijer bewegen. Typerend voor die gro
tere mogelijkheden in Noord-Brabant was de aanstelling in 1797 
van drie leden van Postel op de Latijnse scholen van Eindhoven, 
Helmond en Oosterhout als rector of leraar. 3S Postel had sinds 1737 
met zijn rectoraat in het Agnietenklooster te Emmerik ook een 
buitenlandse post. Naar de Nederrijn en naar Westfalen leidde ook 
de vluchtroute van vele verdrevenen uit de Zuidelijke Nederlanden. 
Zo trokken kloosterlingen van Averbode eerst naar het hun onder
horige norbertinessenklooster van Keizersbosch te Neer bij Roermond 
en vandaar naar Venlo, vervolgens naar de cisterciënzerabdij Kloos-
terkamp, Soest en Dortmund. Naast Emmerik was ook Munster 
een geliefd vluchtoord. Abt Augustinus Poorters van Sint-Michiels 
te Antwerpen verbleef er. Prior Van Geel moet van zijn verblijf al
daar op de hoogte zijn geweest. Enkele maanden tevoren had Poor
ters immers abt Grevers gemachtigd om hem als vader-abt te ver
vangen bij de keuze van vier regenten voor Tongerlo.a4 

Prior Van Geel wendde zich daarom in de gegeven omstandighe
den tot abt Poorters. Ruim veertien dagen na het overlijden van 
Grevers vermeldt het kasboek van de prior een uitgave van 80 gul
den met de aantekening: „Item den 25 november aan onsen Jonge 
Heeren om te reijsen naar Munster, om den Heer Prelaat van St.-
Michiels als Vicarius Generaal te spreken wegens ons prelatuer en 
regenten".35 Ook op 12 en 16 december 1799 maakte hij kosten 
voor een op handen zijnde keuze van regenten. Als mede-regenten 
kreeg prior Van Geel naast zich pastoor Verhoeven van Berlicum 
en pastoor Petrus Beckers van Hedikhuizen. Naast dit driemanschap 
stond dan nog Abraham van Herck, die reeds vanaf 1784 provisor 
3a) Voor Hartmans, Beugels en Vaes zie Th. Welvaarts, Postel's biographisch 
woordenboek van de Xll tot de XIX eeuw (Brecht-Tilburg 1892), blz. 118, 18 en 
214. Op dat moment waren er 12 Latijnse scholen in Noord-Brabant gevestigd, 
R. Reinsma, De Latijnse scholen in de 19-de eeuw, in Spiegel Historiael, jig. XI 
(1976), blz. 101. 
¡w) W. van Spilbeeck, De Abdij van Tongerloo (Lier-Geel 1888), blz. 617. 
a6) Arch. Abdij ν. Berne, Prior Van Geel 1799-1805, map Uitgaven 1790-1804 
(afd. I, VIII В). 
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was en dit tot 1803 zou blijven. De laatste drie jaar was hij tevens 
pastoor van Heeswijk. 

Het regentencollege, dat in plaats van de abt over de belangen 
van de abdij moest waken, had voornamelijk tot taak het voortbe
staan der abdij in geestelijk en tijdelijk opzicht zoveel mogelijk te 
bevorderen. Tot dat doel moest men uitzien naar een plaatsvervan
gende bestuurlijke macht boven zich, nu de hogere bestuursinstan-
ties in de Orde buiten spel waren gezet. Vervolgens diende men ook 
voor recrutering van nieuwe leden te zorgen. De opleiding daarvan 
stelde, zowel wat noviciaat als studie betreft, geheel nieuwe eisen. 
Tenslotte zag men zich geplaatst voor grote moeilijkheden om zijn 
goederenbezit te behouden, en zo voor het levensonderhoud van de 
verspreide zielzorgers, geheel of gedeeltelijk te zorgen. Dank zij het 
op 15 juli 1801 tussen paus PiusVII en Napoleon Bonaparte geslo
ten concordaat werd een zekere modus vivendi gevonden. De vrije 
en openbare uitoefening van de godsdienst werd gewaarborgd. De 
bisdommen werden opnieuw omschreven en de bisschoppen werden 
door de eerste consul benoemd, maar door de paus kerkrechtelijk 
in hun ambt bevestigd. Deze regeling was echter niet van toe
passing op het grondgebied van de Bataafse Republiek, aangezien 
dit toen nog niet bij Frankrijk was ingelijfd. Pas nadat het konink
rijk van Holland in maart 1810 ook bij Frankrijk gekomen was, zou 
Napoleon zijn bemoeienis met kerkelijke zaken ook tot ons land 
uitbreiden. In 1811 verklaarde hij eenzijdig, dat het concordaat van 
1801 ook voor Noord-Brabant kracht van wet had; hij had toen 
eigenmachtig al achtereenvolgens twee bisschoppen voor Den Bosch 
benoemd, waardoor een heftig conflict met vicaris Antonius van 
Alphen en zijn medewerkers losbrak. 

Na het sluiten van het concordaat in 1801 vatte bij Van Alphen 
de mening post, dat krachtens het concordaat óók de Abdij van Ber
ne rechtens ontbonden was, net zoals de zuidelijke bisdommen en 
abdijen. Bijgevolg kon Berne ook geen bestuur bezitten of op geldige 
wijze het patronaatsrecht over haar parochies uitoefenen. Volgens 
latere aantekeningen van abt Manni36, 1859-1867, begon Van Al
phen ten tijde van prior Van Geel het recht van voordracht van de 
pastoor in de parochies van Berne nog slechts met woorden te be
twisten. Zijn eigenlijke aanslag op het bestaan, en de rechten en 

") Arch. Abdij v. Berne, hs. Manni, Abtdij, blz. 79 en 85 (afd. I, VII G). 
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voorrechten van de abdij zette hij op 27 september 1819 met een 
felle aanval op abt Petrus Beckers, 1805-1823, in, om daarna tot zijn 
laatste ademtocht op 1 mei 1831 met prior Beels, 1813-1837, in 
een onverzoenlijke vete verwikkeld te blijven. 

Vóór de totstandkoming van het concordaat blijkt Van Alphen 
geen moeilijkheden gemaakt te hebben. Immers tegen midden juni 
1801 verkregen Beels en Loneux bij de vicaris in Schijndel hun be
noeming, respectievelijk tot pastoor en kapelaan te Oudheusden.S7 

Manni getuigt later dat prior Van Geel, ondanks de door de vi
caris uitgesproken bedenkingen, toch doorging met het aannemen 
van novicen, het organiseren van de opleiding bij de kruisheren in 
Uden en het werken voor een vrije abtskeuze. 

Dat waren allemaal ondernemingen waarin Rome gekend diende 
te worden. De weg daarheen liep van Vlijmen via Drunen, waar 
Bonifacius Beerenbroek van Tongerlo in die tijd pastoor was. Van 
hieruit gingen er brieven naar het eveneens door Tongerlo te Rome 
bestuurde Norbertijns College en vandaar naar de Heilige Stoel. 

Van 1779 tot 2 mei 1804 was Egidius de Smet van Tongerlo 
voorzitter van het Norbertijns College in Rome. Na hem was van 
1804 af Jan-Baptist Snijers, eveneens een Tongerloënsis, tot aan zijn 
dood in 1812 de laatste president. De Smet en Snijers zouden Berne 
belangrijke diensten bewijzen. Zij ontvingen de stukken van hun 
abdijgenoot pastoor Beerenbroek van Drunen en vertaalden ze, waar 
nodig, in het Italiaans; zij dienden de verzoeken in tijdens particu
liere audiënties bij de paus en wisten langs die weg een pauselijke 
goedkeuring te verwerven. 

Wij kennen de voorgeschiedenis van het dienstbetoon van Ton
gerlo niet precies, maar wij mogen veilig aannemen, dat dit het eerst 
tot uiting kwam bij het pauselijk indult van 18 juni 1802. Hierbij 
werd toegestaan het noviciaat te maken bij de kruisheren te Uden en 
na één jaar professie te doen.S8 

Over het jaar 1803 bezitten wij meer inlichtingen. Zo noteerde 
prior Van Geel bijvoorbeeld in zijn kasboek: „Den 5 augustus be
taalt aan Mijn Heer de Proost van Tongerloo voor den brief, die hij 
van mij besorgt heeft aan Sijne Heijlicheijd... van Roomen".se 

") Arch. Abdij v. Berne, Prior Van Geel 1799-1805, Kasboek (afd. I, Vili B). 
*>) Bijlage II. 
>·) Arch. Abdij v. Berne, Prior Van Geel 1799-1805, map Uitgaven 1790-1804, t.a.p. 
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Op 15 oktober 1803 kreeg pastoor Beerenbroek van Drunen een 
verzoekschrift van de prior en de regenten van de abdij van Berne 
voor Rome om de vrije abtskeuze toe te staan, zodra deze mogelijk 
zou zijn. De aanvragers gaven in het stuk in het kort de historie van 
de abdij weer en beklemtoonden, dat ze zich bij de abtskeuze steeds 
als een echt convent gedragen hadden. Zij vermeldden verder met 
nadruk dat zij in de vorige eeuw in het bisdom Den Bosch van de 
Staten zelfs een huis (het Slotje te Heeswijk) en tienden (te Li
thoyen) voor hun onderhoud hadden teruggekregen. Tenslotte 
vroegen zij de paus ook toestemming een geldig en geoorloofd no
viciaat te kunnen doorbrengen op de een of andere pastorie en wel 
onder leiding van een confrater.40 Beerenbroek tekende als zijn adres 
bij het stuk nog aan, dat men hieruit kon zien dat de Abdij van 
Berne werkelijk een Hollands lichaam was en dat hij daarom niet 
inzag, waarom de Bossche vicaris wijdings- of toelatingsbrieven 
zou kunnen weigeren. Het zoeken naar argumenten voor een eigen 
wettig voortbestaan en de afweer tegen eventuele bedenkingen van 
de vicaris zijn duidelijk waarneembaar in dit verzoekschrift. 

Voor en na toog de pastoor van Vlijmen, tevens prior, „met de 
kaar" naar zijn buurman in Drunen, steeds „om te schrijven naar 
Roomen". Al kwamen de eigen confraters van Berne geregeld bij
een en al was er ook wel eens overleg met de pastoors van Tongerlo 
in Tilburg, de grote raadsman en bemiddelaar was en bleef Beeren
broek. Misschien stelde hij de ontwerp-suppliek mee op en werd 
deze naar inhoud en vorm definitief samengesteld door de voorzitter 
van het Norbertijns College, die het best kon beoordelen wat bij de 
Curie haalbaar was. 

Op 7 februari 1804 verleende paus Pius VII bij apostolische breve 
aan de Bernenses het recht, om als kapittel tot een vrije abtskeuze 
over te gaan. Wanneer een abtskeuze om welke reden dan ook niet 
mogelijk was, zou men vrij een prior en regenten kunnen kiezen.41 

De apostolische breve van 7 februari 1804, die de abtskeuze 
toestond, was een uitermate belangrijk stuk voor de abdij. Hierdoor 
zou binnen de tijd van één jaar in feite weer een abt gekozen kun-

«) Arch. Abdij v. Berne, Prior Van Geel 1799-1805 (afd. I, Vil i B). 
41) Bijlage III. Zie voor deze tekst ook P. J. van Kessel, Romeinse bescheiden voor 
de geschiedenis der Rooms-Katholieke Kerk in Nederhnd, 1727-1853 dl. III: 1795-
1814 ('s-Gravenhage 1975), nr. 363 in R.P.G., grote serie, no. 153. 
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nen worden. Verder werd het geestelijk voortbestaan van de abdij 
door de breve erkend. Steeds zou men dan ook nog tientallen jaren 
nadien naar het pauselijk document teruggrijpen, wanneer het wet
tig bestaan van de abdij betwijfeld of bestreden werd. Het was voor 
de Bernenses een soort handvest, waarin de abdij in dit land gees
telijk erkend, hersteld en weer vernieuwd werd met al de rechten 
en privileges, die ze ooit bezeten had42, aldus formuleerde het Beels 
ruim een kwart eeuw nadien. Nu de abdij door Rome grondwettig 
erkend was en zij zicht gekregen had op een mogelijke abtskeuze, 
begon men ook voor plaatsvervangende bestuurlijke kaders te wer
ken. Bij rescript van 20 augustus 1804 wees paus PiusVII Aloysius 
(Luigi) Ciamberlani, vice-superior der Hollandse Missie, aan tot 
vice-generaal van Berne.43 Deze Romeinse diplomaat nam daarmee 
de functie over die de abt van Prémontré tot 1790 als „Dominus 
Praemonstratensis" of generaal der Orde bekleed had. Daarmee was 
Berne voor zeer lange tijd, tot 1886 toe, onder het toezicht gekomen 
van een hele reeks vertegenwoordigers van de H. Stoel.44 Onder 
hen zou Ciamberlani in de kritieke tijd van 1804 tot 1828 zich voor 
Berne met hart en ziel inzetten. Naast Ciamberlani had Berne nog 
een andere goede vriend in Jean-Baptist baron van Velde de Melroy, 
voormalig bisschop van Roermond, die krachtens het concordaat van 
1801 was ontslagen. Hij bleef echter pauselijk administrator in de 
districten van Cuyk, Druten en Nijmegen, resideerde in Grave en 
fungeerde jarenlang als wijbisschop voor ons land.45 Van Geel en 
Beckers bezochten hem op 5 juni 1804 in Grave en schonken hem 
de som van 109 gulden voor bewezen diensten: „Den 5 geweest naar 
Lithoyen met de Heer Pastor van de Haarsteegh en van daar naar 
de Graaf, om den Bisschop te spreken en te voldoen van dat hij 
voor de Abdije gedaan heeft, en nogh sal doen als er nogh iets soude 
voorvallen".4e Op 20 augustus 1804 viel hem de benoeming tot pro
tector van Berne te deel. 

«) Arch. Abdij v. Berne, Prior Beels 1823-1837, brief van Prior Beels d.d. 15 
november 1831 aan Pater Ant. Pluck te Rome (afd. I, VIII C). 
4Э) Voor Ciamberlani zie Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, dl. I 
(Leiden 1911), kol. 595-602. 
«*) Bijlage XI. 
" ) Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, dl. X (Leiden 1937), kol. 
1083-1085. 
" ) Arch. Abdij v. Berne, Prior Van Geel 1799-1805, map Uitgaven 1790-1804, t.a.p. 

86 



Aan de benoeming van een vice-generaal en een protector was een 
suppliek van een der regenten, Petrus Beckers, voorafgegaan. Mis
schien trad deze nu meer op de voorgrond, omdat prior Van Geel 
(geb. 1718) zijn einde moet hebben voelen naderen. 

In het verzoekschrift werd gevraagd: 1. dat Aloysius Ciamberlani 
dezelfde rechten tegenover Berne zou krijgen, als vroeger de gene
raal bezat; 2. dat hij iedere gewone kanunnik zou kunnen machti
gen om een abtskeuze te organiseren en de gekozene te installe
ren; 3. dat mgr. Van Velde de Melroy protector van Berne mocht 
worden en dat hij keuze en installatie zou mogen bijwonen; 4. dat 
de keuze mocht plaats vinden in tegenwoordigheid van de vicaris-
generalis of een andere daartoe gedelegeerde kanunnik; 5. dat het 
verlof om te Uden het noviciaat te mogen maken met drie jaar 
verlengd zou worden. Tijdens een audiëntie op 20 augustus 1804 
hechtte paus PiusVII bij rescript zijn goedkeuring aan al deze 
punten.47 Het voorbereidend werk voor een toekomstige abtskeuze 
was hiermee vrijwel afgerond. Op 18 oktober 1804 gaf Ciamberlani 
vanuit zijn verblijfplaats Munster aan prior Van Geel en zijn con
fraters toestemming het kapittel bijeen te roepen en tot de abts
keuze over te gaan. De abt van Sint-Michiels te Antwerpen, als 
vicaris-generaal, en mgr. Van Velde de Melroy als protector, moch
ten hieraan deelnemen. Volgens de internuntius diende de laatste 
eerst toestemming aan de Bossche vicaris te vragen. Berne lag buiten 
zijn eigen ambtsgebied.48 

Er waren nog andere problemen voor de kloostergemeenschap van 
Berne. Na de gedwongen aftocht van Abraham van Herck kreeg 
August Orts het beheer over de goederen in de Zuidelijke Neder
landen. Hij zou blijkbaar tot aan zijn dood op 28 mei 1804 dit be
heer blijven waarnemen. Orts had intussen een gedeelte van de ge
naaste kloostergoederen te Vilvoorde van de Domeinen gehuurd. 
Omdat Orts die huur met Berne verrekende, zou men hem een soort 
stroman van Berne kunnen noemen. Via hem hoopte men gemak
kelijker enig recht op de goederen te behouden. In een anonieme 
brief van zekere „Vrind" aan een der regenten van 24 maart 1801 

47) Arch. Abdij v. Berne, map Vice-Generalaat (afd. Π, В 12). 
4β) J. С. J. Kleijntjens, Brieven van Mgr. L. СіатЬетІлпі, vice superior der Hollandse 
Missie, 1795-1828, dl. I (1795-1805), (Haarlem 1946), blz. 420-422. 
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werd evenwel tegen de praktijken van Orts ernstig gewaarschuwd.49 

Hij zou een koper van zwart goed zijn. In 1799 zouden goederen 
verkocht zijn buiten weten van prior en regenten, zoals een der re
genten aan abt Poorters in Munster schreef. Ook hadden prior en 
provisor in 1801 al tien jaar lang geen boeken opengelegd. Poorters 
antwoordde 3 juli 1801, dat dit tegenover de regenten diende te ge
schieden. 50 

In veel opzichten verleende Orts grote steun aan Berne. Daarom 
bleef hij ook als beheerder van de goederen van de abdijgemeenschap 
het volste vertrouwen genieten, ook al legde hij niet regelmatig 
een verantwoording over zijn beheer af. 

In het Noorden was er men zich ook terdege van bewust dat de 
geestelijke bezittingen gevaar liepen. Toen het vicariaat van Den 
Bosch op 15 januari 1798 het goed Nieuw-Herlaar te Sint-Michiels
gestel als seminarie aankocht, werd dit vast goed op naam gezet van 
Thomas van Rijckevorsel, en later op die van zijn oudste zoon Johan 
van Rijckevorsel. 51 Wegens de omstreden rechtspositie van de Abdij 
van Berne ging de abdij in de volgende jaren hetzelfde doen. Er 
volgde dan een onderhandse verkoop van goederen met uitgestelde 
betaling aan enkele zeer vooraanstaande katholieke families, zoals 
de Van Rijckevorsels en de heren van Wassenaar en Onsenoort. 
Ook de familie Verheijen had goederen bij het Slotje te Heeswijk 
op haar naam. De Bossche familie Spens nam vanaf 1804 ook ge
deeltelijk de administratie van de abdij voor haar rekening. Het wa
ren allemaal aanduidingen dat men de hulp van betrouwbare leken 
hard nodig had. 

Op 8 augustus 1803 werd door de regering van de Bataafse Repu
bliek een bijzondere belasting afgekondigd. Het ging hier om een 
heffing ineens van twee procent op alle bezittingen der ingezetenen 
van het land. Ook prior Van Geel en zijn confraters betaalden deze 
belasting. Op 8 februari 1804 verklaarden twee leden van de Com
missie van toezicht te Heusden in een „Declaratoir van gedaan 
fournissement", dat prior Van Geel en tien met name genoemde 
medebroeders, tezamen het „corpus" der Abdij van Berne vormend, 

«) Arch. Abdij v. Berne, Prior Van Geel 1799-1805 (afd. I, Vil i B). 
»·) Idem. 
M) L. H. C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch, dl. II (St. 
Michielsgestel 1872), blz. 186. 
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de voorgeschreven heffing van twee procent op alle bezittingen van 
de abdij hadden voldaan. Met het corpus der abdij waren hier wel 
alle geprofeste leden bedoeld. De basis van het instituut was smal, 
in totaal telde men slechts elf leden. Twee jaar later schreef abt 
Beckers aan mr. J. van Hooff een uitbundige dankbrief „uyt naam 
van Berne, twaalf in 't getal, acht pastoors, drie capellaans en een 
subdiaken". Uit deze opsomming blijkt in alle duidelijkheid, hoe
zeer de Abdij van Beme gedurende een paar eeuwen in heel haar 
streven, en bijgevolg ook door haar ledental, vrijwel uitsluitend was 
afgestemd op haar parochies. 

Waarschijnlijk hadden prior Van Geel en de zijnen de heffing in
eens van twee procent op hun bezit gaarne betaald. Uit die gebeur
tenis zouden zij immers een nieuw argument smeden voor hun 
wettige vestiging in de Bataafse Republiek. Amper een half jaar 
na het betalen van de belastingpenningen, in september 1804, pro
duceerden de Bernenses een memorie om te bewijzen dat de leden 
van Berne moesten worden beschouwd als „ingeseetenen en buik-
vaste inwoonderen van Bataafsch Brabant".52 Men voerde daarvoor 
de volgende argumenten aan: 1. het besluit van de Staten van Hol
land van 13 maart 1724 om het Speelhuis te verhuren aan de reli
gieuzen van Berne; 2. de kwitanties van het voldoen van de jaarlijkse 
recognitie of erfpacht, alsook de kwitantie van de afkoop van die 
recognitie op 12 december 1786; 3. het besluit van de Commissie 
van Breda van 2 juli 1799 om de goederen buiten confiscatie te 
laten; en tenslotte: 4. het betalingsbewijs van 2% op alle bezittingen, 
afgegeven te Heusden op 8 februari 1804! 

") Aich. Abdij v. Berne, Prior Van Geel, t.a.p. 
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HOOFDSTUK V 

H E T ABBATIAAT VAN PETRUS BECKERS, 1805-1823 

§ 1. De persoon van Petrus Beckers 

Op donderdag 10 januari 1805 kwam het kapittel van Berne, be
staande uit twaalf leden, ten huize van prior Antoon van Geel, op 
de pastorie van Vlijmen bijeen. Het kapittel werd voorgezeten 
door abt Augustinus Poorters, die in 1796 uit de Sint-Michielsabdij 
te Antwerpen verdreven was, maar nog als vicaris van de generaal 
van de Orde optrad. Van de laatste wist men niet, of hij nog in 
leven was. Met twee-derde van de stemmen werd tot abt gekozen 
Petrus Beckers, die pastoor van Hedikhuizen was, en bovendien 
reeds vijf jaar lang als regent de belangen der abdij behartigd had. 
De protector der abdij, mgr. Van Velde de Melroy, was niet ver
schenen; voor het bijwonen van de keuze zou hij zijn eigen juris
dictiegebied hebben moeten verlaten. Waarschijnlijk had hij de 
Bossche vicaris, Antonius van Alphen, die voor een abtskeuze in 
Berne zeker niets voelde, geen toestemming willen vragen voor het 
betreden van diens territorium. Poorters deelde de keuze aan de 
internuntius en vice-generaal Ciamberlani mee, die ze op 20 januari 
bekrachtigde. Op 3 april werd Beckers door Poorters als abt geïnstal
leerd; dit geschiedde in de eigen parochiekerk van Beckers in Haar-
steeg.1 

Met de abtswijding wilde Ciamberlani wachten tot de omstandig
heden gunstiger waren. Staf en mijter zouden in wezen niets aan 
het gezag van de abt kunnen toevoegen. De internuntius vreesde 
dat de H. Stoel in discrediet gebracht zou kunnen worden. Ciamber
lani wilde de mijtering uitstellen, totdat de abdijgemeenschap niets 
meer te vrezen had van de regering in de Bataafse Republiek. Deze 
moest geen aanleiding hebben om tot confiscatie van de goederen 

') J. M. J. Knaapen, De aantekeningen van Pastoor Beckers, in Geschiedkundige 
Bladen, jrg. I (1905), blz. 377-378, alwaar verslag der keuze; Arch. Abdij v. Berne 
map Vice-Generalaat, brief der bevestiging van Ciamberlani (afd. II, В 12), deze 
brief ontbreekt in Kleijntjens, Brieven. .. Ciamberlani, a.w. 

90 



van de abdijgemeenschap over te gaan, zoals voorheen in 1648 en 

tijdens de Franse Revolutie in de Zuidelijke Nederlanden was ge

beurd. 2 

Op 9 juni 1805 verleende Rome de bijzondere gunst dat de abt 

zich door mgr. Van Velde de Melroy, of door elke andere bisschop, 

die met de H. Stoel gemeenschap onderhield, kon laten mijteren. De 

paus bevestigde de privileges van de abdij en verklaarde de functie 

van abt en het uitoefenen van het pastoraat in norbertijnse parochies 

verenigbaar. Het stuk bereikte vermoedelijk de vice-generaal van 

Berne, Ciamberlani, in Munster. Deze gaf uit veiligheidsoverwe

gingen slechts summier de inhoud daarvan weer in zijn brieven 

aan Beckers. Pas op 23 juni 1807 kreeg de abt van Ciamberlani een 

afschrift van de op 9 juni 1805 verleende faculteiten.3 Bij schrijven 

van 7 augustus 1807 zond de abt een afschrift ervan aan Antonius 

van Alphen. De Bossche vicaris antwoordde op 3 september 1807 

met een zeer lange brief. Daarin gaf hij lucht aan zijn heftige ver

ontwaardiging. Hij verweet de abt dat hij de pauselijke gunst alleen 

maar door subreptie en obreptie, het verzwijgen van de echte toe

dracht van zaken en het geven van valse voorstellingen, deshalve 

op slinkse en bedrieglijke wijze, had weten te verkrijgen.4 

Vicaris Van Alphen, 1748-1831, en abt Petrus Beckers, 1754-

1823, waren geen vrienden. Dit misschien ondanks, of juist wegens 

het feit dat zij vroeger buren waren. Van Alphen, sedert 1782 ka

pelaan in Schijndel, was pro-vicaris bij Aerts, en volgde hem in 1790 

op als vicaris. Beckers was van 1783 tot 1793 kapelaan in Berlicum. 

Vooral om zijn activiteiten in zijn Berlicumse jaren moest Beckers 

het later bij vicaris Van Alphen zwaar ontgelden. Deze verweet 

Beckers „het oprichten van een klooster, het maaken van kweezeis 

en andere singuliere gekheden". Hij was fanatiek, bijgelovig en 

dweepte met visioenen en voorspellingen. Zijn pastoor, de toen

malige abt, en vooral hij, de vicaris, hadden daarmee de grootste 

moeite gehad. Van Alphen kon de „losgebroken" kapelaan, die 

г ) Arch. Abdij ν. Berne, map Vice-Geneialaat, t.a.p.; Kleijntjens, a.w., dl. II, 
blz. 9-12. 
s ) Arch. Abdij v. Beine, map Vice-Generalaat, t.a.p.; Kleijntjens, a.w., dl. II, 
blz. 172-173. In een brief van 11 maait 1828, na de dood van Ciambellani, vroeg 
Beels aan een onbekende vriend nog naar het origineel van het Decretum Romanum 
van 9 juni 1805, dit is thans ook in het abdijarchief aanwezig. Zie hieivoot 
bijlage IV. 
*) Arch. Abdij v. Berne, map Brieven Van Alphen-Beckers. .., t.a.p. 
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nieuwlichter, tenslotte wat in het gareel houden door hem via zijn 

abt onder druk te zetten, maar hij had nog altijd heel wat brieven 

in zijn archief over Beckers' dwaze, nieuwe ondernemingen5, die 

hem bleven opwinden. In zijn rechtlijnig denken kon vicaris Van 

Alphen in zijn brieven wel eens erg ver gaan. Het was ook weinig 

elegant van de vicaris dat hij slechts enkele maanden na de dood van 

Beckers tegenover prior Beels nog eens die zo moeilijke, jonge kape

laan uit Berlicum in een kwaad daglicht stelde. 

Was de jonge, ongetwijfeld idealistische en ook wel wat gevoe

lige Beckers nu zulk een onbezonnen nieuwlichter als waarvoor hij 

later bij Van Alphen te boek stond, en blééf staan? Waarschijnlijk 

stonden beiden van meet af aan enigszins onvriendelijk tegenover 

elkaar door persoonlijke geaardheid en positie. Van Alphen zwoer 

van nature gemakkelijk bij de traditie, wenste voor alles rust op 

kerkelijk terrein en wilde vooral alles vermijden wat moeilijkheden 

bij de regering kon veroorzaken. Beckers was blijkbaar een persoon 

die gevoelig was voor nieuwe, grootse, soms misschien haast onbe

reikbare plannen. Als jonge kapelaan koos hij eigen wegen, en hij 

bekommerde zich daarbij waarschijnlijk te weinig om zijn abt en de 

vicaris. Maar ook als regent en abt ging hij een eigen weg. Het 

verzoekschrift dat de bijzondere banden van de abdij met Ciamber-

lani en mgr. Van Velde de Melroy tot stand had gebracht, was af

komstig van Beckers.β Bij veel plannen kreeg hij steun van de Ro

meinse diplomaat Ciamberlani, met wie hij zeer vriendschappelijk 

omging. Hij had trouwens van jongsaf een fijne neus voor goede 

relaties. 

Van juni 1784 tot augustus 1785 was de jonge kapelaan van Ber

licum actief betrokken bij een poging een verzoening tussen Rome 

en de Oud-Bisschoppelijke Cleresie van Utrecht tot stand te bren

gen. Hij reisde daarvoor naar Mechelen en raadpleegde personen in 

de omgeving van kardinaal Frankenberg, onder anderen de president 

van het seminarie Joan Huleu. Deze laatste bezocht te Utrecht 

aartsbisschop Walter van Niewenhuysen. Beckers trad in correspon-

5) A. M. Frenken, Van Alphen en de religieuzen, bijzonder de Norbertijnen van 
Berne, in Bossche Bijdragen, dl. XXIII (1956-1957), blz. 1-31, zie vooral blz. 4; 
Voor brieven van Van Alphen aan Beckers en Beels, resp. d.d. 3 september 1807 
en 23 juni 1823 zie Arch. Abdij v. Beme, map Brieven Van Alphen-Beckers..., 
t.a.p. 
·) Zie hiervoor Van Kessel, Romeinse bescheiden, a.w., dl. III, nr. 396. 
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dentie met Adriaan Broekman, bisschop van Haarlem, en bezocht 
die in Amsterdam. Deze vredespogingen, die overigens geen succes 
opleverden, waren bijzonder van aard. Zij werden ditmaal voor de 
eerste keer van roomse zijde ondernomen. Het was een particulier 
initiatief van Petrus Beckers, die echter optrad met medeweten van 
kerkelijke autoriteiten uit Mechelen. Oorspronkelijk had Beckers 
zich aangeboden, om naar Utrecht te gaan voor onderhandelingen, 
maar de president van het Mechelse seminarie wist die missie waar
schijnlijk naar zich toe te trekken. Polman meent dat de initiatief
nemer Beckers vroeger tot de Cleresie zou hebben behoord, hetgeen 
dan zijn bekommernis om de onderlinge eenheid zou kunnen ver
klaren. 7 Hiervoor zijn echter geen nadere bewijzen voorhanden. 
Van Alphen zou deze poging, als hij er weet van had gehad, onge
twijfeld tot de „singuliere gekheden" van de kapelaan van Berlicum 
hebben gerekend, aan wie hij ook „het stichten van een klooster" en 
„het maaken van kweezeis" verweet. Hiervoor moet men terug naar 
het jaar 1792. Uit een paar brieven uit het voorjaar van 1792, een 
van bisschop Nelis van Antwerpen, de andere van de reeds eer
der genoemde Joan Huleu van Mechelen bleek, dat Beckers vrome 
meisjes naar Bokhoven stuurde met de bedoeling om ze daar in een 
soort nieuwe congregatie met drie geloften te groeperen. Dit stre
ven om tot een soort kloosterleven te komen, viel ook op verschei
dene plaatsen in de Zuidelijke Nederlanden waar te nemen. Bis
schop Nelis blijkt in verband hiermee ook contacten te hebben on
derhouden met de naar Bokhoven gevluchte vicaris-generaal van 
Lyon, Jean-Baptiste Verdollin.β Ook dit plan had geen resultaat; 
trouwens het jaar daarop, in 1793, werd Beckers pastoor in Hedik-
huizen en kreeg daarmee een andere werkkring en andere aspiraties. 

Omdat van Antonius van Alphen geen geschilderd portret be
staat en van Beckers wel, is op dat vlak geen confrontatie van de 
twee grote tegenstanders mogelijk. Het portret van Beckers werd in 
1813 geschilderd door François-Xavier Jacquin. Deze was afkomstig 
van Brussel en woonde later te Leuven, plaatsen waarmee Beckers 
door zijn verblijf in Vilvoorde en door zijn studie goed bekend was. 

7) P. Polman, Katholiek Nederland in de achttiende eeuw, dl. II, (Hilversum 
1968) blz. 183-187. 
e) C. de Clercq, De laatste tien levensjaren van bisschop C. F. Nelis, in Sacris 
erudiri. dl. IX (1957), blz. 323-326. 
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Jacquín werkte overigens ook voor de Zuidnederlandse norbertijnen
abdijen van Averbode, Heylissem, Park en van Tongerlo, en boven
dien ook voor de familie Van Rijckevorsel in Den Bosch, die met het 
beheer der abdijgoederen bemoeienis had.9 Beckers liet zich schil
deren op eenenzestigjarige leeftijd, waarschijnlijk kort na de val van 
het Napoleontisch regime, toen Noord en Zuid weer in het Konink
rijk der Nederlanden verenigd waren. Het portret toont veeleer de 
rustige, zelfbewuste man op jaren dan de zogenaamde wilde, jonge 
fantast uit vroegere jaren! 

Misschien kan men Van Alphen en Beckers tegenover elkaar 
plaatsen als enerzijds de ultramontaan in merg en been en ander
zijds als de man die dacht in de geest van de nieuwe tijd. Voor Van 
Alphen waren de verhoudingen tussen Kerk en Staat nog steeds 
dezelfde als tijdens het ancien regime. Stug en onverzoenlijk wees 
hij pogingen tot vernieuwingen van de hand. Beckers daarentegen 
bezat een grotere soepelheid. Men bemerkt dat in zijn leven bij het 
zoeken naar nieuwe verhoudingen. Dat openbaarde zich vooreerst 
bij zijn verzoeningspogingen met de Oud-Bisschoppelijke Cleresie in 
de jaren 1784 en 1785. Indien Antonius van Alphen, sinds 1782 pro-
vicaris van Andreas Aerts, van de onderhandelingen van Beckers op 
de hoogte was geweest, zou hem dit meteen met argwaan hebben 
vervuld. De bemiddelingspoging ten gunste van de oud-katholieken 
kon gemakkelijk de angst voor het jansenisme oproepen, een angst 
die ruim twintig jaar later in het vicariaat van Den Bosch nog altijd 
duidelijk aanwezig was.10 Eenmaal abt geworden, zal de voortva
rende progressiviteit van Beckers wel wat zijn afgeremd door de 
internuntius Ciamberlani, die in wezen evenzeer ultramontaan was 
als Van Alphen.11 Niettemin zocht abt Beckers eind 1810 toch 
ook toenadering tot de door toedoen van Napoleon opgedrongen 
Bossche bisschop Van Camp. Dat duidde erop dat Beckers op voor
hand een mogelijk vergelijk tussen kerkelijke en wereldlijke macht 
niet uit de weg ging. 

Het gemak waarmee Beckers, per saldo toch een simpele dorps
pastoor, blijkbaar met een Romeinse diplomaat als Ciamberlani wist 

·) H. Th. Heijman, Berne aan de tweesprong, in Brabants Jaarboek ('s-Hertogen-
bosch 1949), blz. 138. 
,0) A. F. Manning, De betekenis van C. R. A. van Bommel voor de Noordelijke 
Nederlanden (Utrecht-Antwerpen 1956), blz. 17. 
») a.w., blz. 16. 
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om te gaan, frappeert ons. Hij had hem veertien dagen te gast in 
Hedikhuizen. De onderlinge correspondentie van de abt en de inter
nuntius was vriendschappelijk van toon. Door al die contacten met 
belangrijke figuren leerde Beckers van jongsaf aan om ver over de 
grenzen van zijn parochie heen te zien. 

De vraag echter, waar die moderne oriëntatie van Beckers van
daan kwam, blijft tot dusver onopgelost. Hij maakte te Leuven, 
waar hij in 1773 met zijn studie in het College De Valk begon, een 
uitstekende indruk. Het zou belangrijk zijn om ter afronding van 
het portret van Beckers na te gaan, hoe en wanneer hij met bepaalde 
vooraanstaande personen in aanraking kwam en welke tijdsstromin
gen hem beïnvloed hebben. 

§ 2. Abt Petrus Beckers en zijn tijd 

Ciamberlani deed zijn uiterste best de nieuwe abt een wijze ge
matigdheid voor te houden. De religieuzen van Berne hadden tot 
dusver als een soort missionarissen in Holland geleefd en individueel 
het pastoorsambt uitgeoefend. Zij moesten alles vermijden, wat de 
schijn zou kunnen wekken dat zij een „gemeenschappelijk lichaam" 
vormden. Daarom moesten zij er zich zorgvuldig voor hoeden niet 
over „dé Abdij", als een gebouw of als „een uitwendig teken" te 
spreken. Men moest een gunstige tijd afwachten en geduld beoefe
nen. 12 

Een jaar na de keuze van Petrus Beckers tot abt van Berne 
werd het koninkrijk Holland geconstitueerd. Een der eersten die de 
nieuwe koning Lodewijk Bonaparte in een toespraak mocht begroe
ten, was mr. Johan van Hooff, die weldra tot „Minister van Gods
dienst, van Justicie en van Policie" benoemd werd. De abt van 
Berne was met deze benoeming zeer gelukkig. Van Hooff had zich 
een goede vriend van de abdij getoond. Op 8 juli 1806 zond Beckers 
hem namens de abdij een uitbundige gelukwens. Hij en al zijn 
heren zouden drie H. Missen opdragen voor Van Hooff en ook voor 
het welzijn van de koning, de koningin en hun kinderen. Hij dankte 
Van Hooff voor zijn zeer bijzondere diensten in het verleden, vooral 
in de tijd toen Abraham van Herck nog provisor was. Van Hooff 

1!) Aich. Abdij v. Berne, map Vice-Generalaat, t.a.p.; Kleijntjens, a.w., dl. II, 
brief d.d. 21 mei 1805, blz. 9-12. 
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had destijds als advocaat in Den Haag werkzaam, via de Franse 
zaakgelastigde Noël aldaar gedaan weten te krijgen dat Berne als 
een corpus van dit land (Corpus Hollandicum) erkend werd. Dit was 
eind 1796 gebeurd. Drie jaar later kon men via deze clausule aan 
het gevaar ontsnappen dat de geestelijke goederen van Berne tot 
nationaal bezit werden verklaard. Het „bewijs" was immers geleverd 
dat men niet viel onder de opgeheven Zuidnederlandse abdijen. 
Dankzij de verklaring over het voortbestaan en dankzij het behoud 
van de goederen kon men te Rome een apostolische breve en een 
Romeins rescript krijgen om canoniek een prelaat te mogen kiezen. 
Dat Berne nog bestond en een prelaat bezat, was volgens Beckers aan 
Van Hooff te danken.13 

Een tweede reden tot vreugde vormde de benoeming van jonkheer 
mr. Paulus de la Court, Gemertenaar van geboorte, tot landdrost 
van het Departement Brabant.14 De la Court bekleedde deze func
tie, te vergelijken met die van de Franse prefects, van 7 mei 1807 
tot 23 april 1810. Begin juni schreef Ciamberlani aan Beckers dat 
hij ten zeerst ingenomen was met de benoeming van De la Court 
tot landdrost. Van deze uitstekende katholiek en goede vriend van 
Berne kon men veel steun verwachten. Ciamberlani, die de nieuwe 
landdrost persoonlijk in Den Haag had leren kennen, vroeg Beckers 
om zijn gelukwensen aan hem over te brengen. I5 Ook nu weer 
maande hij Beckers aan toch voorzichtig te zijn inzake de kwestie 
van zijn mijtering. Men moest de regering geen enkele aanleiding 
geven tot wantrouwen en vooral de H. Stoel niet in discrediet 
brengen. 

Onder koning Lodewijk Bonaparte verbeterde de toestand op 
religieus terrein. Zelfs herleefde de hoop dat men spoedig weer eigen 
bisschoppen zou krijgen, toen de koning op 2 augustus 1808 een 
commissie instelde, die de zaken van de eredienst van de rooms-
katholieken voorgoed zou moeten regelen. Ook aan de restitutie 
van de vroegere katholieke kerken werd aandacht besteed. 

1S) A. F. O. Sasse van Ysselt, Johan Franciscus Rudolphus van Hooff en de 
Abdij van Berne, in Bossche Bijdragen, dl. I (1918), blz. 261 265; Th. Goossens, 
Mr. ƒ. F. R. van Hooff, Een Brabants Patñot, 1755-1816, in Brabantia reeks, nr. II 
(Nijmegen 1948), blz. 63-64. 
") Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, dl. VIII (Leiden 1930), kol. 
324-325. 
") Arch. Abdij v. Berne, map Vice-Generalaat, t.a.p.; Kleijntjens, a.w., dl. II, 
blz. 170-171. 
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In een brief van 15 oktober 1808 merkte Beckers op dat het ca

noniek voortbestaan van de abdij op dat moment niet in gevaar 

was. 1 0 Maar over het tijdelijk beheer had hij toch wel een aantal 

vragen. Nadat de Republiek, aldus Beckers, vroeger de abdijgoederen 

had aangeslagen, hadden de abt en alle religieuzen arm geleefd en 

met het gespaarde geld de abdij in stand gehouden. Toen de 

goederen in Zuid-Brabant door de Fransen werden geconfisceerd, 

hadden de religieuzen daaronder niet geleden. De abt had echter 

wel heel zijn staat en stand moeten opofferen, zaken waarop hij 

strikt genomen recht zou hebben, om de jonge fraters en „het huis" 

te onderhouden. Hij scherpte daarom thans weer de bepalingen 

omtrent de religieuze armoede in, vroeg hen in zes punten een be

trouwbare inventaris van hun bezittingen te maken en drong er ook 

met klem op aan dat iedereen die dat nog niet gedaan had, alsnog 

datzelfde jaar zijn jaarlijkse retraite zou houden. Hiermee bewees 

men dat men toch zoveel mogelijk de geest van het kloosterleven 

poogde te beleven, al was men zich sedert 1730 noodgedwongen 

voor de regering als „wereldgeestelijken" uit gaan geven. Om de 

norbertijnse ordesgeest te bevorderen besteedde de abt dertien gul

den „voor chartabellen met littanien van Sint-Norbertus".1 7 

Bij gebrek aan documentatie hebben wij geen nauwkeurige inlich

tingen over de wijze waarop de mijtering van Petrus Beckers werd 

voorbereid. Op 13 februari 1809 werd Ciamberlani echter door ko

ning Lodewijk in zijn paleis op de Dam ontvangen. Waarschijnlijk 

werd de zaak daar besproken. 

Voor de toediening van de abtswijding diende natuurlijk mgr. 

baron Van Velde de Melroy, de protector van Berne en grootaal

moezenier aan het hof van Lodewijk in aanmerking te komen. Kort 

daarna besprak Ciamberlani met abt Petrus Beckers in Hedikhuizen 

de komende gebeurtenissen. Op 21 april 1809, toen de Bossche 

koopman Francis Willem Lautermans een maaltijd gaf, waaraan 

ook vicaris Van Alphen en de seminariepresident Antonius van 

Gils aanzaten, kwamen ook Ciamberlani en Beckers daar ten dis. 1 β 

" ) Arch. Abdij v. Beme, Rondzendbrieven, map I, 1797-1820 (afd. II, В 12). 
") Aich. Abdij v. Berne, Abt Petrus Beckers 1805-1823, Kasboek P. Beckers 
(afd. I, VII D). 
, e) P. Harkx (ed.), Ephemerides van Anthonius van Gils, in Bossche Bijdragen, 
dl. ХХ Ш (1965-1966), blz. 145. 
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Of de op handen zijnde mijtering toen in Den Bosch bekend was, 

of dat ze met opzet geheim gehouden werd, is niet duidelijk. Zij 

vond in alle geval plaats op zondag 14 mei 1809.1 9 Mgr. Van Velde 

de Melroy verrichtte de plechtigheid in de parochiekerk van Sint-

Elizabeth in zijn zetelplaats Grave. Als assistent-abten traden op 

Augustinus Poorters van Sint-Michiels in Antwerpen, die te Mun

ster verbleef, en Gregorius Thiels van Averbode, die in de jaren 

1804-1808 als balling verbleef op Slot Henkenshage te Sint-Oeden-

rode, waar de zusters augustinessen uit Diest een onderkomen had

den gevonden. 

Op 17 augustus 1809 liet Ciamberlani Beckers weten dat hij van

uit Rotterdam via Gorkum gaarne naar Hedikhuizen was gekomen, 

maar dat hij plotseling voor dringende zaken naar Amsterdam 

moest. Hij hoopte nu in september te komen. Hij stelde hem gerust 

ten aanzien van het voortbestaan van de abdij. De koning wilde de 

regulieren en de kloosters behouden. De apostolische vicarissen za

gen dat wel ongaarne, maar wie kon de rechten van de regulieren 

ontkennen, vroeg hij zich af. 

Op 16 maart 1810 was Noord-Brabant en op 9 juni 1810 het hele 

land bij het Franse keizerrijk ingelijfd. Het concordaat van 1801 

werd door Napoleon eenzijdig op Noord-Brabant van toepassing 

verklaard. Had vicaris Van Alphen minder in de conservatieve hoek 

gezeten, dan had hij voor de toekomst misschien een aanvaardbaar 

compromis met Napoleon kunnen bereiken. Doordat hij een veel te 

streng standpunt innam, zoals Rogier aantoonde 2 0, struikelde hij 

nu volkomen onnodig over twee punten, het zingen van het Salvum-

fac-imperatorem voor de keizer, en het verlangde Te-Deum bij het 

tweede kerkelijk huwelijk van Napoleon met Marie Louise. Van 

Alphen was niet voldoende op de hoogte van de feiten, toen hij zijn 

brief, die beide gezangen verbood, liet uitgaan. Dat leidde tot zijn 

arrestatie op 14 april 1810. Uit reactie vaardigde Napoleon op 26 

april een decreet uit, waarin hij de oprichting van een bisdom Den 

Bosch afkondigde en Van Camp tot bisschop benoemde. Volgens de 

Bredase apostolische vicaris Adrianus van Dongen zou dit decreet 

η) Arch. Abdij ν. Berne, Abt Petrus Beckers 1805-1823, wijdingsbrief van bisschop 
(afd. I, VII D). 
, 0) L. J. Rogier en N. de Rooy, In vrijheid herboren; Katholiek Nederland 1853-
1953 ('s-Gravenhage 1953), blz. 30-33. 
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Afb. 12. Resterende kloostergebouwen te Bern bij Heusden; gravure van C. Pronk, 
t 1759 



Afb. 13. Abt Jacobus Grevers, 1794-1799; Afb. 14. Abt Petrus Beckers, 1805-1823; 
niet gesigneerd schilderij schilderij van F. Jacquin 

Afb. 15. Abt Nicolaas van den Braak, Afb. 16. Abt GerardusNeefs, 1842-1859; 
1837-1842; schilderij van N. schilderij van H. Turken 
van Wintelroy 



voorkomen zijn, als Van Alphen meer bezonnen was opgetreden. 
De Bossche vicaris zou van 1810 tot 1813 te Vincennes in Frankrijk 
gevangen zitten. Maar die verbanning was geenszins het gevolg 
van zijn weigering Van Camp als bisschop van Den Bosch te er
kennen. Veeleer had de weinig gelukkige houding van de Bossche 
vicaris de benoeming van Van Camp opgeroepen. 

Men zal met bovenstaande gegevens terdege rekening moeten 
houden bij het beoordelen van de houding van de abt van Berne 
tegenover de door Napoleon benoemde bisschop. Toen deze van 13 
tot 16 november 1810 in het gezelschap van de apostolische vicaris 
van Breda de stad Den Bosch bezocht, hield de geestelijkheid zich 
vrijwel in haar geheel afzijdig. Aan de feestmaaltijd zaten buiten 
Van Camp en Adrianus van Dongen slechts deken Hoogaerts en 
pastoor Staessens van de Catharinaparochie aan. Er is wel eens be
weerd dat de abt van Berne, Petrus Beckers, daarbij misschien aan
wezig was.21 Maar in het dagboek van Antonius van Gils werd 
duidelijk vermeld, dat de deken allen voor de volgende dag op de 
maaltijd uitnodigde. Alleen Staessens was daarbij aanwezig. Niemand 
kwam hem ook begroeten, behalve misschien de Bernse abt Beckers, 
die verzocht had omtrent zijn komst verwittigd te worden; achteraf 
kwam vast te staan dat hij er niet geweest was.22 

Er zijn overigens duidelijke aanwijzingen dat abt Petrus Beckers 
ten opzichte van de benoemde bisschop Van Camp, aan wiens cor
recte houding tegenover Rome niet getwijfeld hoefde te worden, 
geen louter negatieve houding wilde aannemen. Hij had daarbij 
ongetwijfeld de publieke opinie sterk tegen, die door conservatieve 
figuren als Van Gils en Moser sterk werd beïnvloed. Toch durfde 
Beckers die te trotseren, temeer omdat hij ook in die omstandigheden 
met de belangen van zijn abdij rekening diende te houden. Het 
leek hem daarom waarschijnlijk wijzer toe met Van Camp kennis 
te maken en van gedachten te wisselen, dan hem bruut te negeren. 
In de zomer van 1811 had hij dan ook tot tweemaal toe met hem 
een ontmoeting in Den Bosch. Op 8 mei at hij met Van Camp bij 
een burger en sprak later onder vier ogen met de benoemde bisschop. 

") J . W . M . Peijnenburg, Een Brabants conflict om het Concordaat van 1801, in 
Varia Historica Brabantica, dl. IV ('s-Heitogenbosch 1975), blz. 254. 
2ï) Harkx (ed.), Efhemerides van Antonius van Gils, i.e.p., blz. 186. 
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Toen deze later weer vanuit Parijs naar Den Bosch kwam, ging 
Beckers naar hem toe om lange tijd over de zaken van de abdij te 
spreken. In beide gevallen wekten die contacten veel opspraak, 
omdat nog steeds alleen deken Hoogaerts en pastoor Staessens wel
willend tegenover Van Camp stonden.23 

Toen de prefect van de stad Den Bosch aan Beckers tot tweemaal 
toe verzocht om op 9 juni 1811 plechtig met staf en mijter te ponti
ficeren om de geboorte van „de Koning van Rome" te vieren, ver
ontschuldigde de abt zich eerst mondeling en daarna schriftelijk. 
Als motief gaf hij op, dat hij buiten zijn eigen gebied niet plechtig 
mocht pontificeren. Toen men hem vroeg een plechtige H. Mis op 
te dragen zonder mijter en staf wees de abt erop dat dit aan de 
deken toekwam en dat deze zich anders gepasseerd zou voelen. 
Hoogaerts droeg toen een H. Mis op in de Sint-Janskerk. Door deze 
gang van zaken, zegt de norbertijnse kroniekschrijver Martinus 
Beckers, werd meteen het oudewijvenpraatje, een zogenaamde voor
spelling van een zekere Johannes van Leliëndaal, de kop ingedrukt, 
dat heel het land weer katholiek zou worden, als zekere Beckers, 
een bakkerszoon, weer een H. Mis in de Sint-Janskerk zou opdra
gen. 24 De naam Beckers en het gegeven dat de abt inderdaad een 
bakkerszoon was, werkte natuurlijk op de verbeelding. 

Uit de jaren van de inlijving bij het Franse keizerrijk zijn met be
trekking tot Berne slechts zeer spaarzame gegevens overgebleven. 
Gebeurtenissen van belang, die ook Berne indirect raakten, waren 
de door Napoleon tegen de kloosters genomen maatregelen. Op 3 
januari 1812 vaardigde Napoleon een opheffingsdecreet uit tegen 
tien kloosters, die buiten het vicariaat van Den Bosch lagen, doch 
binnen het tegenwoordige bisdom Den Bosch. De besluiten van 
Bonaparte troffen de kloosters in de vroegere souvereine gebieden 
van Megen, Ravenstein, Uden en Boxmeer.M Ook andere kloosters, 
als Sint-Catharinadal te Oosterhout, liepen gevaar. Ze moesten voor 
hun voortbestaan hun zuiver contemplatief karakter tijdelijk prijs
geven en door armenzorg en onderwijs een meer actief en liefdadig 

**) Knaapen, De aantekeningen van Pastoor Beckers, t.a.f., blz. 10 en 12. 
**) t.a.f., blz. 10-11. 
2i) De tien kloosters in kwestie waren: de minderbroeders en de clarissen van 
Megen, de franciscanessen van Haren, de augustinessen van Deuisen, de capucijnen 
van Velp, de kruisheren van Sint-Agatha en Uden, de brigitinessen van Uden en 
de carmelieten en carmelitessen van Boxmeer. 
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leven gaan leiden. Toch bleven de norbertinessen van Oosterhout, 
evenals de franciscanessen van Oirschot, de augustinessen van Don
gen, de begijnen te Breda en de verspreid levende norbertijnen van 
Berne in de Napoleontische tijd gespaard.26 Tegen de bovenge
noemde tien kloosters volgde ook Willem I de door Napoleon ont
worpen opzet. De koning vaardigde immers op 2 september 1814 
en 8 februari 1815 zijn zogenaamde „uitstervingsbesluiten" uit; de 
aanwezige leden mochten blijven wonen, doch ze mochten geen 
nieuwe novicen meer aannemen, zodat ze ten dode waren opge
schreven. Deze besluiten zouden pas buiten werking worden gesteld, 
toen Willem II op 8 november 1840 de troon besteeg. Enkele 
kloosters, zoals dat van de kruisheren te Uden, waren op dat mo
ment de dood nabij. In 1816 overwoog de regering zelfs de weinige 
kloosters die in het toen weer verenigd Koninkrijk der Nederlanden 
nog bestonden, op te heffen, uitgezonderd de vrouwelijke congrega
ties met tijdelijke geloften, die zich met onderwijs of ziekenverple
ging bezighielden. Sint-Catharinadal diende in komende tijden 
jaarlijks de lijsten van zijn religieuzen bij de regering in te leveren. 
Dit klooster kreeg wel toelating om nu en dan een paar novicen aan 
te nemen en zodoende het getal van de kloosterlingen op peil te 
houden. Berne bleef onder al die bedrijven door zijn „Jonge Heren" 
in de pastorieën opnemen, waar dezen hun opleiding tot priester ont
vingen, toen ze bij de kruisheren in Uden niet meer terecht konden. 

De handelwijze van Berne was voor de inmiddels uit gevangen
schap teruggekeerde en nog altijd even strijdlustige vicaris Van 
Alphen een doorn in het oog. Op 5 november 1814 gaf Ciamber-
lani schriftelijk aan Beckers te kennen dat de vicaris de strijdbijl 
weer had opgegraven. Van Alphen die de besluiten van de H. Stoel 
moest accepteren, betichtte Beckers van kwaadaardige praktijken 
van „subreptie en obreptie". Van Alphen vatte het „herstel" van 
Berne in materiële zin op, terwijl het slechts om het formele, we
zenlijke en geestelijke voortleven van de abdijgemeenschap van 
Berne ging. Ciamberlani raadde Beckers aan kalm te blijven en 
geen „uitwendige handelingen" te stellen, waarmee het voortbestaan 
van de abdijgemeenschap duidelijk naar buiten werd gedemon
streerd. Ook gaf hij richtlijnen aan hoe Beckers zich tegenover de 
vicaris moest verdedigen, met name ten aanzien van de aantijging 

a) Rogier en De Rooy, e.w., blz. 52. 
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van bedrieglijke praktijken. Als Beckers op Goubau zou kunnen 
rekenen, zouden volgens Ciambellani, de zaken een goede keer 
nemen.27 

Baron Melchior Joseph François Ghislain Goubau d'Hovorst, 
1757-183628, sinds 16 september 1815 directeur-generaal van 
Roomsch Katholieken Eeredienst, zou de volgende tien jaar in 
kerkelijke aangelegenheden een grote invloed op de regering uit
oefenen. Op 18 oktober 1816 richtte hij een schrijven aan de gou
verneurs van de provincies, dat het bevel inhield aan alle pastoors, 
die behoord hadden tot de vroegere kloosters in de Noordelijke 
Nederlanden, om geen jongemannen als novicen bij zich in huis te 
nemen. Men mocht van deze kandidaten ook geen plechtige kloos
tergeloften afnemen. Iedere jongeman, die de geestelijke levensstaat 
wilde volgen, diende de bestaande seminaries te bezoeken en daar 
de voorgeschreven opleidingstijd door te brengen. Bovendien, zo 
schreef Goubau, was het strijdig met de wetten van het koninkrijk, 
als iemand tot een monniks- of kloosterleven werd opgeleid.29 

De door Goubau aan de gouverneurs gegeven order was koren 
op de molen van vicaris Van Alphen. Deze bleef herhalen dat Berne 
zijn positie door een onjuiste voorstelling van zaken, en dus op on
wettige wijze, verworven had. Officieel wilde hij de abt daarom ook 
nimmer erkennen. Beckers zou zijn confraters ook nooit in zijn kwa
liteit als abt voor het pastoraat of als kapelaan bij hem mogen voor
dragen. 

Op 8 november 1816 en later opnieuw, waarschuwde hij de abt 
geen novicen aan te nemen. Volgens hem waren de opheffingsde
creten van Napoleon blijkbaar zonder meer ook op Berne van toe
passing. Hij zou de religieuzen, die vóór de afkondiging van die 
decreten hun professie hadden gedaan, op de verschillende zielzorgs-
posten aanstellen, zoals hij dat ook met de kloosterlingen van andere, 
opgeheven abdijen deed en had gedaan. Nieuw geprofeste leden zou 

") Arch. Abdij v. Beme, map Vice-Generalaat, t.a.p.; Kleijntjens, a.w., dl. II, biz. 
394-396. 
2 β) Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, dl. VIII (Leiden 1930), kol. 
826-827. 
*·) Arch. Abdij v. Beine, map Vice-Generalaat, t.a.p. De kennisgeving van Goubau 
aan de gouverneurs wordt door Ciamberlani geciteerd in zijn brief aan prior Beels 
d.d. 19 juni 1823. Zie ook idem, map Brieven Van Alphen-Beckers, t.a.p., brief van 
A. van Alphen aan Beckers, d.d. 8 november 1816. 
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Van Alphen niet meer als religieuzen van Berne beschouwen, maar 

als wereldgeestelijken bij de koning voordragen en tevens voor hun 

onderhoud zorgen.3 0 Toen Jacob van Hooff in 1805 kapelaan van 

Vlijmen werd, stond hij in de benoemingsbrief van de vicaris nog 

te boek als „kanunnik van de Abdij van Berne", maar toen dezelfde 

Van Hooff in 1820 pastoor van Engelen werd, noemde Van Alphen 

hem op dat moment „priester van ons diocees".3 1 Hierin weer

spiegelde zich duidelijk het standpunt van Van Alphen. 

Dat men zich van de kant van Berne tegen het door Van Alphen 

ingenomen standpunt verzette is begrijpelijk. Hoe men de afweer 

organiseerde, is niet in bijzonderheden bekend, maar dat er iets ge

beurde is zonder meer duidelijk. In een brief van 22 september 1818 

schreef Ciamberlani dat hij gehoord had dat Beckers op 31 augus

tus „naar Brabant" zou vertrekken. Hij hoopte dat de abt in Brussel 

veel succes had gehad. 3 2 Enkele maanden later, op 19 januari 1819, 

schreef Ciamberlani weer aan Beckers dat deze zich niet moest ver

ontrusten over het feit dat de vicaris in zijn benoemingsbrieven geen 

melding had gemaakt van de door de abt gedane voordracht. Hij 

had dat ongetwijfeld uit redenen van voorzichtigheid gedaan, of

schoon hij niets te vrezen had. Zou de vicaris echter een wereld

geestelijke benoemen, dan lagen de zaken anders. Ciamberlani ont

wierp voor Beckers een brief, die hij aan Van Alphen moest schrij

ven. Daarin moest hij op zijn recht van voordracht wijzen, maar ook 

op het feit dat Van Alphen dit recht niet vermeld had in de be

noemingsbrief. Van Alphen hoefde trouwens niet bang te zijn om 

de voordracht van de abt te vermelden. De benoemingsbrief van de 

vicaris hoefde immers niet aan de regering getoond te worden. De 

regering hield er bovendien rekening mee dat de indertijd door het 

decreet getroffen religieuzen nog voortleefden en hun oversten nog 

hadden. Bovendien had Ciamberlani, aldus zijn schrijven, in zijn 

kwaliteit van „abt" — hij bedoelt als vice-generaal voor Berne — zelf 

met de minister van het koninkrijk (vermoedelijk baron Goubau) 

een onderhoud gehad. Beckers diende Ciamberlani in te lichten 

over de reactie van de apostolische vicaris. Als het antwoord van 

э о) Frenken, Van Alphen en de religieuzen, t.a.p., blz. 23. 
S I) Arch. Abdij v. Berne, Abt Petrus Beckers 1805-1823, beide benoemingsbrieven 
van Jacob van Hooff (afd. I, VII D). 
' 2 ) Arch. Abdij v. Berne, raap Vice-Generalaat, ta.p. 
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Van Alphen de abt niet aanstond zou Ciambellani zelf de zaak van 
Berne verdedigen.33 

Op 27 september 1819 gaf Van Alphen in een brief aan Beckers 
weer eens blijk van zijn gebrek aan fijnzinnigheid. Anderhalf jaar 
geleden, betoogde de vicaris, had hij namens de regering in ver
trouwen aan Beckers meegedeeld, dat men geen novicen mocht aan
nemen. Maar in plaats van dankbaar voor dit advies te zijn, zoals de 
vicaris verwachtte, had Beckers hem een antwoord gegeven waar kop 
noch staart aan zat. Zoiets kon slechts uit een warhoofd voortkomsn. 

In de laatste levensjaren van Beckers wilde men zowel in Berne 
alsook te Sint-Catharinadal de opvolging garanderen. Bij overlijden 
van Beckers zou de internuntius, aldus zijn schrijven van 17 sep
tember 1819, er zijn uiterste best voor doen, dat er weer een abt 
voor Berne kon worden gekozen. Zou hij zelf eerder komen te over
lijden, dan zou de opvolger van Ciamberlani of een andere persoon 
daarvoor zijn best moeten doen. De internuntius dacht dat het wel
licht goed zou zijn als ook aan de toekomstige abt van Berne de 
hoogste macht van generaal-abt of die van vicaris zou worden toe
gewezen. Ciamberlani overwoog, zo blijkt uit dit schrijven, Beckers 
reeds als vicaris-generalis aan te stellen. Abt Poorters was namelijk 
overleden en daarmee was die functie vacant. Ten aanzien van Sint-
Catharinadal kon Beckers, volgens Ciamberlani, misschien het beste 
alle rechten van de generaalabt overnemen. De abdij van Park, 
waaruit de laatste proost Willem van Gennep afkomstig was, had 
in 1790 haar poorten moeten sluiten. De andere abdijen in de Zui
delijke Nederlanden hadden enkele jaren later datzelfde lot onder
gaan. In 1804 kreeg de Bredase apostolische vicaris Adrianus van 
Dongen van Rome voor zeven jaar de macht om proosten aan te 
stellen in die kloosters, waar hun wettige oversten dat niet konden 
doen. Toen de vicaris echter naging, uit welk klooster Sint-Catha
rinadal eventueel een proost zou kunnen kiezen na de opheffing van 
Park, wees proost Van Gennep op Berne als de enige abdij van de 
Orde die nog bestond en novicen aannam. Daaruit konden de zusters 
een proost kiezen. 

In februari 1813 probeerde men een vicarius van Berne in Sint-
Catharinadal te benoemen, namelijk Nicolaas van den Braak, de 

M) Idem. 
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latere abt. Deze kreeg evenwel scrupules, omdat de norbertinessen 
zich, om niet opgeheven te worden, als actieve „soeurs de charité" 
hadden aangediend. Daarom kwam de abdijheer Joannes van Dijk 
als plaatsvervangende proost enige tijd naar Oosterhout.34 In 1820 
probeerde men van Berne uit vaste voet in Sint-Catharinadal te 
krijgen, door er een biechtvader heen te zenden. Dit leverde moei
lijkheden op, omdat men niet wist, van wie deze zijn jurisdictie 
moest krijgen. 

Op 1 juni 1821 vroeg Van Dongen inzake Sint-Catharinadal ad
vies aan de Congregatie van de Propaganda Fide. ** Deze polste op 
haar beurt Ciamberlani. De reden voor het optreden van Adrianus 
van Dongen moet waarschijnlijk gezocht worden in de vrees van de 
vicaris dat de twee vrienden, Ciamberlani en Beckers, eventueel een 
Bemse proost aan Sint-Catharinadal zouden opdringen. Dat zou vol
gens Van Dongen slechts tot de grootste moeilijkheden en de onder
gang van dit klooster kunnen leiden, voor het bestaan waarvan hij 
zich in de Napoleontische tijd had uitgesloofd. Ciamberlani was 
volgens hem helemaal niet gezien in het vicariaat Breda. Ook 
diende men op zijn hoede te zijn voor de al te grote eerzucht van 
de abt, die klaarblijkelijk ook in Sint-Catharinadal wilde gaan wo
nen. Alle reeds bekende argumenten van zijn Bossche collega 
Antonius van Alphen herhaalde hij nog eens uitvoerig. Volgens 
hem moest men een proost uit Berne om twee redenen afwijzen. 
Vooreerst had men er niet voldoende keus om een geschikte kandi
daat te vinden. Vervolgens zou een proost van Berne het misnoegen 
van de regering opwekken. Hij stelde voor een seculiere priester uit 
zijn vicariaat tot proost aan te stellen. Toen proost Van Gennep in 
1837 overleed, zou toch een Bernensis in Sint-Catharinadal proost 
worden, namelijk Frans Brouwers. 

§ 3. Het probleem van de ophiding 

Eind 1796 gingen Leonard Loneux en Jacob Spriessen, die hun 
studie in het nu gesloten klooster van Grimbergen moesten staken, 
naar de kruisheren te Uden om daar hun verdere opleiding te ont-

") Rnaapen, De aantekeningen van Pastoor Beckers, t.a.p., bh. 25. 
**) J. C. J. Kleijntjens, Over de benoeming van een proost in het norbertinessen-
klooster te Oosterhout, in Analecta Praemonstratensia, <Й. IX (1933), blz. 179-182. 
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vangen. Jacob van Hooff trok daarna naar Uden. Hij was de eerste, 
die krachtens apostolisch indult zijn noviciaat maakte buiten een 
convent van de Orde.3 e Hij zou daarin worden opgevolgd door Jo
annes van Dijk, Paulus Rarickx en Nicolaas van den Braak.37 Het 
eerste indult om te Uden noviciaat te maken dateerde van 18 juni 
1802; dit werd op 20 augustus 1804 weer voor drie jaar verlengd. 

Toch kon men zich maar moeilijk verenigen met de gedachte dat 
de eigen kandidaten in de kloosters van een andere orde hun no
viciaat moesten maken. Dit bleek ook uit de ontwerp-suppliek, die 
Bonifacius Beerenbroek, de pastoor van Drunen, op 15 oktober 1803 
naar Rome stuurde. Daarin werd gevraagd om het noviciaat bij een 
confrater op een van de eigen pastorieën te mogen maken. Maar de 
pauselijke breve van 7 februari 1804 repte daarover met geen woord. 
Toch was aan Tongerlo toestemming verleend om het noviciaat op 
een van de parochies te laten maken. De eerste keer was dat reeds 
in 1802 toegestaan, en in 1807 en 1814 werd die toestemming tel
kens voor zes jaar verlengd.38 

In 1807 leek het erop alsof dit probleem erg acuut was geworden. 
Voor Beckers werd het in elk geval aanleiding om zich ernstig af te 
vragen of hij en de zijnen niet beter naar Amerika konden emigre
ren. In zijn brief van 12 september van dat jaar aan de Bossche 
vicaris Van Alphen39 vroeg Beckers om wijdingsbrieven voor een 
toekomstige priester en een diaken, en tevens om dispensatie voor 
de wachttijd tijdens de wijdingen. Eerder had de weigering van de 
vicaris om wijdingsbrieven af te geven, zoals in de brief wordt me
degedeeld, in de kring van de abdijleden tot grote moeilijkheden 
geleid. Twee confraters waren in verzet gekomen tegen de prior. 
Een hunner wilde het gezag van de prior niet meer erkennen. Zou 
de vicaris bij zijn weigering blijven, dan zou Beckers zich gedwon
gen voelen om als exempte figuur, dat wil zeggen, onder geen 
enkel diocees vallend, krachtens apostolisch gezag te moeten gaan 
handelen. Het voortbestaan van de abdij-gemeenschap achtte hij 
immers in gevaar. Daarom zou Beckers zich eventueel tot Van de 

**) Arch. Abdij v. Berne, map Bemse abtenlijst en wapens (afd. II, С 10). 
>7) C. R. Hermans, Annales canonicorum Tegidarium S. Augustini Ordinis S. 
Crucis, dl. I s ('s-Hertogenbosch 1858), blz. 175-176. 
S8) Van Spilbeeck, De Abdij van Tongerloo, a.w., blz. 618. 
" ) Arch. Abdij v. Berne, map Brieven Van Alphen-Beckers..., t.a.p. 
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Velde de Melroy of tot een andere bisschop moeten wenden. De 
abt, die al vroeger aan de Bossche vicaris te kennen had gegeven 
dat hij overwoog zijn abdij-gemeenschap naar Amerika over te 
plaatsen, deelde dit voornemen thans schriftelijk aan hem mee.40 

Ciamberlani, aldus Beckers, was ook al ingelicht. Deze moest im
mers het verlof van Rome voor dit plan vragen. 

Op 15 oktober 1807 schreef abt Beckers vanuit zijn pastorie in 
Hedikhuizen een brief aan de aartsbisschop van Baltimore, John 
Carrol, die tot de opheffing ervan lid was van de orde der jezuïe
ten. 41 Hij had zijn studie gedaan te Sint-Omaars en Luik, was daar
door goed bekend in de Zuidelijke Nederlanden en benutte die 
kennis terdege, toen hij in 1789 bisschop van Baltimore werd. 

De abdijarchivaris Hugo Heijman vroeg zich in 1949 af, wie aan 
abt Beckers het adres van aartsbisschop John Carrol aan de hand 
kon hebben gedaan. Wij kunnen thans wel met vrij grote stellig
heid zeggen dat dit Gregorius Thiels, de abt van Averbode, moet 
zijn geweest, die in de jaren 1804-1808 op Slot Henkenshage te Sint-
Oedenrode verbleef. In de zomer van 1794, toen de Fransen de 
abdij bezet hadden en de kloosterlingen van Averbode verdreven 
waren, maakten dezen plannen een missieveld in Amerika te zoeken. 
Toen probeerde men door bemiddelaars in contact te komen met 
mgr. John Carrol, de bisschop van Baltimore.42 Het missieplan 
bleef in Averbode lang levend. Zo kreeg abt Gregorius Thiels op 9 
juli 1806 een brief van de norbertijn A. van Langendonck, een 
verdreven confrater van Heylissem.4S Er was bij deze brief ook een 
schrijven van John Carrol van 1 april 1806 gevoegd, waarin de lot
gevallen van pastoor Karel Nerinckx van Meerbeek, die in 1805 naar 
Kentucky vertrokken was, ter sprake kwamen. Een eveneens toe
gevoegde brief van Nerinckx aan een onbekende vriend in het va
derland was wel zo begeesterd geschreven, dat er werfkracht van 

40) Arch. Abdij v. Berne, map Brieven Van A l p h e n - B e c k e r s , . . . , t.a.p., brief d.d. 
12 september 1807. 

41) Dictionnaire d'Histoire et de Géographie Ecclésiastiques, dl. XI (Parijs 1949), 
kol. 1139-1140. Omtrent de plannen van Beckers zie Heijman, Berne aan de 
tweesprong, t.a.p., biz. 132-141, brief van Beckers aan Carrol d.d. 15 oktober 1807 
op biz. 140 en antwoordbrief van Carrol d.d. 9 april op biz. 141. 
4t) T. Gerrits, Candidus Caenen, Praemonstratenzer van Averbode (1749-1811); 
Een bijdrage tot zijn biografie, in Limburg, jrg. XLVIII (1961), blz. 12-21. 
a) Arch. Abdij v. Averbode, Averbode, liasse 28, fase B. 
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moest uitgaan. Het lag voor de hand, dat abt Thiels in het nabije 
Sint-Oedenrode met Beckers over de mogelijkheden in Baltimore 
gesproken had. 

Tien dagen voordat Petrus Beckers zijn brief naar Amerika ver
zond, was een voor hem dierbare illusie wellicht verstoord. Misschien 
had hij gehoopt pastoor van Heeswijk te worden, zich daar op het 
veel ruimere Slotje te vestigen en daar op de pastorie de opleiding 
van novicen ter hand te kunnen nemen. De gegeven faculteiten 
stonden een combinatie van het pastoraat en het abbatiaat immers 
toe. Als hij met de pastoor van Heeswijk, Bartholomeus Ooms, van 
parochie zou wisselen, was heel de zaak makkelijk op te lossen, 
meende Beckers. Misschien zag de pastoor van Heeswijk de bui 
hangen en wilde hij het voorname Slotje niet verwisselen voor een 
veel eenvoudiger pastoorswoning in Hedikhuizen. In alle geval richt
ten zich zes ingezetenen van Heeswijk op 5 oktober 1807 tot de 
enkele maanden tevoren benoemde landdrost van Brabant, jonkheer 
mr. Paul de la Court44, met het verzoekschrift de oprichting van 
„een soort van kweekschool of seminarie" in het Slotje te willen 
voorkomen. De parochie van Heeswijk zou daardoor anders in 
menig opzicht gedupeerd worden. 

Het is en blijft een grote vraag, of Beckers er ernstig aan gedacht 
heeft om op het Slotje iets te ondernemen voor de opleiding van 
zijn „Jonge Heeren". Uitgesloten was dat natuurlijk allerminst. Maar 
het was ook mogelijk, dat pastoor Ooms, om zijn bevoorrechte po
sitie te beschermen, de kwestie zwaar overtrok. De landdrost zond 
het stuk door aan de abt „om berigt". Omdat de nieuwe functionaris 
goed bevriend was met de abdij, liet men de kwestie waarschijnlijk 
afkoelen en in vergetelheid raken. Harde, geruchtmakende acties 
van de abt tegenover zijn ondergeschikte, de pastoor, waren in die 
kritieke tijd immers erg gevaarlijk. 

De onmogelijkheid het Slotje als abtswoning en voor de opleiding 
vrij te krijgen, verder de bittere verwijten van de vicaris, die moei
lijkheid om wijdingsbrieven van hem los te krijgen, de benauwende 
gedachte in het vaderland maar nauwelijks getolereerd te zijn, al 
deze gegevens kunnen er toe hebben bijgedragen, dat Beckers plan
nen ontwierp naar Amerika te emigreren. 

«) Bijlage V. 
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Op de brief van 15 oktober 1807 zond de bisschop op 9 april 1808 
een antwoord. Toen hij geen antwoord van Beckers kreeg, zond hij 
op 22 februari 1809 een afschrift van zijn eerste brief.45 Beide brie
ven zouden hun bestemming nimmer bereiken. Op het eind van 
het jaar 1809 liet John Carrol via zekere Peemans en Moser bij 
Beckers informeren. Toen Moser op 28 november bij Beckers in 
Haarsteeg informeerde, vernam hij van de abt, dat deze de bisschop 
had geschreven dat hij van het plan afzag, maar dat hij het verlangen 
naar een missieveld behield.46 

Als beweegreden voor zijn plannen om naar Amerika te gaan, 
noemde Beckers de kwestie van de opleiding. Hij wilde ervoor zor
gen, dat zijn religieuzen, indien enigszins mogelijk, in een klooster 
van de heilige vader Norbertus werden opgevoed. Zo'n klooster 
was in België en in Duitsland echter niet meer te vinden. In het 
koninkrijk Holland waren er volgens Beckers geen vooruitzichten 
op een toestemming tot kloostervorming. 

Door het opheffingsdecreet van Napoleon in 1812 en de zoge
naamde uitstervingsdecreten van Willem I uit de jaren 1814 en 1815 
kwamen ook het noviciaat en de verdere studie bij de kruisheren te 
Uden in het gedrang. Waar het buitenland geen redding kon bren
gen, moest men een oplossing zien te zoeken in de eigen parochies, 
een denkbeeld dat trouwens in vroegere jaren al was opgedoken. 
Het verbod van de koning om nog novicen aan te nemen dateerde van 
8 februari 1815. Op 2 april van dat jaar schreef Beckers aan Ciamber-
lani om aan Rome verlof te vragen, dat men het noviciaat in de eigen 
parochies zou mogen houden. Drie dagen later antwoordde Ciam-
berlani dat hij dat verlof gaarne in Rome wilde vragen en het ook 
ook zeker zou krijgen, maar dat zijns inziens een aanvraag niet nodig 
was. De paus had de abdij immers niet in materiële zin, maar in 
geestelijk opzicht willen herstellen. De gezamenlijke parochies vorm
den de abdij. Stuk voor stuk waren zij er een deel van. Een novici
aat in een van die parochies was derhalve een noviciaat in de abdij.47 

Tongerlo had trouwens reeds in 1802 van Rome verlof gekregen 

") Heijman, t.a.p., blz. 139. 
4') Harx (ed.), Έ/phemerìdes van Anthonius van Gils, t.a.f., blz. 175. 
47) Arch. Abdij v. Beine, map Vice-Generalaat, ta.p. De reeds op 15 maart 1811 
gegeven toestemming was inmiddels misschien niet meer geldig, idem, Abt Petrus 
Beckers 1805-1823 (afd. 1, VII D). 
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om de novicen in een van de eigen parochies op te leiden en ze na 

één jaar te professen.48 

De geschiedenis van het begin van het noviciaat in de Bernse 

parochies werd overgeleverd in de historische notities die Martinus 

Beckers, van 1805 tot 1824 pastoor van Oudheusden, naliet. Hij 

verhaalde: 

„Onzen Eerweerdigsten heeft mij tot novitiemeester aangestelt, пае 

eerst dispensatie van Romen bekoomen te hebben, om het novitiaat 

op eene van onze pastorijen te doen. 25 april (1815) zijn G. Neefs 

en J. Klijn door onzen Eerweerdigsten Heer Praelaat in het wit ge

kleed. Deze ceremonie heeft plaats gehad in onze kerk, en dus is 

op dien dag alhier het novitiaat begonnen". 4 9 Het noviciaat op de 

parochies begon derhalve op 25 april 1815, en wel te Oudheusden 

(Elshout), en niet in Hedikhuizen, zoals Frenken beweerd heeft. s o 

Overigens hebben andere parochies ook wel eens de helpende hand 

geboden. Van Jozef Martinus Beckers, die op 21 juni 1823 werd 

geprofest, was bijvoorbeeld bekend, dat hij zijn noviciaat gedeeltelijk 

op de pastorie van Lithoyen en gedeeltelijk op die van Bokhoven 

had doorgebracht.S1 Ook later wendde men zich tot Rome om op 

de pastorieën het noviciaat onder te brengen. Ciamberlani liet op 

17 april 1821 aan abt Beckers weten dat hij daartoe weer de ver

langde faculteit van Rome ontvangen had.52 Eerder in dat jaar had 

Ciamberlani trouwens geadviseerd dat alle novicen bij hem heel het 

noviciaat zouden maken. Hij achtte dat het beste zowel voor hun 

kloosterlijke discipline als voor hun theologiestudie. Zij moesten 

ook zo goed mogelijk leren zingen, meende de internuntius. S3 

Tot zijn laatste levensjaren was Beckers er steeds op bedacht om 

in het buitenland een gelegenheid voor het noviciaat en de verdere 

studie te zoeken, want ondanks de vleiende woorden van de vice-

generaal was hij er toch van overtuigd dat de noodgedwongen op-

4e) Van Spilbeeck, De Abdij van Tongerloo, a.w., blz. 618. Vanaf 1804 vonden 
ook bij de Dominicanen zowel het novitiaat als de theologische vorming op de 
staties plaats, Rogier en De Rooy, a.w., blz. 245. 
4t) Knaapen, t.a.p., blz. 37. 
^0) Frenken, Van Alphen en de religieuzen, t.a.p., blz. 27. Hedikhuizen (Haar-
steeg) werd pas plaats van opleiding onder pastoor Van den Braak (1823-1842). 
" ) Arch. Abdij v. Berne, map Bernse abtenlijst en wapens (afd. II, С 10). 
5 2) Arch. Abdij v. Berne, map Vice-Generalaat, t.a.p. 
и ) t.a.p., brief Ciamberlani aan Beckers op 2 januari 1821. 
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leiding op de eigen pastorieën toch zeker niet met die van een echt 
studiehuis kon concurreren. 

In het najaar van het jaar 1817 overwoog de Congregatie van 
de Propaganda Fide het in 1618 gestichte Norbertijns College van 
Tongerlo te Rome over te nemen. Het gebouw raakte in verval. 
Tongerlo had geen praeses en geen kandidaten meer. Als Tongerlo 
dat goed zou vinden, kon men aan het gebouw beter een andere 
godsdienstige bestemming geven, bijvoorbeeld het gebouw inrichten 
voor de priesteropleiding, met name van toekomstige missionarissen. 
Via Ciamberlani en Beckers trachtte de Congregatie met de overge
bleven Tongerloënses in contact te treden. Uitgezocht diende te 
worden, of er nog familieleden waren van de grote weldoener uit 
de begintijd, de Utrechtenaar Joannes Honorius van Axel, die zich
zelf als de eigenlijke „stichter" van het college beschouwde. Zou dat 
het geval zijn, dan zouden dezen zekere rechten kunnen doen gel
den en de omzetting in een „Collegium Missionum" mogelijk wil
len verhinderen.54 In bedekte termen werd ook wel gesproken van 
een overdracht van goederen van Tongerlo naar Berne. Misschien 
dachten zowel de Congregatie als ook Berne van zo'n eventuele 
overdracht te profiteren door respectievelijk een opleidingsinstituut 
voor missionarissen en een onderdak voor novicen te verwerven. 
Tot een regeling met Tongerlo kwam men echter niet. 

In 1820 probeerde Ciamberlani de novicen van Berne toch in 
Rome onder te brengen. Eerst probeerde hij het bij de paters bar-
nabieten. De internuntius wist zelfs de Congregatie voor het plan 
te winnen, maar de Barnabieten wezen het allerhoffelijkst af. Het 
was voor hen wel een hoge eer, maar ze hadden helaas geen kamers 
vrij!55 Later probeerde Ciamberlani het tevergeefs bij de paters do
minicanen te Rome. 5e Tenslotte ging Ciamberlani ook aankloppen 
bij de paters trappisten van Darfield in het diocees Munster.57 Doch 
ook hier had hij geen succes. Men had gebrek aan kamers. Boven-

" ) t.a.p., brieven . . . Ciambellani, d.d. 19 september, 7 en 27 november 1817. 
" ) t.a.p., brief Ciamberlani aan Beckers d.d. 29 augustus 1820. 
' · ) t.a.p., brieven Ciamberlani aan Beckers d.d. 15 januari 1820 en 7 december 
1821. 
5 ' ) t.a.p., brief Ciamberlani aan Beckers d.d. 2 januari 1821. Zie voor Darfeld, 
Dictionnaire d'Histoire et de Géographie Ecclésiastiques, dì. XVI (Parijs 1960), kol. 
87-88. De auteur van deze bijdrage, J. M. Canivez, geeft te verstaan dat de Trap
pisten Darfeld reeds in 1815 verlieten, terwijl de brief van Ciamberlani aantoont 
dat ze daar in 1821 nog verbleven. 
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dien zou men zijn eigen voortbestaan in gevaar brengen door zich 
met het opleiding van toekomstige priesters te gaan bezighouden, 
terwijl men zelf ook in moeilijke politieke omstandigheden verkeer
de. Ciamberlani en Beckers bereikten uiteindelijk niets. 

§ 4. Het afbrokkelend goederenbezit 

De schaarse gegevens die ons uit de tijd van Beckers zijn overge
leverd laten niet toe een nauwkeurig verslag te geven van wat er met 
het abdijbezit was gebeurd. 

Over de gang van zaken beschikken wij over enige gegevens. 
Pastoor Petrus Beckers was blijkens afrekeningen in de jaren 1803 
en 1804 nu en dan in het Zuiden. Op 26 september 1804 verkocht 
notaris Guillaume Joseph Beckers, mogelijk een familielid van Pe
trus Beckers, een partij meubels, die bijna tweeduizend gulden op
bracht.58 In een afrekeningsstaat van 21 oktober 1808 staat: „Tot 
Vilvoorden bij den Eerw. Heer Pastoor en Deken berusten de boe
ken van onze bibliotheek in de refugie".5β In het Noorden zat men 
er niet zo hard om verlegen. Op 3 maart 1851 ontdekte supprior 
Nélo, de latere abt van Averbode, op de pastorie te Vilvoorde een 
„schoone menigte" boeken die afkomstig waren van Berne. Hij liet 
aan abt Neefs weten dat de pastoor van Vilvoorde ze tegen „een 
schriftje op zegel" wilde afstaan. Of dit bezit ooit is teruggekeerd, 
was niet te ontdekken. 

De abdij bleef in Zuid-Brabant jarenlang met twee kostbare pro
cessen zitten. Het eerste ging over het al dan niet terecht in beslag 
nemen van de goederen van Berne die als „buitenlands bezit" te 
beschouwen waren, omdat Berne een „corpus Hollandicum" was. 
Dit proces werd gevoerd tegen de rentmeester van de Franse Do
meinen. In het tweede richtte men zich tegen de prefect van het 
Departement van de Dijle. De inzet ervan was het bezit van een 
aantal obligaties ter waarde van 2500 gulden. Namens de abdij trad 
als advocaat op Bernard Syorm, die in 1806 zichzelf betitelde als 
„President van het Departementaal Geregtshof". Hij woonde in 
Den Bosch. Ook voor de verloren gegane vaste bezittingen, inmid
dels in andere handen gekomen, ondernam Beckers blijkbaar ook 

«8) Arch. Abdij v. Berne, Abt Petrus Beckers 1805-1823 (afd. I, VII D). 
»·) Idem. 
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het een en ander. Op een brief zijnerzijds kreeg hij 8 juli 1807 
antwoord van zekere De Coux uit Brussel met betrekking tot de 
hoeve van Koningsloo. De Brusselaar schreef dat niet hij de bezitter 
van bedoelde hoeve was, maar zijn zoon. Deze was erfgenaam van 
August Orts. Zijn zoon was echter minderjarig en hij was slechts 
zijn voogd. Als zijn zoon meerderjarig was geworden en hij de goe
deren terug wilde geven, zou hij zich daartegen geenszins verzetten. 
Hij had zich nooit zulk goed (bedoeld is zwart goed) toegeëigend.e0 

Typisch is, dat hier Orts wordt genoemd. De vraag rijst derhalve, of 
deze zich tenslotte toch niet met de voormalige kloostergoederen 
had verrijkt. 

In de zomer van 1807 was Beckers in Vilvoorde. Hij noteerde de 
reiskosten daarheen ten bedrage van ruim 45 gulden. Het proces 
om de obligaties ter waarde van 2500 gulden bleek verloren te zijn; 
voor tien jaar intrest betaalde Beckers ook nog 1000 gulden. Meer 
dan tweeduizend gulden moest hij neertellen „voor oncosten van 't 
proces van den rentmeester der Fransche Domijnen", plus nog eens 
ongeveer 500 gulden tezamen voor kosten van advocaat, procureur, 
notaris en reizen naar Brussel.β1 Zilver van de abdij dat bij Van Lae-
them in Vilvoorde was ondergebracht, werd verkocht, om daarmee 
de schulden te voldoen. Voor het refugiehuis van Vilvoorde bete
kende dat het definitieve einde. 

In het Noorden was de situatie ook niet gemakkelijk. In een van 
zijn eerste brieven, die van 18 oktober 1804, waarin Ciamberlani 
mededeelde dat hij het indult van Rome gekregen had om alle fa
culteiten van de ordesgeneraal uit te oefenen, deelde hij mee dat 
Rome toestond goederen te verkopen, wanneer deze gevaar liepen 
verloren te gaan. De opbrengst diende echter zo snel mogelijk ten 
gunste van de abdij in vast goed of cijnzen te worden belegd.e2 

De brief moest, volgens Ciamberlani, buitengewoon zorgvuldig be
waard worden, of beter nog, na lezing aanstonds worden terugge
zonden! Een jaar later, toen Beckers zijn confraters in een rond
zendbrief officieel meedeelde dat Rome verkoop van onroerend goed 
toestond om schulden te betalen en de abdij, voor zover mogelijk, 

**) Arch. Abdij v. Berne, Abt Petrus Beckers, t.a.p. 
··) Idem. 
·*) Arch. Abdij v. Berne, map Vice-Generalaat, t.a.p.; Kleijntjens, Brieven Ciam-
herlani, t.a.p., dl. II, blz. 21-22. De brief is gedateerd op 28 juni 1805 en niet op 
29 juni 1805, zoals Kleijntjens aangeeft. 
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te behouden, legde hij iedereen daarover de meest strikte geheim

houding o p . e 3 

Toch kwam op 29 juli 1808 uit veiligheidsoverwegingen een 

onderhandse verkoop van vaste goederen tot stand. Op die dag 

werden namens de abt van Berne voor notaris Van Fenema in Den 

Bosch drie verkoopcontracten gepasseerd. Volgens akte В verkocht 

de abdij aan Johannes Franciscus van Rijckevorsel in Den Bosch 

een boerderij met pachterswoning en bedrijfsgebouwen met 10 

hectare 35 are tuin en land, alles gelegen te Heeswijk, voor ƒ 3.090,— 

met 6.272,70 franken zegelrechten. In akte С verkocht men aan 

Jacob Willem Heer van Wassenaar van Onsenoort, eveneens in 

Den Bosch woonachtig, de helft van de graantienden in Lithoyen. 

De koopsom bedroeg ƒ 10.300,—, terwijl men 20.909,— franken aan 

zegelrechten moest betalen. Tenslotte droeg men volgens akte D 

aan Frans van der Borght te Lith ongeveer 15 hectaren land over, 

bestaande uit twee stukken, en gelegen te Lithoyen. De koopprijs 

beliep ƒ3.863,— en de zegelrechten 7.841,89 franken.64 

Llit latere gegevens werd duidelijk dat hier van een overdracht 

van eigendom met uitgestelde betaling sprake was. Op 1 maart 1826 

legde J. van Rijckevorsel immers op gezegeld papier een verklaring 

af dat hij op 29 juli 1808 van prelaat Beckers een hoeve en land 

te Schijndel had gekocht voor drieduizend gulden. Deze koopsom 

was niet voldaan, zodat de ondertekenaar voor zichzelf en zijn erf

genamen verklaarde, dat de eerwaarde heren der abdij het goed 

tegen transportkosten te allen tijde weer konden terugnemen, ter

wijl de jaarlijkse revenuen door de abdijleden waren en werden 

genoten.e5 Men mag aannemen, dat J. van Rijckevorsel en de an

dere voornoemde „kopers" vanaf medio 1808 het bezit en het beheer 

der abdijgoederen hebben overgenomen. Vanaf 1813 bleven be

lastingaanslagen ten name van J. van Rijckevorsel bewaard en vanaf 

1823 afrekeningen die over een „voorgaande memorie" spreken, en 

die doorliepen tot 1861 toe. In datzelfde jaar, namelijk op 2 januari 

1861, vroegen zowel het kerkbestuur van Heeswijk als dat van Ber-

«) Arch. Abdij v. Beme, Rondzendbrieven, map I, 1797-1820, brief d.d. 21 juli 
1806 (afd. II, В 12). 

ы) R. Α. Noord-Brabant, Archieven van het departementale bestuur van de Mon
den van de Rijn, Archief van de prefect, ingekomen en uitgegane stukken 17-24 
juli 1813 (inv. Ten Cate nr. 1357). 
·*) Arch. Abdij v. Beme, map Administratie J. van Rijckevorsel, etc. (afd. II, В 12). 
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Afb. 17. Abt Petrus Beckers, 1805· 1823; detail van abtsportret 
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licum aan de Bossche bisschop mgr. Zwijsen machtiging, om van 
mr. Charles van Rijckevorsel in Den Bosch een aantal vaste goede
ren in Heeswijk en Berlicum te kopen. Daags daarna gaf de bisschop 
reeds toestemming. Beide kerkbesturen legden later een gelijklui
dende verklaring over de goederen in kwestie af. De inhoud van 
deze verklaringen luidde: 1. bedoelde goederen waren eigendom 
van de abdij van Berne; 2. deze had recht op de inkomsten uit deze 
goederen; 3. de abdij was gerechtigd deze goederen op een andere 
naam in de openbare registers van het rijk te laten inschrijven, mits 
zij de transportkosten betaalde. 

Uit het bovenstaande kan men concluderen dat naast de vooraan
staande leken ook de kerkbesturen van Heeswijk en Berlicum hand
en spandiensten bewezen hebben om het goederenbezit van de ab
dij veilig te stellen. Omdat de abdij was opgeheven en niet bestond, 
hadden de tegen de kloosters gerichte decreten van Napoleon en 
Willem I op haar geen vat. Maar de kwestie van haar „civiele exi
stentie", haar wettig rechtsbestaan en het daaruit voortvloeiend ver
mogen goederen te bezitten was nog niet opgelost. De kerkbesturen 
hadden daar geen moeilijkheid mee. Zij namen de goederen van de 
abdij onder hun hoede. De goederen in Berlicum bestonden uit een 
perceel dennenbos, groot achtentwintig bunder en vijf roeden. Het 
waren zonder twijfel de tweeëndertig hectare heidegrond, die abt 
Gerardus Neefs, pastoor in Berlicum, in 1843 van de gemeente 
Berlicum zou kopen. Zij waren gelegen op Kaathoven. De abt liet 
ze later ontginnen. Tot de zeventien hectare en eenenveertig roe
den in Heeswijk behoorden, behalve de in 1808 aan Jan van Rijcke
vorsel overgedragen boerderij, ook de gronden rondom het Slotje. 
Deze laatste werden op naam van het kerkbestuur van de parochie 
van Heeswijk gesteld, wat des te gemakkelijker was, omdat het 
Slotje tot 1857 uitsluitend als pastorie gold. Trouwens nog in april 
1867 liet abt Manni honderdveertig roeden bouwland op naam van 
het R.K. Kerkbestuur te Heeswijk plaatsen. Het kerkbestuur aan
vaardde dit en mgr. Zwijsen keurde deze maatregel goed.ββ 

Zelfs op 25 januari 1884 was die situatie van de abdijgoederen 
nog vrijwel dezelfde. Op die datum schreef de toenmalige abt Adri-
anus Ceelen van Berne in een brief aan de Bossche bisschop A. 

M ) Arch. Abdij v. Berne, map Vicariaat en Bisdom Den Bosch (afd. II, В 12). 
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Godschalk67, dat mgr. Zwijsen en abt Marini destijds hadden goed
gevonden enige landerijen behorende aan de Abdij van Berne, veilig
heidshalve te plaatsen op naam van de respectieve kerken van Hees-
wijk, Berlicum en Bokhoven. Ceelen had nu aan de Heilige Stoel 
machtiging gevraagd, en deze ook gekregen uit Rome om enige van 
die gronden te kunnen verkopen. Uit de toegevoegde opsomming 
bleek dat het om ongeveer tweeëndertig bunder dennenbos en heide 
onder Berlicum ging, en om ruim negen bunder dennenbos onder 
Heeswijk. Ook hier was sprake van de hand- en spandiensten van 
de parochie Bokhoven. Omdat de gronden daar blijkbaar niet voor 
verkoop in aanmerking kwamen, werd daarover geen nadere aan
duiding verstrekt. 

Uit de gehele gang van zaken bleek duidelijk: dat het goederen
bezit van Berne, dat meer dan een halve eeuw op naam van voor
aanstaande families had gestaan, overgeschreven werd op de eigen 
parochies. Die mogelijkheid was er gekomen sinds het algemeen 
reglement voor de parochiale kerkbesturen in 1854 de koninklijke 
goedkeuring verkregen had. De kerkbesturen kregen daardoor rechts
persoonlijkheid. De reguliere orden misten die echter nog steeds. 
Daarom liet het kerkelijk recht ook niet toe kerkelijke goederen op 
naam te zetten van deze orden, omdat dit te grote gevaren zou op
leveren. Dat Berne bij de tenaamstelling van haar goederen zijn 
toevlucht zocht tot haar parochies, lag zonder meer voor de hand. 

De ruim tien hectare die Jan van Rijckevorsel in 1808 van de 
abdij „kocht" en de ruim zes hectare bij het Slotje die via het kerk
bestuur van Heeswijk misschien ook op naam van de familie Van 
Rijckevorsel gezet waren, correspondeerden met de zeventien hec
tare, waarover in 1861 sprake was. De tien bunder, die Jan van 
Rijckevorsel in 1808 op zijn naam had, lagen volgens zijn verklaring 
uit het jaar 1826 „te Schijndel". Hiervan werd in 1823 ruim één 
bunder onteigend. In zijn jaarrekening van 1823 vermeldde Jan 
van Rijckevorsel: „Door het perseci weijland, gelegen onder Schijn
del, is gebragt het kanaal genaamt Zuid Willemsvaart, en daarvan 
ingenomen 10870 ellen, welke door deskundige zijn gewaardeert 
op ƒ350,— per bunder, makende eene somme naar aftrek van klijne 
kosten ƒ 380-7-0".ββ 

" ) Bisschoppelijk Archief, 's-Hertogenbosch, Witheren (map nr. 486). 
ю) Arch. Abdij ν. Beine, map Administratie J. van Rijckevorsel, t.a.p. 
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Voor de bescheidenere persoonlijke bezittingen van de confraters 
trof men andere voorzorgen. Beckers richtte voor dat doel een sup-
pliek tot paus Pius VII om aan de leden van Berne, net zoals ook 
aan die van Tongerlo was toegestaan, de vrijheid te verlenen hun 
testament ten gunste van elkaar te maken. Op die wijze zouden de 
kloostergoederen voor de abdijgemeenschap behouden kunnen blij
ven en aan de eisen van de burgerlijke macht of aan die van fa
milieleden of vrienden kunnen worden onttrokken. Bij holografisch 
testament benoemde men de abt, of een andere confrater, tot zijn 
enige en universele erfgenaam. De Congregatie van de Propaganda 
Fide hechtte aan het gedane verzoek op 30 juni 1812 zijn goed
keuring. e9 

In 1805, het jaar dat Beckers tot abt was gekozen, nam hij twee 
besluiten, die zijn bijzondere zorg voor het tijdelijk welzijn van de 
abdij te kennen gaven. 17 oktober 1805 verzocht hij alle leden van 
de abdij een nauwkeurige lijst van al hun bezittingen en schulden 
te willen samenstellen. 

In een vragenlijst van tien punten gaf hij aan waar hij belang 
aan hechtte. Men werd verzocht zijn bezittingen en schulden op 
te geven, alsook hoeveel men in kas had. Ook diende men te ver
melden op welke condities men personeel in dienst had, of men 
zijn verplichtingen was nagekomen, wat men uitgeleend of in leen 
had en of men op de hoogte was van verborgen goederen van de 
abdij. Ook de hoeveelheid tafelzilver, de voorraden van huishou
ding en kelder, en tenslotte wat men had gekocht of verkocht moes
ten worden opgegeven.70 

Vier dagen later deed ook de abt opening van zaken, voor zover 
hij daartoe bij machte was. Over de administratie van wijlen pro
visor Abraham van Herck kon hij toen nog niet beschikken. Deze 
administratie berustte nog bij prior Van Geel en pastoor Verhoeven, 
tevens regent van Berne. 

Beckers stelde duidelijk dat hij volkomen de verantwoordelijkheid 
droeg in het geestelijke en in het tijdelijke. Hij stelde slechts een 
econoom of provisor aan voor die zaken die hij zelf niet kon nagaan. 
Die econoom was aan hem als abt verantwoording verschuldigd. 

··) Arch. Abdij v. Berne, Abt Petras Beckers, t.a.p.; Knaapen, De aantekeningen 
van Pastoor Beckers, t.a.p., blz. 22. 
70) Knaapen, t.a.p., blz. 380. 
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Hijzelf was alleen verplicht over de tijdelijke toestand van de abdij 
opening van zaken te doen, wanneer de vicaris van de generaal 
visitatie hield. Om de volgende redenen achtte hij het raadzaam 
bekend te maken, hoe de abdij ervoor stond: „Opdat de eendragt 
des te beeter zou herleven, om met zelfs voor te gaan, den verderen 
staat der Abdije door de inventarieën der confreers gevoegsaamer 
te ondersceppen" en voor de twee seniores der abdij als getuigen 
aan te tonen „hoe ik het Abdij gevonden heb, en hoe het onder mij 
gehandhaafd word, de critieken van dezen tijd de mond te stoppen". 
Hij verklaarde verder, dat het hem als prelaat eigenlijk toekwam 
om van de abdij te leven. Hij leefde echter van de inkomsten uit zijn 
pastoraat. Van de confraters vroeg hij alleen maar een inventaris 
van bezit en schuld. Er werd geen rekening en verantwoording van 
hun inkomsten en uitgaven gevraagd. Zijn doel was „om de onge
lukkige Abdije van Berne te restaureren, de gehijligde goederen tot 
hun eijnde te conserveren, en om aldus voor zooveel in mij is, het 
oud waardig huijs te brengen tot haaren fleur".71 

Uit zijn overzicht bleek dat men in het Noorden over vierenveer
tigduizend gulden aan obligaties beschikte. Hij merkte op: „Onsen 
staat der refugie is ellendig, want alle goederen zijn verkogt. Item 
alle de renten zijn aangeslaagen, de boeken zijn aan de Franschen 
opengelijt, en aldus is al hetgeene, dat wij in honderd en vijftig jaa-
ren geprospereert hebben, aan de Franschen overgegeven". Bij al die 
materiële bekommernissen legde Beckers in zijn inleiding getuigenis 
af van zijn visie. Als abt wilde hij zijn confraters van de ware geest 
van de kloosterling doordringen. „Maar laat ons Berne beschouwen 
als waare religieuzen: 1. de goederen komen van onsen hijligen 
stigter, die naakt is geworden, om den naakten Jesus te volgen; 2. 
van Albertus van Dinther; 3. van aalmoessen; 4. van den arbijd on
zer religieuzen, die buijten de choor, hun landen beteulden en zelfs 
bewerkten: (en dan in het Latijn) wee, wee, de kloosterling, die 
deze goederen, die voor de koordienst gegeven zijn en die voor de 
koordienst en voor werkelijk behoeftige medebroeders moeten be
waard blijven, voor niet-religieuze doeleinden zou willen gebruiken". 

Een jaar of drie later, in 1808, werd opnieuw een overzicht ge
geven over de toestand van de abdij. Abt Augustinus Poorters van 

71) Arch. Abdij v. Berne, Abt Petrus Beckers, t.a.p. 
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Antwerpen, in zijn kwaliteit van vicaris van de generaalsabt, had 
daar trouwens een maand tevoren op aangedrongen. Een inven
taris opgemaakt in 182072 kwam op talrijke punten overeen met die 
van 1805. Wel werd nu het bezit van de voornaamste boeken 
opgesomd. 

In 1820 of iets later tekende Beckers op welke financiële strop
pen men in de voorafgaande jaren had geleden. De zwaarste ver
liezen leed men op buitenlandse stukken tengevolge van de Na
poleontische oorlogen. Beckers noteerde: „1816 heeft men bankroet 
gehad op Sweeden. . . 31.000 gulden"; „1818 een bankroet op de 
Bank van Weenen, meer als 25.000 gulden". Door de zogenaamde 
tiërcering, in 1812 ingevoerd, waardoor men slechts één derde van 
de gewone rente op de staatsleningen kreeg uitbetaald, leed men 
volgens Beckers een verlies van vierduizend gulden. Een en ander 
zou betrekking hebben gehad op de acht voorafgaande jaren. Met 
nog wat bijkomende posten betekende dat in totaal een verlies van 
zowat tweeënzestigduizend gulden.7S 

Het is niet moeilijk, zo niet onmogelijk, om voor het begin en 
het eind van het abbatiaat van Beckers een enigszins betrouwbare 
vermogensvergelijking te maken. In het jaar 1805 berekende hij dat 
het vermogen uitsluitend uit effecten bestaande eenenveertigduizend 
gulden bedroeg. Daarnaast gaf hij nog een lijst van ongeveer een 
zelfde bedrag aan vrijwel waardeloze stukken. In oktober 1820 bezat 
men een pakket effecten ter waarde van eenenzeventigduizend gul
den. Dat zou een vooruitgang van dertigduizend gulden betekenen 
in vijftien jaar. Dat pakket zou mogelijk een gedeelte van de vroe
ger als waardeloos genoteerde stukken kunnen bevatten. Beckers 
moet een uiterst sober, om niet te zeggen armoedig bestaan hebben 
geleid. Zo noteerde hij voor het jaar 1812: „Dit jaar heb ik geenen 
canon getrokken", en voor 1813: „Dit jaar niets voor mij als prelaat 
en pastoor". Misschien wist abt Beckers zijn gemis aan grote staat 
wat goed te maken door het scheppen van wat huiselijke gezellig
heid op de pastorie van Hedikhuizen. De afrekening van W. Spens 
in Den Bosch met de abt vermeldde immers: „Betaalt voor den pa
pegaai} met de kooij 30 gulden; voor vragt en fooij 3 gulden". Ter 
zelfder tijd kreeg Beckers ook een assistent, die hem in de laatste 

") Arch. Abdij v. Berne, Prior Beels (afd. I, VIII C). 
та) Arch. Abdij ν. Berne, Abt Petrus Beckers, t.a.p. 
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vijf jaar van zijn leven terzijde stond; twee jaar Jan van Dijk en de 
laatste drie jaar Jan Klijn. 

Eind oktober 1808 vermeldde men in de rekening en verantwoor
ding: „Nog in Brabant, nog hier ter land heeft ons Abdije eenige 
schuld te betaalen. Het Abdije heeft ook geen geld". Twaalf jaar 
nadien, in oktober 1820, meldde Beckers: „In oktober zal men, naar 
alles betaalt, circa 120 gulden in de kast hebben". 

In diezelfde tijd gaf hij ook blijk van opvattingen die een diep 
Godsvertrouwen inhielden. Hij schreef toen met reeds wat beverige 
hand: „noteert, dat ik de administratie niet heb van 't convent of 
capittel, maar van de Hijlige Kerk; om die administratie ter bewaa
ring en voordeel der Abdije te bestieren, heb ik mijnen eed gedaan; 
2. noteert, dat het de bermhertighden Gods zijn, dat men (wij) 
de schromelijke tempesten in 't geestelijk en tijdelijk tot nog toe zijn 
te boven gekomen; misericordia Dei quia (non) sumus consumpti" 
(Wij danken het aan Gods barmhartigheid, dat wij niet ten onder 
zijn gegaan).74 

Toen Petrus Beckers op 14 februari 1823 als eerste pastoor-abt 
op de pastorie van Hedikhuizen overleed, trof men daar zijn door 
François Jacquin geschilderd portret, het wapenbord en het paneel 
van Jan Meerhout „Berne aan de Maas"; verder ook „een bureau, 
waarin de papieren der Abdij", alsook „de bibliotheek van de Abdij 
met de boeken volgens gemaakte cataloge", plus twee staven, twee 
mijters en diverse ringen en kruisen.75 Het waren kostbare bewaar
de erfstukken, familiegoed van de abdij, dat hij in zijn armoedig 
bestaan niet wilde verkopen, maar slechts bewaren voor het nage
slacht. 

Petrus Beckers bleek uitgegroeid te zijn boven de figuur van de 
onbezonnen en onvolwassen kapelaan van Berlicum, zoals hij steeds 
bleef bestaan in het brein van vicaris Antonius van Alphen. Er zijn 
heel wat aanwijzingen, dat Beckers een man met visie en allure 
was, die het nieuwe niet schuwde. Misschien was hij wat eerzuch
tig. Doorgaans handelde hij met veel overleg en grote toewijding. 
Door zijn uitstekend samenspel met de vice-generaal Luigi Ciamber-

'<) Idem. 
n) Arch. Abdij v. Berne, map Staat van goederen (afd. Π, В 12). 
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lani loodste hij als werkelijk grote figuur onder de abten, die Berne 
heeft gekend, de abdij door een zeer moeilijke tijd heen. 

Beckers typeerde zijn tijd als het uur van Gods barmhartigheid 
en wij kunnen daar begrip voor hebben. De man had nooit kunnen 
vermoeden, dat er een uitkomst zou zijn. Zijn devies „Attende tibi 
et gregi" (sla acht op uzelf en de u toevertrouwde kudde), ontleend 
aan Handelingen 20,28, was overigens geen ijdele leus voor hem 
geweest. 
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HOOFDSTUK VI 

HET REGENTSCHAP VAN PRIOR ARNOLD REELS, 
1825-1837 

§ 1. Harde strijd om het bestaan 

Toen abt Petrus Beckers in de kerk van Bokhoven zijn laatste 
rustplaats had gevonden, kwam de volle verantwoordelijkheid voor 
het bestaan en het voortbestaan van de Abdij van Berne op de 
schouders van de prior van de abdij, Theodorus Arnoldus Beels, te
vens pastoor van Vlijmen, te rusten. Beels was op 18 januari 1769 
te Oirschot geboren. Hij trad vrij jong in het noviciaat, dat hij in de 
abdij van Grimbergen doorbracht. Petrus Luckx, de latere prior, was 
zijn novicenmeester. Op 2 februari 1792 te Mechelen priester ge
wijd, kwam hij in 1793 te Oudheusden in de zielzorg, waar hij 
achtereenvolgens acht jaar kapelaan en vier jaar pastoor was. Op 
14 februari 1805 ging hij naar de parochie van Vlijmen, waar hij 
meteen een nieuwe schuurkerk bouwde. Op 14 maart 1813 be
noemde Petrus Beckers hem tot zijn prior.1 Hij kon dus nog tien 
jaar lang getuige zijn van het moeizaam streven van abt Beckers om 
de abdij te behouden. In Beels' eigen tijd als prior en regent zou de 
strijd tussen het vicariaat van Den Bosch en de Abdij van Berne zijn 
hoogtepunt bereiken. Die strijd verliep eigenlijk in twee etappes: de 
eerste eindigde met het Koninklijk Besluit van Willem I van 23 
januari 1825, de tweede met het rescript van de Congregatie van de 
Propaganda Fide van 28 augustus 1832. Het eerste stuk hield een 
zekere „erkenning" in van staatswege; eigenlijk betekende het niet 
veel meer dan een verlenging van zekere „tolerantie" die de Abdij 
van Berne ook steeds van vroegere landsbesturen had ondervonden. 
De strijdlustige vicaris Van Alphen bleef echter de rechten van de 
abdij aanvechten. Op den duur leidde dat tot een interventie van 
de Congregatie van de Propaganda Fide, die het geestelijk bestaan 
van Berne en haar rechten volledig erkende. Toen die beslissing 
genomen werd, was Antonius van Alphen reeds ongeveer anderhalf 

») Arch. Abdij v. Beme, Rondzendbrieven, map I, 1797-1820 (afd. II, В 12; 
Knaapen, De aantekeningen van Pastoor Beckers, t.a.p., blz. 25. 
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jaar dood. Van hem werd verteld, dat hij eens tegen Beels zou ge
zegd hebben, dat hij met hem zou doorvechten tot in het Dal van 
Josaphat! Beels van zijn kant, die in zijn brieven meer voor een 
rustige dan voor een harde opstelling pleitte, had voor zijn doorluch
tige tegenstander niet ondergedaan. Overigens was Beels in een 
moeilijke positie; als pastoor moest hij de vicaris als zijn geestelijke 
overste erkennen en zijn richtlijnen volgen, als prior van de abdij 
moest hij echter haar rechten verdedigen. 

Ciamberlani wilde aanvankelijk alle faculteiten van de overleden 
abt aan de prior overdragen. Van de kant van pastoor Martinus 
Beckers van Elshout-Oudheusden en van Nicolaas Hogers van Ber-
licum die door het kapittel tot regent waren gekozen, kwamen daar
tegen al spoedig bedenkingen. Toen er geen abt was, zo betoogden 
zij, hadden de prior en de regenten te allen tijde de abdij volledig 
bestuurd. Zou men alle macht bij de prior concentreren, dan zou bij 
diens overlijden een vacuüm ontstaan. Een prior met zulk een ab
solute macht had Berne ook nooit gekend. Een supprior, die hem 
eventueel zou kunnen vervangen, zou ook weer iets nieuws beteke
nen. Dat ambt was buiten gebruik geraakt. Men zou daarom de in
ternuntius vragen om voor het welzijn, de rust en de vrede in de 
abdij het oude, vertrouwde regentencollege aan te houden.2 Op 
22 augustus liet Ciamberlani aan Beels weten dat hij ter geschikter 
tijd de meest noodzakelijke faculteiten zou krijgen. Er werd druk 
onderhandeld tussen de H. Stoel en de koning. Eerst diende men 
op dit niveau tot een gemeenschappelijk standpunt inzake de regu
lieren te komen.s Daarmee werd trouwens al aangegeven dat men 
op dat moment niet aan een abtskeuze kon denken. Men zou daar
toe, volgens Ciamberlani, de toestemming van de koning nodig 
heben. Rome zou in dat stadium van de onderhandelingen ook geen 
abtskeuze toestaan, als de regering er niet in gekend was. 

Om begrip te wekken voor zijn standpunt, vatte Ciamberlani het 
verleden nog eens samen.4 Bij het „herstellen" in 1804 had de H. 
Stoel van de regering niets te vrezen. De „opheffing" in de Zuide
lijke Nederlanden was toen wel een feit, maar de tolerantie in 

г) Arch. Abdij ν. Berne, Prior Beels, t.a.p., brief Martinus Beckers aan Beels d.d. 
18 maart 1823. 
') Arch. Abdij v. Berne, map Vice-Generalaat (afd. И, В 12). 
4) t.a.p., brief van Ciamberlani aan Beels d.d. 19 juli 1823. 
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Noord-Brabant was erg groot. Ook al had het bestuur van de Ba
taafse Republiek even het plan overwogen de goederen van de Вег-
nenses hier aan te slaan, tot enig uitbanningsdecreet was het nooit 
gekomen. Sedert driekwart eeuw leefde men ongestoord in het vi
cariaat Den Bosch, aangezien men door de burgerlijke macht als 
wereldlijke functionarissen werd erkend, als individuele zielzorgers, 
die niet in abdij of klooster samenleefden en niet in het openbaar 
een religieus kleed droegen. Elk lid volbracht zijn pastorele taak 
alleen. In die omstandigheden streefde men wel naar herstel van 
een geestelijke, juridische status om als „corpus" de eigen parochies 
te kunnen blijven bedienen en behouden. Dat gelukte in feite, dank
zij de verbeterde politieke omstandigheden, het verdwijnen van een 
overheersende godsdienst en de scheiding van kerk en staat. Tijdens 
de regering van Lodewijk Napoleon viel nog iets meer te bereiken; 
de mijtering van de abt was er bijvoorbeeld het resultaat van ge
weest, maar aan een materieel herstel van de abdij viel ook toen nog 
niet te denken. 

Voor het „herstel" in geestelijke zin waren de volgende grond
voorwaarden nodig. Vooreerst een jarenlang en ongestoord verblijf 
van vele religieuzen in het bisdom Den Bosch, alsook hun erkenning 
als openbare functionarissen door het burgerlijk gezag. Vervolgens 
dat zij door de landregering ten tijde van het rescript van Rome nog 
altijd als particulieren erkend werden die openbare functies uitoefe
nen konden en mochten. Zij werden dus niet alleen als religieuzen, 
nog minder als een geestelijk lichaam erkend. Dat zij in Holland 
als geestelijk corpus erkend werden, werd trouwens in de suppliek 
ook niet aangevoerd. Wel werd daarin aangetoond dat het burgerlijk 
bestuur tegenover hen een grotere tolerantie aan de dag legde, dan 
tegenover anderen. 

Ciamberlani voerde enkele uiterst belangrijke feiten aan, die in 
heel de discussie met vicaris Van Alphen voor de abdij letterlijk van 
levensbelang waren. De abdij bestond in Brabant. Als geestelijk in
stituut had zij juridisch haar zetel in de Zuidelijke Nederlanden. 
Had zij in het diocees Den Bosch bestaan, dan was zij niet door 
het concordaat getroffen en dan zou een herstel in geestelijk opzicht 
niet eens nodig zijn geweest. Ciamberlani stelde duidelijk dat de 
apostolische breve van 7 februari 1804 voor de abdij zonder meer 
een kerkelijk herleven betekende. De standpunten van de vicaris 
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en de vice-generaal van Berne stonden hier lijnrecht tegenover el
kaar. Voor de eerste was Berne getroffen door het concordaat en 
daardoor rechtens overleden. Voor Ciamberlani was Berne ondanks 
het concordaat hersteld en herleefd. Dit was dan de argumentatie 
van kerkelijke zijde. Dat men zich tegenover de burgerlijke autori
teiten in het Zuiden en in het Noorden soms weer in heel andere 
bochten moest wringen, was duidelijk. 

Dat de H. Stoel in 1823 de status-quo handhaafde en dat Beels 
zich van ieder openbaar optreden moest onthouden, werd hem door 
Ciamberlani ten sterkste voorgehouden. Daarom moest hij het be
staan van de abdij in officiële stukken, zoals de wijdings- en be
noemingsbrieven zoveel mogelijk verzwijgen. Het verbod van 1816, 
om novicen aan te nemen, aldus de vice-generaal, moest Beels overi
gens niet al te zeer verontrusten. De gouverneur van Brabant moest 
dit schrijven, omdat hij van Goubau op 18 oktober 1816 een brief 
in die geest had gekregen. Dit was evenwel een particulier initiatief 
van Goubau, dat nooit door een Koninklijk Besluit was gevolgd. 
Bovendien wist Goubau, aldus Ciamberlani, dat men op dat punt 
conniventie toepaste. 

Tien dagen na het overlijden van Beckers ontving prior Beels een 
eerste brief van vicaris Van Alphen, waarin hij zijn bekende be
zwaren tegen de apostolische breve van 1804 nog eens opsomde. 
Beckers had met allerlei bedrieglijke praktijken, met list en bedrog 
zaken verkregen, waardoor de H. Stoel zwaar gecompromitteerd 
dreigde te raken met de regering. Hij zou Rome van de ware toe
stand van de abdij op de hoogte brengen. 

Er volgden binnen enkele maanden nog verschillende brieven 
van de vicaris. Met de brief van de vicaris van 23 juni 1823 werd 
een keerpunt bereikt. Daarin verklaarde de vicaris in het Latijn: Ik 
zeg u in alle oprechtheid, dat op het moment waarop gij mij een 
authentiek en wettig bewijs zult voorleggen, niet van de een of 
andere particuliere persoon, al bekleedt die ook een waardigheid, 
maar dat van de regering en de Koning uitgaat, en door hen onder
tekend is, en waarin ze uw Abdij, als een lichaam, dat hier bestaat, 
zullen erkennen en dulden, dan zal ik u en uw rechten eveneens 
erkennen. Maar slaagt gij daar niet in, dan zeg ik even oprecht, dat 
ik uw Abdij, uw rechten of privileges, nimmer meer zal erkennen, 
en zulks niet uit afkeer, maar alleen maar uit gewetensoverwegin
gen terwille van het welzijn van ons diocees. 
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Hiermee was de handschoen toegeworpen. Van een beroep op 

Rome zag de vicaris af. Misschien vreesde hij het slachtoffer te wor

den van ontoelaatbare Bernse manipulaties, of achtte hij het winnen 

van het pleit bij de koning een vrij onmogelijke zaak voor de abdij. 

Beels stuurde de vicaris nogmaals afschriften van alle stukken die 

het wettig bestaan van de abdij moesten bewijzen. De vicaris bleef 

echter bij zijn standpunt dat hij geen jonge priesters meer van de 

abdij zou aanvaarden en benoemen, die gekleed en geprofest waren 

na het moment dat er een verbod gekomen was om nog novicen 

aan te nemen. Nogmaals waarschuwde Beels dat, als de vicaris de 

abdij dwong op de koning een beroep te doen, dit ook onaangename 

gevolgen voor Van Alphen kon hebben. Maar ook dit bezwaar legde 

de vicaris naast zich neer. Er bleef voor de abdij geen andere weg 

meer over dan een beroep te doen op de regering. 

Op 28 januari 1824 deelde Beels confidentieel aan zijn confraters 

mee wat aan het aanbieden van het verzoekschrift aan de koning 

was voorafgegaan. De moeilijkheden met het vicariaat waren vrijwel 

onmiddellijk na de dood van de abt ontstaan. Woordelijk citeerde 

Beels de uitdaging van Van Alphen, en deelde mee dat de regenten 

geen anere weg dan beroep op de koning overbleef. Toen dit besluit 

eenmaal gevallen was, zo verklaarde Beels, en zij daartoe toestem

ming gekregen hadden van de vice-generaal Ciamberlani, hadden 

zij de civielrechtelijke positie van de abdij hier in hun vaderland 

uiteengezet tegenover de directeur-generaal van (het Departement 

van) Rooms-Katholieke Eredienst (Goubau). Deze kon uit de au

thentieke stukken, door alle regeringen erkend, gemakkelijk hun 

burgerlijk bestaan afleiden. Hij was van oordeel, dat men de zaak 

aan de koning moest voorleggen. Daarop werd een verzoekschrift 

aangeboden, waarin, volgens Beels, het burgerlijk bestaansrecht van 

de abdij duidelijk bewezen werd. Daarin werd ook betoogd dat men 

in het genot was van het recht van voordracht en patronaat ten op

zichte van de acht parochies. Men koesterde het vertrouwen dat de 

koning aan de abdij zijn goedkeuring niet zou onthouden. 5 

Het door Theodorus Beels en Nicolaas Hogers samengestelde 

verzoekschrift8 werd 2 december 1823 ontvangen en daags daarna 

») Arch. Abdij v. Berne, Rondzendbrieven, map II, 1823-1837 (afd. II, В 12). 
·) Bijlage VI. 
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door de solliciteur E. Schrant officieel ingediend bij de koning. Het 
verzoekschrift, waarin in copie extracten waren toegevoegd uit het 
Register van Resolutiën der Staten-Generaal van 12 maart 1636, 
3 januari 1637 en 19 november 1705, werd door de koning bij mar
ginale apostille nog dezelfde dag doorgezonden „ter considera tien 
en advies" aan de Directeur-Generaal van R.C. Eeredienst, baron 
Goubau.7 Op 22 december 1823 zond solliciteur E. Schrant nog een 
viertal stukken aan Goubau toe, met het verzoek deze toe te willen 
voegen aan de „stukken tot appui". 

De ambtelijke molen kon nu gaan draaien. Kopie van het verzoek
schrift werd ook doorgezonden aan A. F. G. van der Fosse, de gou
verneur van Noord-Brabant. Deze zond het op 22 december op zijn 
beurt door naar Antonius van Alphen, die op 12 januari 1824 zijn 
uitvoerig antwoord weer naar de gouverneur zond. De griffier der 
Staten van Noord-Brabant zorgde voor een authentieke kopie van 
het antwoord van de Bossche vicaris. De gouverneur van Noord-
Brabant stuurde op 8 april 1824 zijn eigen rapport naar Goubau. 
Hierin raadde hij de minister aan om de koning, in positieve zin, 
ten voordele van Berne, van advies te dienen. 

Uitermate belangrijk was natuurlijk het advies dat Goubau op 
29 juni 1824 aan koning WillemII uitbracht.8 Zijn slotconclusie 
daarbij luidde: „Ik ben derhalve onder eerbiedige verbetering van 
gevoelen, dat er alle gronden bestaan, om althans provisioneel, de 
rekwestranten in hun regt te handhaven, te meer daar zij en hunne 
medeleden zich steeds door hunne gematigde denkwijze en hun goed 
gedrag hebben onderscheiden, en nimmer deelgenomen aan de ver
schillende aanmatigingen en overdreven begrippen der geestelijk
heid van het Vicariaat van 's-Hertogenbosch. 

De voorname rede waarom de Vikaris-Generaal hun de uitoefe
ning van het jus praesentationis wil ontnemen, kan wel in niets 
anders worden gezocht dan in de zucht om de acht bovengenoemde 
pastorijen geheel onder zijn gezag te brengen en die pastoren naar 
zijnen willekeur te dwingen. 

Ook schijnt het hun te mishagen, dat de jonge geestelijken van 
de voormalige Abdij van Bern hunne studiën in zijn seminarie niet 

7) A.R.A. 's-Gravenhage, Archief van R.C. Eeredienst en Justitie, waar zich alle 
stukken bevinden die met het K.B. in verband staan (inv. nr. 1259). 
ê) A.R.A. 's-Gravenhage, Archief Staatssecretarie Koning Willem I (inv. nr. 2144). 
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houden en dus de onverdraagzame en ultramontaansche begrippen 
niet innemen, welke in die kweekschool worden geleerd, dan is dit 
eene rede te meer om de rekwestranten in hun aloude regt te hand
haven, en daar ik ook geen enkelen grond weet, waarom er door 
Uwe Majesteit in de tegenwoordige oogenblikken eene verandering 
zoude worden gemaakt in eenen staat van zaken, die zoo langen tijd 
heeft geduurd, hetgeen bij eene nadere organisatie der Kerk eerst 
zoude kunnen te pas komen, make ik dan ook geene zwarigheid 
Hoogstdezelve te adviseren, de geestelijken van de voormalige Abdij 
van Bern provisioneel te beschermen evenals zij door de voormalige 
Staatsbesturen beschermd zijn, te welken einde ik de vrijheid neem 
bijgaande concept-besluit aan Uwer Majesteits goedkeuring te on
derwerpen". 

Van Goubau ging het verzoekschrift door naar de minister van 
Justitie, Cornells van Maanen. Deze bevestigde het rapport van 
Goubau, en gaf bijgevolg aan de koning eveneens het advies tot 
goedkeuring. 

Op 7 december 1824 boog de Raad van State zich over de aan
vraag van Beels en Hogers. De meerderheid van de Raad van State 
was van oordeel, dat het jus praesentationis over de parochies volgens 
kerkelijk recht alléén toekwam aan de zogenaamde „pastor primiti-
vus", d.i. aan de abdij. Deze stelde „vicarii perpetui" aan, waarvoor 
bepaalde fondsen tot hun onderhoud gereserveerd waren. Deze 
waren onvervreemdbaar. Aangezien de abdij gesupprimeerd was, en 
de „pastor primitivus" bijgevolg was verdwenen, kwam het presen-
tatierecht toe aan de plaatselijke bisschop. De rekwestranten konden 
niet in de rechten treden van de „pastor primitivus". Daarom, zo 
luidde hun conclusie, waren er geen termen aanwezig om het ver
zoek in te willigen. Enige leden van de Raad van State betoogden 
dat op grond van de resolutie van 19 maart 1733 duidelijk bleek dat 
de Bernenses feitelijk getolereerd waren. Hierbij was namelijk aan 
de norbertijnen van Berne het bedienen van staties of parochies 
toegestaan. Ook waren zij toen gelijkgesteld met wereldheren of 
seculiere priesters. In die gegeven omstandigheden, oordeelden zij: 
„schijnt het niet gebiedend vereischt te worden in den gegeven staat 
van zaken daarin van gou vernemen tswege eenige veranderingen te 
doen plaats hebben". 

Voordat Goubau op 20 januari 1824 zijn eindrapport aan de ko-
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nìng uitbracht, wilde hij prior Beels persoonlijk in Brussel nog over 

een drietal punten horen. Volgens zijn kasboek was Beels inderdaad 

van 9 tot 15 januari 1824 op reis naar Brussel; daar werden door hem 

„present gedaan driehonderd gulden".β De punten waarover men 

opheldering vroeg, waren de volgende: 1. waar hadden de klooster

lingen, die Vilvoorde verlieten, zich destijds gevestigd; 2. hoe wor

den jonge mannen opgeleid tot de geestelijke stand, hoeveel zijn er, 

en zijn zij vrijgesteld van de Nationale Militie; 3. is abt Beckers 

nog in leven, of wie is eventueel zijn opvolger? 

De verdeeldheid in de Raad van State zou voor de koning mis

schien aanleiding kunnen zijn zich buiten de kwestie van het pa-

tronaatsrecht over de parochies te houden. Goubau deed daarom 

in zijn eindrapport een sluwe tegenzet. Hij maakte de koning erop 

attent dat zich hier een bijzondere gelegenheid voordeed om zich te 

doen gelden. Die kans mocht hij niet verzuimen. Beide partijen 

beriepen zich hier immers op de koning, de ene voor de uitoefening 

van haar oud recht, de andere om de uitoefening van dat recht te 

beletten, zolang dit niet opnieuw door de koning was erkend. Beide 

partijen gingen er derhalve van uit dat de koning in dezen bevoegd 

was. Die erkenning was van bijzonder groot gewicht, vooral in het 

vicariaat van Den Bosch waar volgens Goubau allerlei pogingen 

werden ondernomen om zich aan het toezicht van het staatsbestuur 

te onttrekken. Volgens Goubau moest de koning niet de indruk 

wekken onbevoegd te zijn, ook al zou hij het minderheidsstandpunt 

in de Raad van State volgen. 

De minuut van het Koninklijk Besluit laat zien, hoe men juri

disch heeft zitten wegen en wikken, welke de definitieve formule 

ring van het stuk uiteindelijk moest worden. Beels en Hogers vroe

gen Zijne Majesteit de geestelijken van de Abdij van Berne te wil

len tolereren. Goubau sprak van provisioneel beschermen. In het 

Koninklijk Besluit, dat op 23 januari 1825 verscheen 10, besloot men 

de leden van Berne voorlopig te handhaven, en wel op gelijke voet, 

zoals ze door vorige landsbesturen gehandhaafd waren. 

Het Koninklijk Besluit van 23 januari 1825 dat de Bernse pa-

tronaatsrechten over de parochie erkende, maar in de toestand van 

·} Arch. Abdij v. Berne, Prior Beels 1823-1837, Kasboek 1825-1835 (afd. I, VIII 
C). 
">) Bijlage VII. 
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de verspreide leden geen enkele verandering bracht, kwam tot stand 
in een tijd van anti-katholieke maatregelen. Deze waren allereerst 
tegen het katholiek onderwijs gericht. In juni 1825 immers werden 
de klein-seminaries, latijnse scholen en colleges opgeheven. Tevens 
werd door de regering te Leuven het collegium philosophicum op
gericht, dat iedereen op voorhand zou moeten doorlopen, wilde hij 
op een groot-seminarie toegelaten worden. Het gevolg daarvan was 
dat veel leerlingen na hun middelbare studie voor hun verdere op
leiding op een of andere pastorie terecht kwamen.11 Ook speelde 
men in die dagen met de gedachte alle reguliere staties te liqui
deren. 12 Dat was een denkbeeld dat ook al rond 1730 leefde. Ook 
toen droomde men van een kerk, met uitsluitend een seculiere en 
inheemse clerus. De regulieren bezetten echter teveel plaatsen en 
konden niet meteen vervangen worden. Kortom, het koninklijk be
sluit was zeker niet uit een bijzondere voorliefde voor de regulieren 
geboren. 

Vrij algemeen neemt men aan dat het gegeven dat de ministers 
Goubau en Van Maanen bij hun anti-kerkelijke politiek zwaar ge
dwarsboomd werden door vicaris Van Alphen, voor Berne gunstig 
gewerkt heeft. Zij wilden Van Alphen treffen. Daarvan waren, vol
gens Frenken13, zowel de vicarius als Berne overtuigd. Nicolaas 
Hogers sprak het trouwens uit: „Waart Gij, Van Alphen zozéér 
voor ons geweest, als nu tegen, dan zouden wij eraan gegaan zijn", 
en: „Hadden we te doen gehad met de vicarius van Breda (Adrianus 
van Dongen) of Grave (Gerardus Hermans), dan hadden we zeker 
de bons gekregen". 

De weg die Berne bewandelde lijkt op die van heulen met de vij
and. Men dient evenwel te bedenken dat de vicaris zelf die weg had 
aangeduid. Beels getuigde dan ook anderhalf jaar later tegenover 
Van Alphen: „Niets hebben wij in alle onze zaaken voor gehad, 
als alleenlijk om het geringe overblijfsel van religieusen in ons 
abtdijcken te bewaaren..."14. Dat hij zich tot dat doel in 1823 tot 
de koning richtte met een verzoek, dat eigenlijk verlenging van een 

l :) Schutjes, Geschiedenis van het Bisdom 's-Hertogenbosch, dl. II, blz. 78-79, 
die 13 parochies met 52 leerlingen opsomt. 
l-) P.B.A. Melief, Regulieren en saeculieren in ons land sinds 17SO, in Neder
landse Katholieke Stemmen, jrg. LIV (1958), blz. 298. 
13) Frenken, Van Alphen en de religieuzen, t.a.p., blz. 25. 
" ) t.a.p., blz. 29. 
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„tolereren" inhield, was handig bekeken. Daarmee vroeg men geen 
opzienbarende, nieuwe gunst, maar slechts het gedogen van een 
oude geprivilegieerde positie. De retroacta vanaf 1636, uit de retor
sietijd, kwamen bij het voorafgaand onderzoek wel degelijk ter tafel. 
Men kan ze aantreffen in de dossiers, die op het Koninklijk Besluit 
betrekking hebben. Daarin bevond zich ook een ongedateerde brief 
van G. Costerus, president bij de Rechtbank van Eerste aanleg te 
Rotterdam, welke gericht was aan de minister van Justitie in Den 
Haag. I 5 Hij wees hem erop dat hij destijds in het Land van Heus-
den in functie was en bijgevolg zeer goed wist, dat Berne vóór 1815 
met het Land van Heusden tot Holland behoorde, maar nu Brabants 
was geworden. Daaruit volgde dat de Staten van Holland dus des
tijds „wel degelijk over de abdijheren konden beschikken", iets wat 
volgens Costerus, zowel Goubau zelf, alsook de gouverneur van 
Noord-Brabant wellicht uit het oog verloren schenen te hebben. 

Dat Ciamberlani en de abdij, zoals wij eerder al opmerkten Gou
bau te vriend hielden was natuurlijk belangrijk. Deze bracht zijn 
advies aan de koning pas uit, nadat hij het advies van zijn referen
daris Pieter Gabriel van Ghert had ingewonnen. Deze had een 
broer te Nieuwkuijk die bevriend was met pastoor Martinus Beckers 
van Elshout. Bij de pogingen van de katholieken van Heeswijk om 
de oude kerk weer in bezit te krijgen, werd het rekest opgesteld 
door Piet van Ghert. Brieven van diens vader en een ontwerp-rekest 
in het abdijarchief laten vermoeden dat men bij de invloedrijke re
ferendaris gemakkelijk kon aankloppen. Zoals vroeger het geval was, 
zou de abdij ook nu weer de weg naar figuren met invloed weten 
te vinden. Geld speelde daarbij echter niet zo'n grote rol als in de 
tijd van de abten Moors en Bosch. Op 22 oktober 1825 vermeldde 
het kasboek van Beels nog: „Een rijze na Brussel gedaan, geroepen 
door het Ministerie van de R.C. Eeredienst; aldaar present gedaan 
zeventig guldens". , e In het begin van het jaar had men ook al 
driehonderd gulden neergeteld. Of de op 14 augustus 1824 door 
de pastoor van Engelen Jacobus van Hooff (1820-1841), namens de 
abdij betaalde gift van honderd gulden ook moest dienen om de 
heren gunstig te stemmen, kan men alleen maar gissen. 
15J A.R.A. Rijksarchief, 's-Giavenhage, Archief van R.C. Eeredienst en Justitie 
(inv. nr. 1260). 
") Arch. Abdij v. Berne, Prior Beels 1823-1837, Kasboek 1825-1835 (afd. I, 
VIII C). 
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Toen het besluit van de koning op 1 februari 1825 afkwam, 
deelde Beels dit heugelijke feit meteen per rondzendbrief mee aan 
alle confraters. Tevens liet hij notaris Cuypers een drietal notariële 
kopieën van het stuk maken, zoals uit zijn kasboek blijkt. In de 
brief aan Jan-Baptist van den Berghen, de pastoor van Grimbergen, 
die later de superior en hersteller van deze abdij zou worden17, 
klonk de juich toon van Beels misschien wel wat erg luid. Volgens 
Beels mocht men als geestelijk corpus in 't refugiehuis te Heeswijk 
wonen, novicen aannemen en opleiden, die buiten de conscriptie 
vielen, zodra zij waren aangenomen, „dog alles in stilte te verrigten 
hetgene het Order aangaat, daarenboven word ons recht van prae-
sentatie of jus patronatus tot onse agt pastorije ons volkomen toe-
gekent, zodat er, Godt zij lof, nog een zaadje van het Order van 
Praemonstrijd overblijft". Alleen de oude rechten over de parochies 
werden in het stuk van de koning erkend. Toen Beels van het con
ventueel samenwonen in Heeswijk sprak, en van de opleiding van 
novicen aldaar, moet daarbij de wens de vader van de gedachte ge
weest zijn. 

De resolutie maakte vooral op de overgebleven norbertijnen van 
Tongerlo en Postel een diepe indruk. Hun abdijen waren op dat 
moment reeds dertig jaar opgeheven, hun geheime recrutering en 
opleiding was zeer beperkt geweest en het streven van de vicarissen 
van Den Bosch en Breda was er zonder meer op gericht geweest, om 
de norbertijnse pastoors van deze abdijen bij hun overlijden door 
wereldgeestelijken te vervangen. Zo schreef Gulielmus Cools, de 
laatste Tongerlose pastoor in Duizel op 11 februari 1825 aan Jozef 
Martinus Beckers, kapelaan te Vlijmen, dat hij verbaasd was over de 
houding van de vicaris. Deze had Beckers niet als biechtvader willen 
accepteren. Cools was van mening dat de vicaris zijn macht toch 
slechts tot opbouw en niet tot afbraak van de kerk mocht gebruiken. 
Hij kon geen andere reden voor de handelwijze van de vicaris aan
voeren dan dat deze een afkeer van Beckers had. Cools was met het 
beroep op de koning niet erg gelukkig. Zijns inziens had men een 
beroep op de nuntius moeten doen of op de primaat van België. Dezen 

") Arch. Abdij v. Berne, Brieven van Beels aan J. B. van den Berghen (afd. II, 
B. II). De brieven die oorspronkelijk in Grimbergen berust moeten hebben, zijn 
destijds waarschijnlijk aan Willibrord Hoevenaars, de archivaris van Berne, over
gedragen, toen deze het archief van Grimbergen ordende. 
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hadden deze zaak beter kunnen beoordelen en beslissingen erover 
kunnen treffen dan de koning. Volgens Cools leek het er op alsof de 
koning de Bernenses een grote dienst had bewezen; maar hij had het 
katholieke volksdeel een veel grotere dienst kunnen bewijzen, als hij 
de delegaat van de pauselijke stoel, die gezonden was om een concor
daat af te sluiten, niet onverrichterzake had weggezonden. Toch was 
hij verheugd over de gang van zaken en hij wenste Berne geluk. Hij 
besloot met de heilzame vermaning om tegenover de vicaris geen 
kwaad met kwaad te vergelden en geen vreugde te scheppen in zijn 
nederlaag, daarbij denkend aan Spreuken, 17,5: „Wie een arme ver
acht, doet onrecht aan zijn Schepper, en wie zich over andermans val 
verheugt, blijft niet ongestraft".18 

§ 2. Het pauselijk rescript van 1832 

Na het Koninklijk Besluit van 1825 behoorden de moeilijkheden 
tussen het vicariaat van Den Bosch en de Abdij van Berne allerminst 
tot het verleden. In augustus 1826 stonden de beide kemphanen, 
Van Alphen en Beels, weer tegenover elkaar. Men had de vicaris 
aangewreven dat hij de regulieren zeer slecht gezind was. In een 
uitvoerig schrijven zette Antonius van Alphen aan Beels uiteen, hoe 
de moeilijkheden ontstaan waren.19 Jurisdictieconflicten, onder an
dere met de norbertijn Isfridus Thijs van Tongerlo, vormden de 
achtergrond. Toch erkende hij met dankbaarheid de diensten door de 
heren van de abdij in vroeger tijden bewezen. Over de pastoors Domi-
nicus Appelboom (1789-1800) en Bartholomeus Ooms (1804-1825) 
van Heeswijk, en een paar andere leden van de abdij was hij niet 
bijzonder tevreden geweest. Weer kwam hij, ruim drie-en-een-half 
jaar na de dood van de abt, terug op de tijd van Beckers' kapelaan
schap te Berlicum. Voor hem was dat blijkbaar toch een obsessie ge
worden. Weer wijdde de vicaris breed uit over „alle die gek- en 
dwaasheden van de Heer Beckers", om tenslotte te besluiten met 
deze passage: „Van toen af aan had de man het hooft reets in den 
mijter, die hij er daar na heeft weten — God weet door wat midde-

i a) Arch. Abdij v. Berne, Correspondentie Joseph M. Beckers (afd. II, В 11). 
19) Frenken, Van Alphen en de religieuzen, Ι.α.γ., blz. 2-4; Arch. Abdij v. Berne, 
Brieven Van Alphen-Beels, de betreffende brief is van 18 augustus 1826 (afd. II, 
В 12). 
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len — op te krijgen. Wat de middelen betreft, gebezigt om dit eijnde 
te bereijken, de valsheden en uitwegen etcetera, hierover heb ik ver-
scheijde memorien ingelevert, zo aan Ulieden, als aan uwen Patroon 
Ciambellani, waer toe mij refereere". 

Rond dezelfde tijd moet Beels een „Memorie" hebben opgesteld, 
waarin werd aangeduid dat de abt en de religieuzen van Berne, die 
sinds 1653 het Speelhuis te Heeswijk geregeld hadden bewoond, 
steeds als particuliere ingezetenen aldaar waren geduld. De vicaris 
had de heren van Berne trouwens steeds als zijn onderdanen be
schouwd. Hij gaf bijvoorbeeld wijdingsbrieven van J. van Hooff op 
23 mei 1804. Ook eerbiedigde de vicaris de voordrachten van de 
kant van Beme bij pastoors- en kapelaansbenoemingen. Dat was ge
bleken, aldus Beels, bij zijn aanstelling tot pastoor van Vlijmen, 
op 15 februari 1805. Maar Van Alphen had in de benoemingsbrief 
van 24 mei 1825 van J. Klijn tot pastoor van Heeswijk geen melding 
gemaakt van enige voordracht van Berne en niet vermeld dat de be
noemde religieus was, maar hem als priester van het bisdom betiteld. 
Beels en Hogers, die de voordracht hadden gedaan, protesteerden 
aanstonds. Van Alphen repliceerde, dat de Bernenses zich in hun 
verzoekschrift aan de koning als wereldse priesters en niet als reli
gieuzen hadden aangediend. Hij zou hen daarom dan ook als zo
danig behandelen. Voortaan zou hij met alle religieuzen van Berne 
zo te werk gaan, aldus de vicaris. 

De situatie was nog allerminst duidelijk toen Luigi Ciamberlani, 
de grote vriend en verdediger van Berne, op 29 januari 1828 te 
Munster overleed. Berne zat daarmee zonder vice-generaal. Beels 
maakte een soort verlanglijstje op omtrent mogelijke opvolgers. Als 
eerste stond Gerard Hermans, de apostolische vicaris van Grave op 
zijn lijst genoteerd. Als nummer twee figureerde Herman-Jozef 
Beugels, norbertijn van Postel, die pastoor van Helmond was, en als 
derde man stond Jan-Baptist van den Berghen van Grimbergen op 
de lijst voor een mogelijke voordracht. 

Op 24 maart 1828 vroegen prior en regenten de secretaris van de 
Congregatie de Propaganda Fide, G. Hermans tot vice-generaal van 
Berne te willen benoemen. Rome ging daarop niet in. Paus Leo XII 
benoemde op 4 oktober 1828 Gerardus van Nooy, de pastoor van 
Maarssen, die aartspriester van het district Utrecht en sedert de 
dood van Ciamberlani ook plaatsvervangend superior van de Hol-
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landse Missie was. Voor Beme was hij een vreemde. Dat bleek 
duidelijk uit datgene wat hij op 19 augustus 1830 aan Antonius van 
Alphen schreef: „Ik wist niet, dat er een Abdij van Berne had ge-
existeerd, wanneer ik van Romen bekwam aanstelling gedagtekend 
van den vierden October 1828, waar mij bij afweezigheid van den 
abt het bestuur wierdt opgedragen. Ziehier dit copie. Men heeft mij 
meer dan eens verzogt een capitulum van hen bijeen te roepen tot 
verkiezing van eenen nieuwen abt. Edoch begrijpende, dat dit in de 
tijdsomstandigheden hoogst gevaarlijk voor mij konde wezen, heb 
ik zulks steeds van de hand gewezen en tot gunstiger tijden ver
schoven". Van Nooy besloot zijn brief met de opmerking, dat hij 
van heel de situatie alleen dit afwist, dat Rome aan Berne blijkbaar 
nog enige rechten toekende en dat hij daarover graag mondeling met 
Van Alphen van gedachten zou wisselen.20 

Op 16 november 1828 zond Beels een brief naar Maarssen. Op 
18 november noteerde hij in zijn kasboek: „Vier dagen op rijze ge
weest na Maarsen met eenen confreer". Waarschijnlijk werd toen 
al een eventuele abtskeuze besproken. Ook werd een vroegere notitie 
bewaard, hoe die zou moeten verlopen, eventueel met machtiging 
om voor anderen te stemmen, met pastoor Beugels uit Helmond als 
vicarius-generalis erbij, en als sluitstuk desnoods een geheime abts
wijding. Deze zal van vóór oktober 1828 dateren. 

Ofschoon de abtskeuze op 4 oktober 1828 door de Congregatie 
van de Propaganda Fide was toegestaan, maakte men daarvan voor
lopig geen gebruik, omdat vice-generaal G. van Nooy daartoe geen 
toestemming wilde geven.21 In de volgende jaren hield de zegging-
schap van Van Nooy op. Francesco Capaccini werd in 1829 vice-
superior van de Hollandse Missie, internuntius in Den Haag en 
tevens vice-generaal van Berne; hij bleef dit tot 1831. 

In het najaar van 1828, rond de tijd dat G. van Nooy werd be
noemd, zou Van Alphen zich opnieuw agressief tegenover de abdij 
opstellen. Net als in 1825 bij de benoeming van Klijn tot pastoor 
van Heeswijk, verzweeg hij, conform zijn belofte, op 29 september 

^) Nieuw Nederhndsch Biografisch Woordenboek, dl. III (Leiden 1914), kol. 
921. De benoeming van G. van Nooy geschiedde in de audiëntie van 4 oktober 
1828, bijlage IX. Zie voor zijn persoonlijke visie op Berne, Bisschoppelijk Archief, 
's-Hertogenbosch, map Apostolisch Vicaris Ant. van Alphen (map nr. V), brief van 
Van Nooy aan Van Alphen d.d. 19 augustus 1830; Vergelijk bijlage VIII. 
") Arch. Abdij v. Berne, hs. Manni, Abtdij, t.a.p., blz. 91-92. 
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1828, in de brief betreffende de aanstelling van Jozef Beckers tot 
pastoor van Bokhoven het recht van voordracht van de prior en het 
gegeven dat Beckers religieus van Berne was. Beels stapte toen naar 
de vicaris om meer achtergrondinformatie. Toen Beels van de vi
caris het antwoord kreeg dat deze naar Rome had geschreven, wilde 
ook de prior een uitspraak van de H. Stoel.г2 Dat werd de eerste 
stap naar het proces dat op 28 augustus 1832 zijn ontknoping zou 
krijgen. 

Beels was van mening dat de benoeming van G. van Nooy de 
Bossche vicaris juist tot nieuwe activiteit had gebracht. Op 13 fe
bruari schreef hij aan zijn vriend J.-B. van den Berghen van Grim
bergen: „Onsen nieuwen aangestelden generalis (G. van Nooy) is 
eenen boesemvriend van onsen Vicarius, en uijt dien hoofde begint 
onze Vicarius wederom te woelen, en denkt door behulp van onsen 
generaal uijt te werken, hetgene hij door den Illustrissimum Ciam-
berlani, die altijd zeer onze zaaken behartigde, niet konde bereijken. 
Maar Si Deus pro nobis, quis contra nos?... Gelieft dan mede te 
werken, opdat het zaad van den H. Vaeder Norbertus bewaart blijve, 
en het nog eens mag uitsplanten (sic) tot luijster van de H. Kerk".23 

Deze laatste vraag om hulp hield verband met een verzoek om een 
postulant van Berne aan te willen nemen. De komst van Francesco 
Capaccini24 naar ons land was Beels waarschijnlijk niet onwelge
vallig. In maart 1829 was Beels drie dagen in Den Bosch om met 
de internuntius te spreken.25 Rond deze tijd, namelijk op 6 febru
ari en op 20 maart 1829, richtte Beels ook twee brieven aan Capac
cini, waarin hij het geestelijk of canoniek bestaan van de abdij in 
het bisdom Den Bosch trachtte aan te tonen. Hij beklemtoonde 
daarbij in het bijzonder dat in de tijd van Vilvoorde, na 1649, bij 
het overlijden van een abt, de gehele jurisdictie en geestelijke macht, 
maar ook die in het tijdelijke, bij de prior berustte, die in het bisdom 
Den Bosch pastoor was. De prior leidde steeds het kapittel en de 
abtskeuze. Hieruit bleek zonneklaar, aldus Beels, dat het verspreide 
convent in het bisdom Den Bosch de prior altijd als hoofd van het 

«) ta.p., blz. 91. 
a) Arch. Abdij v. Berne, Brieven van Beels aan J. B. van den Berghen (afd. II, 
В 11). 
и ) Dictionnaire d'Histoire et de Géographie Ecclésiastiques, dl. XI (Parijs 1949), 
Ы . 821-823. 
ге) Arch. Abdij v. Berne, Prior Beels 1823-1837, Kasboek 1825-1835, ta.p. 
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convent had beschouwd, terwijl de abt slechts in het refugiehuis te 
Vilvoorde woonde, en dat de abdij zelf nóch in Brabant, nóch in 
Holland, zoals de andere abdijen, over enige conventsgebouwen 
beschikte:2e 

Het hierboven genoemd betoog van Beels tegenover Capaccini, 
werd door de prior van Berne op 28 augustus 1831 met andere 
stukken gezonden aan Antonio Antonucci, de zaakgelastigde ad 
interim van de H. Stoel in Den Haag. In een soort samenvatting 
van wat hij toen aan Antonucci schreef, bleef ons de volgende 
hoogst merkwaardige passus in het Latijn bewaard: „Mocht echter 
de twist tussen het Vicariaat en de Abdij niet op minzame wijze 
kunnen beslecht worden, dan verzoek ik Uwe Excellentie nederig 
doch met aandrang, er te Rome stappen voor te willen ondernemen, 
dat de Abdij van Berne als missiegebied moge beschouwd worden, 
en dat wij onze acht parochies op gelijke wijze zullen mogen bedie
nen als missionarissen, zoals de religieuzen dat in de Hollandse 
Zending ook doen. Dit is immers juist datgene, wat Illustrissimus 
Ciamberlani ons beloofd heeft te zullen doen. En mocht de Heer 
Vicarius zijn belofte niet nakomen om onze zaak, zoals hij ons be
loofd heeft, aan uw oordeel en beslissing te onderwerpen, laat dan 
Uwe Excellentie toch niet nalaten, om ons uw besluit te doen toe
komen, en we zullen ons daaraan als gehoorzame en nederige reli
gieuzen onderwerpen". " 

Het was zeer zeker een nieuw en ingrijpend plan om de Bernse 
parochies de status van „staties" uit de Hollandse Zending te geven 
en de pastoors tot „missionarissen" te maken. De bedoeling was de 
parochies en hun bedienaren, dus de verspreide abdij, op die wijze 
aan de jurisdictie van de Bossche vicarius apostolicus te onttrekken 
en ze rechtstreeks onder het gezag te brengen van de vice-superior 
van de Hollandse Missie, in dit geval Antonucci, die tevens als vice-
generaal van Berne optrad. 

Het plan om op de boven gesignaleerde manier de Abdij van 
Berne in juridisch opzicht los te maken van het vicariaat van Den 
Bosch, werd niet gerealiseerd. Het was wel een bewijs, hoe hoog de 
golven konden gaan toen het verlossend rescript van Rome nog op 

2·) Arch. Abdij v. Berne, Prior Beels 1823-1837, map Capacciimi (afd. I, VIII C). 
") Arch. Abdij v. Berne, Prior Beels 1823-1837, map Antonucci (afd. I, VIII C). 
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zich liet wachten. Toen dit rescript in augustus 1832 arriveerde, was 

Van Alphen overleden. Zijn opvolger Henricus den Dubbelden, 

inmiddels tot administrator apostolicus ad interim benoemd, zou 

voorlopig in hetzelfde voetspoor optreden. Beels had overigens het 

gesprek met het vicariaat steeds open gehouden. Twee weken na de 

dood van Antonius van Alphen, toen De Wijs, pastoor-deken van 

Boxtel, nog als pro-vicaris optrad, ging Beels met hem praten: „13 

mei 1831. Na zijn Hoogeerwaarden Vicarius J. de Wijs te Boxtel 

geweest, om over zaake en moeijelijkheden der Abdije te spre

ken.. ." . 2 9 

Met de vermelding van de laatste ontwikkelingen lieten wij de 

gebeurtenissen uit de laatste levensmaanden van vicaris Van Alphen 

even ter zijde. Op 19 oktober 1830 schreef Beels, zoals hij later op 

de rugzijde van zijn kopie-brief noteerde, voor de laatste keer aan 

de vicaris over het recht van bestaan der abdij. De brief van Beels 

was geladen en bewees dat hij aan de eisen van Van Alphen geen 

duimbreed wilde toegeven. Hij schreef dan in het Latijn als volgt: 

„Iedereen moet goed weten, dat wij onze abdij krachtig zullen ver

dedigen, tegen de aanvallen van wie dan ook. Als Uwe Hoogwaar

digheid den Eerw. Heer Theonville niet conform aan onze presen-

tatiebrief wilt toelaten voor het kapelaanschap in Berlicum, dan zul

len wij hem terugroepen naar de plaats van zijn professie... Door 

geen vleierijen, noch bedreigingen, noch geweld, zal men ons kun

nen bewegen tot ontrouw aan onze religieuze professie, en zo den 

drievoudig goede God beledigen en onze zielen voor eeuwig ver

doemen. Uwe Hoogwaardigheid is niet de Superior van onze Orde. 

Moge dit voor het moment volstaan; we zullen uitvoeriger antwoor

den, als we met onze patroon en beschermer gesproken hebben, 

met wiens bevel en goedkeuring alles in onze abdij zich voltrekt".2β 

Op 1 mei 1831 overleed te Schijndel vicarius Antonius van Al

phen, zonder twijfel een van de belangrijkste figuren die ooit het 

bestuur van het bisdom Den Bosch in handen hebben gehad.so 

г») Arch. Abdij ν. Berne, Prior Beels 1823-1837, Kasboek 1825-1835, t.a.p. 
№) Arch. Abdij v. Berne, map brieven Van AIphen-Beels, etc. (afd. II, В 12). 
*·) Bij gebrek aan een volledige biografie, vindt men een schets bij A. M. Frenken, 
Antonius van Al-phen, 1748-1831, in BosscJie Bijdragen, dl. XIX (1948-1949), blz. 
142-188. Zie ook Nieuw NecleTkncbch Biografisch Woordenboek, dl. I (Leiden 
1911), kol. 81-83. 
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Al vocht hij dan op leven en dood tegen de abdij, aan zijn eerlijke 
overtuiging dat hij daarbij het recht aan zijn zijde had, behoeft niet 
getwijfeld te worden. 

Een merkwaardige mededeling over de laatste ogenblikken van 
de vicaris bleef in de abdij bewaard. Een dertigtal jaren na het 
overlijden van de illustre tegenstander werd deze vastgelegd door 
prelaat Manni.3 1 Pastoor Schutjes, de historieschrijver van het bis
dom Den Bosch, die het archief van Berne voor zijn werk ruim
schoots benutte, las de notitie ook en trachtte de uitspraak van de 
vicaris ten goede uit te leggen. Dat heeft er waarschijnlijk toe ge
leid dat de negen regels in het handschrift van Manni werden 
doorgehaald, en zo goed als mogelijk was, onleesbaar werden ge
maakt. Met veel moeite werden zij echter ontcijferd. Eerst vermeld
de Manni: „T. A. Beels heeft met waardigheid en kracht de regten 
der Abtdij verdedigd; hij heeft gezegevierd". En pal daarop volgde 
de doorgehaalde passage: „Wanneer de kerkvoogd (Van Alphen) op 
het punt stond om voor den Oppersten Regler te verschijnen, was 
hij nog angstig over den gepleegden aanslag op de regten der abdij, 
herhaalde malen zeggende: Berne, Berne. Aldus heeft verhaalt J. A. 
Coppens, eertijds kapelaan bij den kerkvoogd, aan P. van Eupen, 
lid van Berne". 

Coppens, die als historieschrijver van het Bossche bisdom Schut
jes voorafging, was van 1826 tot 1833 kapelaan in Schijndel. Toen 
hij in dat laatste jaar rector in Handel werd, wijdde hij zich aan de 
geschiedschrijving. Van zijn neef, de abt Nicolaas van den Braak, 
leende hij lange tijd een groot aantal archiefstukken van de abdij. 
Hij kon Petrus van Eupen, die van Gemert kwam en enkele jaren 
assistent in Heeswijk was, best ontmoet hebben. Er is weinig reden 
voor om aan de juistheid van het verhaal te twijfelen. Het verhaal 
zou er op kunnen wijzen dat de vicaris tot het laatst van zijn leven 
geobsedeerd werd door de strijd tegen de Abdij van Berne. 

Het is moeilijk enige aanwijzingen te vinden over de wijze waarop 
Berne zich poogde te wapenen tegen de bedoelingen van de Bossche 
vicaris. Zowel in Brussel als in Den Haag probeerde men goede 
contacten te krijgen. Beels en Jacobus van Hooff, de pastoor van 

S1) Arch. Abdij v. Berne, hs. Manni, Abtdij, t.a.p., blz. 90. Bijlggend een notitie 
van L. Schutjes, inhoudende verontschuldiging van de Vicarius. 

139 



Engelen, ondernamen naar deze steden nogal eens een reis, en ge
woonlijk werd daarbij ook wel iets „present gedaan", zoals in het 
kasboek werd opgetekend. In Brussel trad herhaaldelijk als contact-
man van de abdij bij Capaccini een zekere „Abbé de Villers" op. 
De aanwijzingen hiervoor zijn te vinden in de door Beels en Van 
den Berghen gevoerde briefwisseling.32 Het is onzeker of met deze 
„Abbé de Villers", Bruno Cloquette, de laatste abt bedoeld is van 
de cisterciënser-abdij Villers, die op 12 oktober 1828 overleed. Beels 
wijdde in zijn brief van 2 april 1830 aan Van den Berghen aan de 
nagedachtenis van de „Abbé de Villers" erg waarderende woorden. 
Hij bestempelde de overledene daarin als een vriend van de abdij en 
een „treffelijke voorstaander harer existentie". 

Ook had men goede contacten met jonkheer André baron Van 
den Bogaerde, die in februari 1830 benoemd was tot gouverneur 
van Noord-Brabant. In de zomer van 1831 ontving Beels een brief 
van hem en weldra werden aan het gouvernement in Den Bosch 
„sneppen present gezonden".33 Die goede relatie handhaafde zich 
in later jaren; toen de gouverneur zich in 1835 op het kasteel van 
Heeswijk had gevestigd. 

Op 6 september 1831 maakte de pastoor van Engelen, Jacob van 
Hooff, wederom „eene expresse rijze na s'Haage, om met Z.Ex. 
Capacinni te spreken over zaaken der Abdije".S4 Capaccini, die 
kort daarna naar Rome zou terugkeren beloofde er voor Berne zijn 
best te doen. Dit bleek uit een brief door Beels op 19 november 1831 
aan de franciscaan pater Antonius Pluck geschreven, die als pleit
bezorger van de abdij te Rome optrad. Beels had gehoopt dat met 
de dood van vicaris Van Alphen (1 mei 1831) de omstreden kwestie 
van het presentatierecht over de parochies uit de wereld zou zijn. 
Dat bleek niet het geval te zijn. Ook de apostolische administrator 
H. den Dubbelden bleef zich tegen het recht van voordracht verzet
ten. Nadat Beels de bewijzen voor het bestaan van dat recht had 
gegeven beloofde Den Dubbelden de zaak aan het oordeel van Ca
paccini te onderwerpen. Beels had echter vernomen dat hij bij de 

") Arch. Abdij v. Berne, Brieven Beels aan J. B. van den Berghen (afd. Π, В 11). 
Ook zekere De Koning, „Pastor op de Savel te Brussel", treedt in de jaren 1829-
1830 herhaaldelijk als tussenpersoon van de abdij bij Capaccini op. 

a=J Arch. Abdij v. Berne, Prior Beels 1823-1837, Kasboek 1825-1835, t.a.p., posten 
20 juli en 1 september 1831. 
M ) t.a.p. 
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Congregatie van de Propaganda Fide een verzoekschrift tegen de 
abdij had ingediend. Pater Antonius Pluck werd daarom gevraagd 
om bij de Congregatie het standpunt van Berne te gaan toelichten, 
waarbij hij op de toegezegde hulp van Capaccini kon rekenen.35 

Pater Antonius Pluck toog te Rome aan het werk. Bij een de
creet van de Congregatie van 9 juli 1832 werd de opvolging gere
geld. Zou de prior van de abdij komen te overlijden, dan zou de 
senior van het convent hem als prior en regent kunnen opvolgen, 
totdat er een andere oplossing zou zijn gevonden.se Op 18 augustus 
1832 schreef Antonius Pluck aan pastoor Jozef Martinus Beckers 
te Bokhoven, dat hij van de secretaris van de Congregatie had ver
nomen dat er een decreet op komst was. Dat zou voor de abdij zeer 
gunstig zijn en aan de kwestie tussen het vicariaat en de abdij een 
einde maken.37 

In haar bijeenkomst van 9 juli 1832 was de kwestie van het ca
noniek bestaan van de Abdij van Berne aan de orde geweest. Op 
28 augustus 1832 viel het besluit van de Congregatie van de Pro
paganda Fide, dat er geen enkele verandering mocht plaats vinden 
en dat de kanunniken van de Abdij van Berne verder alle geestelijke 
rechten en privileges zouden genieten, welke zij tot dusver genoten 
hadden. De tegenwoordige prior van de abdij zou als regent de lei
ding over de andere kanunniken hebben, totdat de Congregatie 
anders zou beslissen. Paus Gregorius XVI keurde al deze punten 
goed.т 

Het voor de abdij gunstig rescript uit Rome, dat de jarenlange 
strijd met het vicariaat voorgoed besliste, kwam op 15 september 
1832 's avonds bij prior Beels in Vlijmen aan, zoals hij in zijn ken
nisgeving aan alle confraters een paar dagen later meedeelde. In 
zijn kasboek vond men er diezelfde dag de sporen van. Voor de brief 
uit Rome betaalde hij aan porto vanuit Den Haag vijf stuivers. Ver
der „op het ontfangen van het decreet van Romen ten voordeele van 
de Abdije een kaars van ses pond geoffert ter eere van den H. An-

M) Arch. Abdij v. Berne, Prior Beels 1823-1837, kopie van brief d.d. 19 novem
ber 1831 (afd. I, VIII C). 
ao) Dit blijkt uit een besluit van 14 maart 1833, door de Congregatie genomen 
op een verzoekschrift van Beels d.d. 13 januari 1833, Arch. Abdij v. Berne, Prior 
Beels 1823-1837 (afd. I, VIII C). 
" ) ta.p. 
"J Bijlage X; vergelijk bijlage VIII. 
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tonius, seve gulden sestieri stuivers, daarbij een extra aelmoes van 
drie gulden", en verder ook nog „aan de boden voor het rond
brengen der circulaires aan de Eerw. Heeren Confreers met kennis
gevingen van het besluijt van Romen ten opzigte der Abdije. . . twee 
gulden twaalf stuijvers".39 Op 21 september 1832 zond Beels aan 
de franciscaan pater J. Jacobs, „in de kerk Den Boom" te Amster
dam, honderd gulden voor voorschotten en honorarium voor pater 
Antonius Pluck te Rome, terwijl deze op 9 mei 1833 wederom hon
derd gulden ontving.40 

De gevolgen van het besluit van Rome werden duidelijk uit een 
brief, die Beels bijna een jaar later, op 26 juli 1833 aan J. B. van 
den Berghen schreef. Hij zei daarin, dat zijn strijd tegen het vicari
aat hem zowel bij de wereldgeestelijken alsook bij sommige con
fraters het nodige verzet opleverde, en dat hij in die kringen „als 
eenen rebelligen, . . . stijfhoofdigen en wederspannigen tegen het 
Vicariaat" werd uitgekreten. Hij voelde zich echter in geweten ver
plicht, om vast te houden. Hij had gehoopt dat met de dood van 
vicaris Van Alphen de strijd zou ophouden, „dog hiermede ijndig-
de nog de vervolginge niet; den nieuwen benoemden Vicarius fragte 
aanstonds onse pastorijen en capellanien in te nemen, en ons het 
jus patronatus et praesentationis te ontrukken, dog ik verzette mij 
daartegen op het kragtigsten, zonder den moed te verliezen. Ziende 
dat hij mij niet ten onder kon krijgen en bevreesd, dat het Gouver
nement onze rechten zou verdedigen, richtte hij zich in het geheim 
tot Rome. Via Capalicci (bedoeld is: Capaccini) kwam ik daarvan 
op de hoogte, en zond onze verdediging in". Dat leidde tot het re
script van Rome van 28 augustus 1832, dat de rechten van Berne 
volkomen erkende, een standpunt dat paus GregoriusXVI op 24 
maart 1833 volkomen bevestigde. Beels vervolgde: „Dit gedeeltelijk 
in handen van Z.H.E. den Vicarius gekomen zijnde, en Z.H.E. 
antwoord van zijn missive van Rome bekomen hebbende, hetgene 
niet zeer gunstig voor hem geweest is, zooals ik uijt ons rescriptum 
kon opmaeken, zoo zingt men nu op eenen geheel anderen toon, 
ik worde bij het Vicariaat gepresen en verheft. Z.H.E. heeft ons 
jus patronatus et praesentationis opnieuw herkent, zooals ook door 

»») Arch. Abdij v. Berne, Prior Beels 1823-1837, Kasboek 1825-1835 (afd. I, 
VIII C). 
4<,)t.a.p. De franciscanenkerk was de vroegere statie „In den palmboom". 
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den Koning geschiet is. Hij heeft het seminarie aangeboden, om 

onse beeren aldaar te laaten woonen en de lessen te frequenteeren, 

daar ik alreeds gcbruijck van gemaakt hebbe. Mij wierd zelfs ge-

vraagt, of het niet konde geschieden, dat onse beeren aldaar het no-

vitiaat deede, waartoe т г п aldaar alles soude inschikken. Dagelijks 

komen er beeren, van de beste subjecten, uijt het seminarie zig aan

bieden, om bij ons ontfangen te worden, met volkome goedkeuringe 

van den Vicarius, dog er komen er zoo veele, dat wij genen aan

nemen, of zij moeten reeds priester zijn, en zoo bekwaam, om aan

stonds biegtvaeder te können worden, en zulken hebben wij er drie 

in het novitiaat aengenomen, zoo dat de zaaken der Abtdije alder-

voordeeligste zijn".41 

Toen Rome zo duidelijk gesproken had, was natuurlijk ook voor 

het vicariaat de strijd met Berne ten einde. Den Dubbelden schreef 

Beels op 10 oktober 1832 het verleden te willen vergeten en bereid 

te zijn een basis voor nieuwe samenwerking en onderlinge verzoe

ning te zoeken. Hij zou de privileges van de abdij en haar recht van 

voordracht met betrekking tot de pastoors en kapelaans erkennen. 

Beels werd als prior en regent verzocht de admissiebrieven voor de 

pastoors van Heeswijk en Bokhoven te willen opsturen. De apos

tolische administrator sprak tevens de hoop uit dat men tot een 

nauwe samenwerking zou komen. Het vicariaat beloofde naar best 

vermogen mee te werken aan de godsdienstige en wetenschappe

lijke opleiding van de Bernenses.42 

Voordat Den Dubbelden zo'n vredesboodschap kon schrijven aan 

prior Beels, had er intensief overleg plaats gevonden tussen het vi

cariaat van Den Bosch en dat van Breda. Ook de rol van Smits, de 

regent van het klein-seminarie te Sint-Michielsgestel was in dezen 

zeer belangrijk. 

De beslissing van Rome, die de reguliere zielzorg van de Bernen

ses uitdrukkelijk erkende en goedkeurde, viel immers zowel in het 

vicariaat van Den Bosch als in dat van Breda moeilijk. Antonius 

van Alphen en ook Den Dubbelden waren zeker geen voorstanders 

van regulieren in de zielzorg, temeer omdat ze met de priesters in 

hun eigen seminarie gevormd aan de vraag naar zielzorgers wel kon-

41) Arch. Abdij v. Berne, Brieven Beels aan J. B. van den Berghen (afd. II, В 11). 
*г) Arch. Abdij ν. Berne, map Vicariaat en Bisdom Den Bosch (afd. II, В 12). 

143 



den voldoen. Hun collega's Van Dongen en Van Hooydonk ín 
Breda waren er al evenmin op gesteld dat regulieren in de zielzorg 
bleven. In beide vicariaten werden de plaatsen op de parochies van 
leden van de abdijen van Averbode, Postel en Tongerlo, alsook van 
andere Zuidnederlandse zielzorgers, bij hun overlijden als regel door 
wereldgeestelijken overgenomen. Weliswaar had Berne in het vica
riaat van Breda geen parochie, maar meermalen was het plan ge
opperd iemand van Berne tot proost van St. Catharinadal te benoe
men. 

Zoals destijds tussen Van Alphen en Van Dongen, zo vond ook 
nu overleg plaats tussen Den Dubbelden en Van Hooydonk over de 
nieuwe situatie. J. van Hooydonk was in die omstandigheden dui
delijk de adviseur van zijn Bossche collega Henricus den Dubbel
den. In zijn eigen vicariaat volgde deze voornamelijk de zienswijze 
van de regent van het klein seminarie te Sint-Michielsgestel, Joan
nes Henricus Smits, die met verschillende Bernenses in contact 
trad.43 Beide adviseurs van Den Dubbelden stonden ook onderling 
in contact met elkaar. 

Van Hooydonk had, volgens zijn zeggen, in de zaak tussen vi
cariaat en abdij deze beslissing verwacht. Nu was het zaak dat de 
abdij „tot stichting der Kerk en tot meerdere eer van God worde 
ingerigt". Hij gaf in vijf punten aan, wat Den Dubbelden aan de 
Congregatie te Rome diende te antwoorden. Allereerst moest hij 
tekenen van blijdschap geven dat de kwestie eindelijk was geregeld. 
Vervolgens moest hij te kennen geven dat hij in het belang van de 
religie de eendracht en liefde wilde handhaven. Ten derde moest 
hij nadrukkelijk stellen dat hij op de Bernenses geen wraak zou 
nemen, zolang dezen hem tenminste goede en geschikte personen 
voor het werk in de zielzorg bleven presenteren. Ten vierde moest 
hij in vertrouwen de toestand van Berne schetsen en vragen, dat 
iemand door de H. Stoel gedelegeerd zou worden om orde op zaken 
te stellen, de onderlinge liefde en eendracht terug te brengen, 
dingen die moeilijk te bereiken zouden zijn, zolang Beels prior was 

4!) Voor de bemoeienissen van J. van Hooydonk en J. H. Smits zie Bisschoppelijk 
Archief, 's-Hertogenbosch, Apostolisch Vicaris Ant. van Alphen (map nr. V), van 
bijzonder belang zijn de brief van J. van Hooydonk d.d. 30 september 1832 en 
die van J. H. Smits d.d. 1 en 5 oktober 1832, alle gericht aan H. den Dubbelden; 
Omtrent J. H. Smits zie Schutjes, a.w., dl. II, blz. 204-206. 
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en bleef. En als vijfde en laatste punt voerde hij aan dat men erop 
moest aandringen dat de besten van de abdij zelf met voorstellen 
tot verbetering zouden komen! Zaken die er niet om logen. 

Uit de brief die de regent J.H. Smits op 1 oktober 1832 aan vi
caris Den Dubbelden zond, bleek nog duidelijker hoe behoedzaam 
maar tevens hoe resoluut het vicariaat ervoor wilde zorgen dat de 
Abdij van Berne aan bepaalde eisen zou gaan voldoen. 

Smits stelde voor: „De zaak van Beme zal zeer voorzichtig moe
ten behandeld worden, daar wij zien, dat die mannen een wit voetje 
te Romen hebben. Ik heb hierover den Vicarius van Breda gecon
sulteerd, die gelijk Uw Hoogw. uit den ingeslotenen zien zult, ook 
de voorzichtigheid aanbeveeld. Ik heb ook den Heer Wijckesloot, 
hier zijnde, met staat van de beroemde Abdij bekend gemaakt, die 
alle zijne goede diensten aanbood, om bij den Heiligen Stoel te be
werken, dat er een goede reformatie onder hun tot stand zou ge
bracht worden. Vandaag heb ik Berlicum (pastoor N. Hogers) gaan 
spreken, alwaar ik ook Heeswijk (pastoor J. Klijn) gevonden heb. 
Uit deze heb ik gehoord, dat er onder hun alle een misnoegen ont
staan is, in dieswil den Prior tot regent is aangesteld, hetgeene zij 
geheel strijdig oordeelden met hunne statuten. Neefs (de pastoor 
van Elshout en Oudheusden) was ook daar geweest en klaagde 
hierover evenzeer. Men was voornemens om bij de Propaganda te 
werken, om eenen nieuwen keus van prior te doen, en dan zal deze 
zekerlijk niet op Vlijmen (pastoor Beels) vallen. Ik heb dit project 
goedgekeurd en verzekerd, dat het Vicariaat hun hierin zou behulp
zaam zijn. Berlicum en Heeswijk gingen morgen naar Vlijmen, 
om deze zaak in de weik (week) te leggen. Ik heb hun verzekerd, 
dat Uw Hoogw. in het vervolg geen moeilijkheid meer maken zou, 
om het jus praesentationis te herkennen, indien er mannen geprae-
senteerd wierden, die genoegzame bekwaamheid hadden, en door 
hun oprecht priesterlijk gedrag dusdanig waren, dat zij met vrucht 
de geestelijke bediening konden waarneemen. Dog dat er drie wa
ren buiten bediening, die bij gebrek aan deze hoedanigheden niet 
konden aangenomen worden, hetgeen zij mij toestemden, en be
loofden den Prior te waarschuwen, om diergelijke presentatie niet 
te doen... Ik heb hen wel doen zien, dat Uw Hoogw. en het Se
minarie niets had tegen de Abdij als zodanige, maar alleen tegen 
het gebrekkelijke van hunne educatio religiosa et instructio debita 
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(geestelijke opleiding en behoorlijke studie). Dat wanneer hierin wel 
voorzien wierdt, welhaast de beste harmonie tusschen Berne en 
het Vicariaat bestaan zou gelijk in de Baronnie van Breda bestond 
tusschen de Bernardinen en het Vicariaat aldaar. Dat hierop moest 
gewerkt worden, en dan alles welhaast ten besten zou geschikt zijn. 
Zij beloofden mij hiertoe alle hunne pogingen te zullen aanwen
den, en twijfelden niet, of meest alle hunne confraters zouden hier
in met hun eens zijn". 

Vervolgens raadde Smits de vicaris aan om prior Beels te schrij
ven dat hij geen moeilijkheden meer zou maken, en in de toelatings-
brieven ook weer melding zou maken van het recht van voordracht. 
Hij kon natuurlijk de brieven van zijn voorganger niet veranderen 
door daarin een interpolatie of inlas aan te brengen. Evenmin kon 
hij zijn eigen brieven antidateren. Hij raadde daarom aan dat Beels 
voor Bokhoven en Heeswijk een nieuwe voordracht zou doen. Wel 
voegde Smits er listig aan toe dat hij dit diende te doen „als Regent 
van de Abdij door de Heilige Stoel aangesteld". En Smits voegde 
er aan toe: „Dit zal onder hun en vooral de vorige Regenten het 
misnoegen vermeerderen en aansporen, om te bewerken dat er een 
nieuwe keus (zal) geschieden, volgens hunne statuten". 

De brief van Smits van 5 oktober 1832 aan de vicaris bevatte 
nieuws omtrent de gang van zaken. De pastoors van Berlicum en 
Heeswijk waren in Vlijmen met prior Beels gaan praten. Het feit 
dat drie leden van de abdij buiten bediening gesteld waren, omdat 
zij als zielzorger niet genoeg onderlegd waren, was een ernstige 
zaak. Men diende tot een betere selectie van de kandidaten en een 
meer verantwoorde opleiding te komen. Smits rapporteerde immers 
over het onderhoud met de pastoors: „Verder had de Heer Prior hun 
verzekerd van niemand meer te zullen aanneemen, als degeenen, die 
het Vicariaat of Uw Hoogw. hiertoe geschikt zou oordeelen. En bij 
Uw. Hoogw. bewerken, dat zij hunne studiën in het Seminarie zou
den doen". 

De positie van de prior, zo meldde de brief verder, was tamelijk 
onaantastbaar. Als het tot een nieuwe keuze zou komen, zou hij 
waarschijnlijk ook gekozen worden. Daarom was het beter ervoor 
te zorgen dat de prior twee regenten naast zich kreeg, die van het 
goede soort waren, zoals pastoor Hogers van Berlicum en Nicolaas 
van den Braak, de pastoor van Hedikhuizen. Die zouden dan de 
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macht van de prior kunnen beknotten, de partijen zien te vereni
gen en zo alles ten goede keren. 

De interventie van het vicariaat voor een betere selectie en op
leiding van de Bernenses dient zeker niet als ongezonde bemoeizucht 
beschouwd te worden. Zij vond plaats met medeweten en mede
werking van zeker goedgezinde Bernenses. Over en weer had men 
de ervaring opgedaan, dat het op de parochies doorgebrachte novi
ciaat en de theologiestudie aldaar, of ook zelfs die op het seminarie 
in Groot-Linden, waar de priesteropleiding voor het vicariaat van 
Grave plaats vond, en waar ook twee Bernenses gestudeerd hadden, 
niet erg geslaagd konden heten. Dat men op iets meer dan een do
zijn abdijleden, allen bestemd voor de zielzorg, er drie uit het paro
chiewerk had moeten terugnemen, was een teken aan de wand. Wil
den de verspreide Bernenses — van kloostervorming was nog steeds 
geen sprake — als hulptroepen in de zielzorg binnen het vicariaat 
van Den Bosch blijven fungeren, dan lag het voor de hand, dat men 
ook eisen ging stellen. Tot die „eisen" behoorde vermoedelijk ook 
de studie van de Bernenses op het seminarie gedurende de komende 
kwarteeuw. Het noviciaat hield men, al bood men daarvoor op het 
seminarie ook gelegenheid, toch maar liever in eigen kring op de 
parochies. 

Op 22 oktober 1832 berichtte Beels aan pastoor Jozef Beckers van 
Bokhoven, dat door het vicariaat het jus praesentationis erkend was 
en dat thans ook „den inleij", de installatie van een nieuwe pastoor 
door de deken, toegestaan was. Hij stuurde daarom de (vijf jaar in
gehouden) benoemingsbrief op. 

Met het Koninklijk Besluit van 23 januari 1825 en het pauselijk 
rescript van 28 augustus 1832 had Beels de solide fundamenten 
gelegd voor het verder voortbestaan van de abdij. Buiten de periode 
van de Tachtigjarige Oorlog was deze nooit zo bedreigd geweest 
als in deze jaren. In die strijd voor haar „civiele en geestelijke exi
stentie" was Beels de grote voorvechter die terecht van zichzelf mocht 
getuigen, wat hij eens aan Van den Berghen schreef: „Ik hebbe een 
onaangenaam en lastige leve (gehad), vervult met arbeijd, moeijelijk-
heden, verdriet, zorg en kommer; de dood alleen zal hieraan een 
eijnde maeken, en Godt geve, dat dese voor mij mag zalig wesen". 
Die zorgen werden onder andere veroorzaakt, doordat een van zijn 
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confraters, Jan CoppenS, zoveeì schulden maakte, dat de prior 
in een paar kranten daartegen openlijk moest waarschuwen.44 Ook 
deed hij zijn best om het leven van de kapelaans in overeenstem
ming te brengen met de bepalingen van het in 1718 te Tongerlo 
gehouden provinciaal kapittel.4ä Met de hulp van Antonius An
tonucci, die inmiddels tot vice-generaal was benoemd, regelde hij 
deze kwestie in het geschrift „Lasten van de kapellanen van Vlijmen 
bij den Prior".46 

Na het vertrek van Francesco Capaccini in 1831 en na de dood 
van Gerardus van Nooy op 27 november 1832 had Beels de paus 
op 13 januari 1833 verzocht een nieuwe vice-generaal voor Berne 
te benoemen.47 Hij stelde als vice-generaal voor een missie-overste 
uit de Orde van Sint-Franciscus of uit de Sociëteit van Jezus. Ver
volgens vroeg hij dat het Indultum Romanum van 4 oktober 1828, 
dat de vrije abtskeuze toestond, van kracht zou blijven en tenslotte 
dat hij Beels, bij zijn overlijden door de oudste van zijn confraters 
kon worden opgevolgd. Op 24 maart 1833 werd echter de zaak
gelastigde Antonius Antonucci als vice-generaal van Berne aange
steld. De vrije abtskeuze bleef gehandhaafd, terwijl de eventuele 
opvolging van de prior zou verlopen conform het decreet der Con
gregatie van 9 juli 1832, dat de „senior conventus" had aangewe
zen als plaatsvervanger. 

Beels wilde blijkbaar van de geboden gelegenheid tot een vrije 
abtskeuze zo vlug mogelijk gebruik maken. Reeds 20 april 1833 ver
zocht hij Antonucci om een canonieke keuze; deze gaf daartoe op 
25 april 1833 vanuit Den Haag zijn toestemming, maar maande 
tevens aan tot de uiterste voorzichtigheid bij het hanteren van die 

") Arch. Abdij v. Berne, Prior Beels 1823-1837, Kasboek 1825-1835, t.a.p., waar
in op 29 juli 1833 vermeld staat „In het Journaal en den Noordbrabanter eene 
waarschuwinge aan het publiek doen plaatsen wegens het maeken van schulden 
ten laste der Abtdije zonder deszelfs toestemminge, en gerigt tegen de Heer Jan 
Coppens". De Noordbrabanter bracht de waarschuwing van prior Beels op dinsdag 
23 en vrijdag 26 juli 1833. 
«) Arch. Abdij v. Berne, Prior Beels 1823-1837, instructie van 31 december 1832 
(afd. I, VIII C). 
4i) Arch. Abdij v. Berne, map Vice-Generalaat, de brief van Antonucci is van 18 
september 1833 (afd. II, B. 12). 
4') Arch. Abdij v. Beme, Prior Beels 1823-1837, map Antonucci, het verzoek
schrift van Beels d.d. 13 januari 1833 wordt in?ewilligd op de audiëntie van 24 
maart 1833 (afd. I, VIII C). 
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toestemming.48 Het zou in feite nog vier jaar duren, voordat er na 
de dood van Beels weer een abtskeuze zou mogen plaatsvinden. 

Beels moest ondertussen alle zeilen bijzetten om de parochies ge
regeld van de nodige zielzorgers te kunnen voorzien. Gelukkig de
den, toen het conflict met het vicariaat tot het verleden behoorde, 
drie priesters van het groot-seminarie hun intrede in de Orde. Beels 
vroeg Antonucci om dispensatie voor het tweede noviciaatsjaar, dat 
door het Concilie van Trente was voorgeschreven. De drie novicen, 
die priesters waren, hadden reeds jurisdictie, en mochten preken en 
biechthoren, zodat zij dus onmiddellijk in de zielzorg konden wor
den ingezet.49 

In de zomer van 1835 was men verplicht in Bokhoven zelfs een 
priester van het seminarie op assistentie te laten komen.60 De 
schaarste aan norbertijnen uit de gemeenschap van Berne was de 
reden, dat men op een aanbod om de zielzorg over de statie Beesd 
over te nemen, uiteindelijk niet kon ingaan. Het aanbod werd ge
daan door pater Matthias Wolff S.J., die met Beels en Jacob van 
Hooff nauw bevriend was.51 De statie was vroeger een parochie 
van de moederabdij Marienweerd geweest en later door Postel be
diend. Zo'n aanbod moest Berne wel aanspreken. Er zijn bewijzen, 
dat Jacob van Hooff, de pastoor van Engelen, in de voorafgaande 
tijd reeds meer dan eens „voor de zaeken der Abdije" in Beesd 
was.52 

Het overleg omtrent de eventuele overname van de statie 
Beesd bewees wel, dat men thans iets vrijer dan voorheen kon 
handelen, toen alles slechts ging om de harde strijd voor het 
eigen bestaan. Dat bleek ook toen in het laatste levensjaar van Beels 
de aanstelling van een nieuwe proost in Sint-Catharinadal te Oos
terhout aan de orde kwam. Proost Van Gennep was daar 25 februari 
1837 overleden. Voor die tijd had Joannes van Hooijdonk, de apos
tolische administrator van het vicariaat, in gezelschap van Den 
Dubbelden, op de Ruwenberg in Sint-Michielsgestel, de kwestie 
4 e) Arch. Abdij v. Berne, map Vice-Generalaat (afd. II, В 12). 
«Ό Arch. Abdij ν. Berne, Prior Beels 1823-1837, map Antonucci, t.a.p. 
6») Arch. Abdij v. Berne, Prior Beels 1823-1837, Kasboek 1825-183S, 16 juli 1835 
(afd. I, VIII C). 
5 1) Arch. Abdij v. Berne, Prior Beels 1823-1837 (afd. I, VIII C); voor de relaties 
van Pater Wolff met de Abdij van Berne zie Heijman, Acht Eeuwen, t.a.p., blz. 63. 
S i) Arch. Abdij v. Beme, Prior Beels 1823-1837, Kasboek 1825-1835, 20 juni 1831 
e i 17 september 1834 (afd. I, VIII C). 
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van die opvolging met Beels besproken. Op 14 maart 1837 schreef 
Van Hooijdonk aan Beels: „Zou de Eerw. pastoor van de Hardsteeg, 
N . van den Braak, niet best geschikt zijn, en zou zijn Eerw. dien 
post willen aannemen? Wij hebben ook toen gesproken over uwen 
kapelaan. Ik bid uw Eerw. mij te willen voorthelpen. Want als ik 
geenen geschikten Heer van uw Abdij kan krijgen, zal ik genood
zaakt zijn, eenen saeculieren tot proost te moeten stellen, hetwelk 
voor de religieuzen natuurlijk onaangenaam zoude zijn". Twee da
gen later liet Beels aan Van Hooijdonk weten, dat hij onder zijn 
religieuzen enkele geschikte kandidaten had. Op 20 maart vroeg 
Van Hooijdonk om de namen van de personen die in aanmerking 
kwamen. De zusters hadden volgens gewoonte, wel de vrije keuze, 
schreef hij, terwijl hij de aanstelling en de instelling gaf, maar „de 
nonnekens kennen niemand van uw Heeren, ik zal derhalve haar 
moeten inlichten, en de verkiesbare personen moeten opgeven".M 

Van de twee door Van Hooijdonk genoemde kandidaten, zou Nico-
laas van den Braak, pastoor van Hedikhuizen (Haarsteeg), voor het 
einde van het jaar abt van Berne worden. De kapelaan van Beels, 
Franciscus Brouwers, werd daarop tot proost van Sint-Catharinadal 
gekozen. 

§ 3. Blijvende moeilijkheden met de opleiding 

De opheffings- en uitstervingsdecreten, gericht tegen de kloosters 
in de vroegere vrije gebieden, zoals het Land van Ravenstein en in 
het graafschap Megen, bleven doorwerken. Weldra deed de onder
wijspolitiek van de koning en zijn ministers zich ook terdege voelen. 

De grootste moeilijkheid ondervond men met het onderbrengen 
van novicen; de regering duldde geen nieuwe „aankweek". De 
Bossche vicarissen, toch al niet geporteerd voor de regulieren en 
bovendien bevreesd voor moeilijkheden met de landsregering, hiel
den zich stipt aan de besluiten van de regering. Prior Beels zocht 
daarom naar mogelijkheden in het Zuiden. Op 24 oktober 1824 
schreef hij daarom aan Van den Berghen: „Zoude de Z.E.H. Lux 
(bedoeld is: Petrus Luckx) mijnen novitie-mcester niet können be
weegt worden, om twe Jonge Heren bij zig in het novitiaat te ne-

53) Arch. Abdij v. Berne, Prior Beels 1823-1837, brief van J. van Hooydonk aan 
Beels d.d. 20 maart 1837. 
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men? . . . het zoude eenen zeer grooten dienst zijn, om ons order te 
bewaren.. .".5 4 Voor de studie kon men in een uitzonderlijk geval 
nog wel in Uden terecht. Daar studeerde sinds zijn priesterwijding 
op 6 april 1824 Antoon van den Eijnde.55 Beels raadpleegde toch 
op 24 mei 1825 het kapittel over de kwesties: Of men van oordeel 
was dat het aannemen van novicen tijdens het regentschap moest 
doorgaan en of de jonge priesters een theologische opleiding te Uden 
of ergens anders moesten krijgen.5e De geraadpleegde kapittelleden 
gaven op beide punten een bevestigend antwoord. Op 10 juni wer
den Petrus Mutsaers en Lambertus Theonville als novice gepresen
teerd en aangenomen. Benadrukt werd dat thans het aanbod van 
goede kandidaten zeer groot was en dat men dringend aanvulling 
nodig had. Voor de waarde van de opleiding van de abdijleden had 
vicaris Van Alphen, overigens volkomen terecht, weinig waardering. 
Hoe kon men, zoals de abdij er nu bij stond, en in deze politieke 
stituatie aan de novicen een religieuze opvoeding geven en ze tot 
goed onderlegde zielzorgers opleiden, vroeg hij zich af. Vele abdijen 
in België, die opgeheven waren, net als Berne, en veel meer leden 
en groter vermogen hadden, hadden niet geprobeerd hun abdij in 
het leven te houden. De laatste generaal van de Jezuïeten koos, 
aldus Van Alphen, tenminste voor het parool: Leven zoals het hoort, 
of anders niet.57 

Op 14 juni 1825 kwamen de twee ingrijpende onderwijswetten 
tot stand. De klein-seminaries werden opgeheven, en het Collegium 
Philosophicum te Leuven, de trotse schepping van Pieter van Ghert 
zou deze voortaan vervangen. Alleen zij, die twee jaar wijsbegeerte 
op deze staatsschool hadden gestudeerd, zouden daarna pas op een 
groot-seminarie hun studie in de theologie als voorbereiding op het 
priesterschap mogen maken. 

Beels hoopte dat Van Alphen bereid zou zijn de jonge fraters van 
de abdij na hun noviciaat toe te laten tot de theologiestudie op het 

M) Arch. Abdij v. Berne, Brieven Beels aan J .B. van den Berghen (afd. II, В 11). 
f b) Volgens Arch. Abdij v. Berne, map Bernse abtenlijst en wapens (afd. II, С 10) 
wordt Van den Eijnde 20 juni 1824 naar Uden gezonden om zijn theologische 
studie af te maken. Idem, Prior Beels 1823-1837, Kasboek 1825-1835, t.a.p., wordt 
25 september 1825 te Uden voor „kostgeld, lessen der theologie, . . . misbrood en 
wijn" betaald. 
м) Arch. Abdij v. Berne, Rondzendbrieven, map II, 1823-1837 (afd. И, В 12). 
•") Aich. Abdij v. Berne, Brieven Van Alphen-Beels, brief d.d. 24 februari 1824 
(afd. И, В 12). 
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groot-seminarie van het vicariaat. Een verzoek daartoe van 2 juni 

1826 had evenwel geen resultaat.5 8 

Blijkbaar had men echter reeds eerder de zekerheid dat men op 

het seminarie geen toegang zou krijgen. Op 1 december 1825 meld

de Beels aan Van den Berghen dat men voor de theologiestudie niet 

op het seminarie terecht kon. De regenten hadden daarop besloten 

zelf een lector aan te stellen. De daartoe geschikte personen van de 

abdij waren echter in de zielzorg werkzaam. Daarom zocht men 

elders naar een regulier of wereldheer die voor dat doel geschikt was. 

Beels vroeg: „Zoude U. Eerw. in Braband niemand weten, die voor 

het stille leven is, bekwaam om de theologie van Dens en de H. 

Schriftuur aan onse Heeren uijt te leggen, en hiertoe genegen. . . " 5 e 

In het aantrekken van een lector zou Beels niet slagen. De prior 

poogde daarop tevergeefs om de fraters in een klooster onder te bren

gen. Op 15 juli 1826 vermeldde hij in zijn als dagjournaal funge

rend kasboek: „Eene rijze na Beek gedaan, om over het plaatsen 

der Jonge Heeren te spreeken, vijf dagen een c h a i s . . . " β 0 Het betrof 

hier Mutsaers en Theonville voor wie Beels drie weken later aan 

Ciamberlani dispensatie voor het tweede jaar noviciaat vroeg, plus 

de toestemming om de kleine ordes en het subdiakonaat te ont

vangen. De mededeling in de brief aan Ciamberlani dat een van de 

kandidaten het H. Vormsel nog niet had ontvangen, bewees op

nieuw hoezeer de toediening van dit sacrament in die dagen in de 

verdrukking was gekomen.6 1 Enkele dagen later zocht Beels zijn 

heil bij Gerardus Hermans: „Na Grave geweest, om Z.H.Eerw. den 

Vicarius te spreken, om de Jonge Heeren te könne plaatsen te Groot-

Linden". Dat lukte. Op 11 oktober ging Beels zelf naar het groot

seminarie in Groot-Linden van het vicariaat Grave om daar afspra

ken te maken. Op 16 november togen Mutsaers en Theonville met 

de kar naar hun studiehuis.'2 De laatste betaling voor hen vinden 

wij op 20 augustus 1828. De studie op het seminarie van het vica-

se) Idem. 
^) Arch. Abdij v. Berne, Brieven Beels aan J. B. van den Berghen (afd. II, В 11). 
и ) Arch. Abdij v. Berne, Prior Beels 1823-1837, Kasboek 1825-1835, Beek is hier 
misschien Beek bij Bree (afd. I, VIII C). 
tl) Arch. Abdij v. Beme, Prior Beels 1823-1837, t.a.p. 
·*) Arch. Abdij v. Berne, Prior Beels 1823-1837, Kasboek, t.a.p. Van 25-27 augus
tus was Hermans met zijn kapelaan bij Beels in Vlijmen om te spreken over van 
de abdij. Dat de jonge fraters van circa 1800-1830 in Groot-Linden en Huissen bij 
Arnhem op studie gingen, zoals Manni beweert, bleek ons nergens. 
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riaat Grave was van bescheiden formaat. Slechts twee leden van 

Berne hebben er gestudeerd. 

Dat men intussen ook aan de mogelijkheid dacht om zelf te Hees-

wijk de opleiding te organiseren, misschien zelfs om het klooster

leven te herstellen, blijkt misschien uit hetgeen Beels op 10 no

vember 1826 aan zijn vriend Van den Berghen schreef. „De Abtdije 

van Berne leeft nog, wij gaan in stilte met alles voort, en worden 

nog van geestelijke of tijdelijke magt gestoord. Wij zijn reeds bezig 

geweest, om onse refugie te Heeswijck te repareeren, en die tot een 

convent in te rigten, dog de geldmiddelen ons ontbrekende hebben 

wij dit moeten staken. Wij hopen op de toedragen onser confreers, 

om zoo het order nog in wezen te houden". e 3 

Schutjes deelde mee dat Nicolaas van den Braak, de pastoor van 

Hedikhuizen, van 1825 tot 1835 de opleiding van de novicen in 

handen had. e 4 Aan een geregelde opleiding gedurende die tijd, en 

wel op de pastorie, dient echter ernstig getwijfeld te worden. Vol

gens een schrijven van 29 januari 1829 van Beels aan Van Berghen, 

was de aartspriester G. van Nooy heel welwillend, maar bleef vicaris 

Van Alphen onverzoenlijk. Beels was van oordeel dat zij in Rome 

en bij de koning de zaak van de Berne-gemeenschap best konden 

verdedigen, maar wat men in die omstandigheden het beste kon 

doen, wist hij niet precies. „Wij durven in dit bisdom nog gene 

Jonge Heeren bij onse confreers in den kost te bestellen, uijt vreese 

van verraad."*5 Hij vroeg of Van den Berghen of Luckx genegen 

waren om de bezorger van de brief, een postulant, als commensaal 

bij zich in huis te willen nemen. „Genoeg, dat hij de statuten leest, 

en van tijd tot tijd wat van het order hoort; hij is braaf en geschikt, 

en zal een deftig kostgeld betaelen". Iets later werd bij een norber-

tijner pastoor in de buurt van Geel ook een kandidaat geplaatst. 

Op 15 oktober 1829 legde Capaccini aan Beels een aantal vragen 

voor. Beels vatte die samen: „Wat de novitien aannemen betreft, dat 

hij (Capaccini) niet begrijpt, waarom wij geen gebruijk maeken 

van het recht ons van het gouvernement zelfs gegeven, en dat hij 

van het aannemen van novitien ook te Rome heeft kennis ge-

м ) Arch. Abdij ν. Berne, Brieven Beels aan J. B. van den Berghen (afd. II, В 11). 
M) Schutjes, Geschiedenis van het Bisdom 's-Hertogenbosch, a.w., dl. I, blz. 301. 
'"') Arch. Abdij v. Berne, Brieven Beels aan J. B. van den Berghen, t.a.p. 
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geven".68 In 1829 was er een postulant, De Kouwer geheten, waar
van de naam doet vermoeden, dat hij een Zuidnederlander was. 
Misschien wilde Beels daarmee bij vicaris Van Alphen buiten schot 
blijven, omdat de persoon in kwestie niet afkomstig was uit diens 
jurisdictiegebied. Op 22 december 1829 schreef hij: „Ik hebbe 
eenen novitie bij mij, ik wenschte er nog meer te könne krijgen, dog 
uijt dit Vicariaat zal ik er gene meer aannemen. Zoude er gene mo-
gelijkheijd zijn om de onse als sij geprofessiet zijn, in het Seminarie 
van Mechelen te könne plaatsen? Gelieft dit eerst te hooren".67 

In de laatste maanden voor het uitbreken van de Belgische Opstand 
hoopte Beels van de kant van Capaccini duidelijker aanwijzingen te 
krijgen, welke weg hij moest volgen bij het aannemen van novicen. 
Men had er immers grote behoefte aan; velen boden zich aan, zelfs 
priesters. Men zou ze volgens hem goed kunnen aannemen, „daar 
zig nu eene beste gelegen theijd aanbied, om dezelve eene religieuze 
opvoedinge te bezorgen van den kant van de Eerw. Heeren con-
freers van Park, die mij alle behulpsaamheijd beloven".*8 

Ofschoon de opgeheven kloostergemeenschappen van 1796 eerst 
hersteld konden worden na de nieuwe grondwet van 1830, die het recht 
van vereniging toestond, schijnt de herleving van de abdij van Park 
toch reeds in het jaar 1829 op gang te zijn gekomen. In een brief van 
de gouverneur van Zuid-Brabant uit dat jaar werd meegedeeld dat de 
voormalige abdij van Park bewoond was door jonge lieden die zich 
voorbereidden op hun intrede in de geestelijke stand.60 Het gebrek 
aan priesters op de parochies was overigens groot. Toen in 1825 
pastoor Ooms van Heeswijk stierf, hadden de daarop volgende op
schuivingen tot gevolg dat men in Berlicum geen eigen kapelaan 
meer kon benoemen.70 Van 1825 tot 1833 waren er daarom twee se-
culieren als assistent werkzaam. In Heeswijk had men tussen 1835 
en 1842, toen men met het vicariaat weer op goede voet stond, drie 

«6) Arch. Abdij v. Berne, Rondzendbrieven, map II, 1823-1837, door Beels geci
teerd in zijn brief van 26 februari (afd. И, В 12). 
e 7) Arch. Abdij v. Berne, Brieven Beels aan J. B. van den Berghen, t.a.p. 
ю) Idem, brief van Beels d.d. 2 april 1830; vgl. die van 9 juli 1830. 
"Ό M. R. Thielemans, Inventaire des dossiers relatifs à la Belgique conservés dans 
le fonds Cabinet du Ministère de l'Intérieur (¡817-1830) aux Archives Générales 
du Royaume des Pays-Bas (Brussel 1974), blz. 38, nr. 861. 
7n) Arch. Abdij v. Berne, notitie in map Вегпье abtenlijsten en wapens afd. II, 
CIO). 
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seculiere priesters als assistent en te Vlijmen in de jaren 1851-1857 
twee.71 

Over het ontwikkelingspeil van de toenmalige Bernenses is een 
uitspraak van Beels bekend van 20 augustus 1830, vijf dagen voor 
het uitbreken van de Belgische Opstand. Zij luidt: „Wat aangaat 
de bekwaamheijd onser subjecten, wij zijn met dartien in het ge
heel; onder desen schijnen vier a vijff bij uijtnementheijd uijt in 
geleerdheijd, en alle de overigen zijn bekwaam, dewijl zij alle in de 
cura animarum zijn. Gelieft dus tot ons behoud mede te werken en 
mede te zorgen, dat het Semen Norbertinum niet t'eenemaal onder 
de voeten getrappeld word. . ." . 7 2 Het is een werkelijk indrukwek
kend getuigenis van Beels. Diens naïeve beoordeling van de kwalitei
ten van zijn confraters werd ongetwijfeld ingegeven door zijn liefde 
voor zijn abdij en zijn orde. 

Toen Rome op 28 augustus 1832 beslist had dat Berne kerkwettig 
bestond, kwam er meer regelmaat in de opleiding. Het noviciaat 
werd toen in Hedikhuizen gevestigd, of in Haarsteeg, waar de pas
torie stond. Op 17 oktober 1833 betaalde Beels aan pastoor Nicolaas 
van den Braak een bescheiden som „wegens verschotten aan het 
maaken van slaapplaatsen voor het noviciaat".73 Er zijn hele lijsten 
bewaard gebleven die aangeven, welke uitzet aan kleren en boeken 
de novicen moesten meebrengen, onder andere een half dozijn 
slaapmutsen. Bij kleding en professie was men aan de pastoorsmeid 
een fooi verschuldigd van drie gulden en eenzelfde bedrag kreeg zij 
ook jaarlijks voor het stoppen van kousen en verdere diensten.74 

In die knusse, huiselijke pastoriesfeer ontstond een noviciaat, waar 
duidelijk een familieband sterk aanwezig was. De beminde gelovi
gen ter plaatse gingen de priesters en de fraters in opleiding onder
scheiden, door te gaan spreken van „Heren" en van „Jonge Heren". 
De laatste benaming kwamen wij in 1799 op 25 november voor het 
eerst tegen in het kasboek van prior Van Geel. 

'*) Voor Berlicum, Heeswijk en Vlijmen, zie resp. Schutjes, a.w., dì. I l l , biz. 257, 
dl. IV, biz. 96; dl. V, biz. 835. 
v') Arch. Abdij ν. Berne, Brieven Beels aan J. B. van den Berghen, t.a.p. 
^) Arch. Abdij ν. Berne, Prior Beels 1823-1837, Kasboek 1825-1835, t.a.p. De 
„verschotten" betreffen voorgeschoten kosten van de pastonr, die als algemene 
kosten van de abdijgemeenschap door de prior aan hem moesten worden terug
betaald. 

" ) Arch. Abdij v. Berne, Doopbewijzen, etc, zie „Memorie voor den E.W. Heer 
Van den Bogaard" (afd. II, B i l ) . 
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Hoe het na 1832 met de theologiestudie ging, heeft de latere 
abt Manni, die zelf van het groot-seminarie te Haaren afkomstig 
was, ons beschreven. „Toen de zaak door de H. Stoel de 28 aug. 
1832 beslist was, werden de jonge leden der Abtdij in het Seminarie 
voor de theologische studiën opgenomen, namenlijk A. van Laar
hoven en latere veele. In 1833-1835 werden de studenten der god
geleerdheid aangespoort zich te begeeven naar de Abtdij; dien raad 
hebben gevolgd Q. van de Bogaard, J. H. van Roosmalen, H. van
den Brand, F. Brouwers, A. H. Manni. Toen de Abtdij gebrek aan 
priesters had, gaf het Bisdom kapellanen te Berlicum en Vlijmen. 
Toen de zaak te Rome beslist was, was er overeenstemming tusschen 
het Bisdom en de Abtdij".75 

§ 4. Bestaan en werk van de kleine kudde 

In de tijd van het regentschap van Beels vocht men op leven en 
dood voor het bestaan van de abdij. Om het behoud van goederen 
hoefde men zich niet te bekommeren. In de begintijd van het abba-
tiaat van Petrus Beckers was Joannes van Dijk nog „provisoor" of 
econoom. Daarna werd zo'n functionaris overbodig omdat er geen 
goederen van betekenis meer waren, of omdat het beheer erover uit 
veiligheidsoverwegingen in handen van leken was gelegd. 

In 1807 waren de goederen in de Zuidelijke Nederlanden voor
goed verloren. In Bataafs Brabant was het onroerend goed, dat in 
1799 aanvankelijk werd aangeslagen, kort daarna uit de sequestratie 
ontslagen. In 1808 werden de goederen die de abdij in Heeswijk, 
Schijndel en Lithoyen nog bezat, door een schijnverkoop aan leken 
overgedragen. Dezen zouden tientallen jaren lang zich met de ad
ministratie bezighouden. Ook het beheer over de effecten werd aan 
leken overgedragen. 

De gewone huiselijke uitgaven werden door de prior gedaan. 
Deze bleef ook regelmatig ieder jaar de „canon" uitkeren, het be
drag, dat voor het levensonderhoud van de verspreide leden moest 
dienen. Dankzij de door prior Beels in zijn kasboek bijgehouden 

7'·) Arch. Abdij v. Berne, hs. Manni, Abtdij, t.a.p., blz. 92. Na Manni kwamen 
ook P. de Bekker en P. van Eupen van het Groot-Seminarie; t.a.p. blz. 129. 
Volgens Schutjes, a.u>., dl. II, blz. 301 zijn in de loop der tijden in totaal 25 
leden van het Groot-Seminarie naar de Abdij van Berne overgegaan. 
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abdij-administratie, waarin de posten doorgaans uitvoerig omschre

ven werden, bleven diverse gegevens uit het verleden van de abdij 

bewaard. 

Uit die overgeleverde, zeer bescheiden berichten, kan men toch 

wel besluiten dat er met de goederen schijntransacties plaatsvonden. 

In de jaren 1824 tot en met 1826 stonden de belastingbiljetten 

voor ongebouwde eigendommen in Heeswijk op naam van „de 

Abdij van Bern". Men zou zich kunnen afvragen of die nadruk

kelijke tenaamstelling wellicht verband hield met de erkenning door 

de koning. Later stonden al die aanslagen, met steeds hetzelfde ko-

hiernummer als in de drie bovengenoemde jaren, steeds op naam 

van J. van Rijckevorsel. Deze verklaarde trouwens op 1 maart 1826 

dat de tienden van Heeswijk niet aan hem toebehoorden, maar aan 

de Abdij van Berne, omdat hij de koopsom niet had betaald; op 9 

september 1839 legde hij een verklaring van precies dezelfde strek

king af over de tienden in Lithoyen. 

Op 22 februari 1837 verklaarde prior Beels in een „memorie", dat 

„de tienden van Lithoyen zijn gesteh ten name van Z.H.D.W. 

(geboren Heer J. W. Half-Wassenaar, Heer van Onsenoort en 

Nieuwkuijk) om de tijdsomstandigheden, dog zijn en blijven het 

wettig eijgendom der Abdije, zooals (deze) ook schriftelijk heeft ge

lieve te declareren, en heeft dezelve van die tijd geadministreert ten 

voordeden van de Abdije".7β Jarenlange afrekeningen met beide 

bovengenoemde heren leveren het bewijs voor die gang van zaken. 

Ook in het vicariaat volgde men deze handelwijze. Wij wezen er 

reeds eerder op, dat men zo met het klein-seminarie Herlaar gehan

deld had in 1798. Met de in 1837 begonnen en in 1839 betrokken 

gebouwen van het groot-seminarie gebeurde hetzelfde. Deze kwa

men op naam van Jan van Rijckevorsel in Den Bosch.77 In een in 

1841 waarschijnlijk door H. den Dubbelden ontworpen concept

reglement voor een zo goed mogelijk beheer der kerkelijke goederen 

werd zelfs uitdrukkelijk vermeld, dat men die goederen „op aanra

den van Zijne Hoogheid de Prins van Oranje", de latere koning 

Willem II, op naam van de heer Van Rijckevorsel had gezet! Eerst 

had men het seminarie opgegeven als eigendom van het vicariaat; 

n) Arch. Abdij v. Berne, Prior Beels 1823-1837, t.a.p., de verklaring was van 
26 juli 1825, de opdracht was al op 29 juli 1808 geschied. 
" ) Schutjes, a.w., dl. II, blz. 188. 
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om moeilijkheden met en ongewenste inmenging van de regering te 
voorkomen had men het bezit op naam van een particulier persoon 
gezet.78 

Onder de vaste goederen nam het Slotje te Heeswijk, tevens 
woonplaats van de pastoor, de eerste plaats in. Weliswaar hadden 
de parochianen in hun rekest van 5 oktober 1807 aan de landdrost 
De la Court betoogd, dat de pastorie eigendom van de parochie en 
niet van de abdij was, maar dat gebeurde toen duidelijk, omdat 
pastoor Ooms vreesde dat hij voor abt Beckers het veld zou moeten 
ruimen. In zijn brieven aan Beels liet Van Alphen zich niet zo lo
vend uit over Ooms, die van 1804 tot 1825 pastoor van Heeswijk 
was. Wat hij in bedekte termen over „de zaak Heeswijk" te verstaan 
gaf, duidde er op dat de pastoor zeer zelfstandig te werk ging. Diens 
parochie raakte ook diep in de schuld. Misschien lag hier wellicht 
de verklaring voor het gegeven dat de oude, middeleeuwse parochie
kerk zo laat pas aan de katholieken terugkwam, namelijk in 1821, 
terwijl het besluit van koning Lodewijk Bonaparte al van 4 mei 
1809 dateerde. In 1826 werd ook het plan geopperd om de parochie 
met de abdij te combineren. Men zou de abdij op het Slotje her
stellen en de abdij zou met de schulden ook de zielzorg over de pa
rochie overnemen. De som van zesduizend gulden, die aan de pro
testanten uitgekeerd moest worden, was voor het bestuur van de 
financieel zeer berooide parochie een te hoge som. Pastoor Hogers, 
een der regenten, schreef op 14 fabruari 1826 aan prior Beels: „Ken
ne geene middelen, om de parochie Heeswijk —et de Abdij te ver
eenigen, als het conceptplan door mij opgestelt, ten ware Z.M. zoude 
goedvinden een aanmerkelijke somme aan gemelde parochie toe te 
zeggen".79 

Het conceptplan van Hogers is ons niet overgeleverd. Dat er in 
1826 weer over een plan tot herstel van de abdij op het Slotje ge
sproken was, was ons inziens geen toeval. Kort tevoren was immers 
Jan Klijn pastoor van Heeswijk geworden. Met hem viel blijkbaar 
beter te praten over het plan om van het Slotje in Heeswijk een 
soort vast punt voor alle verspreide Bernenses te maken. Hier zou 
iets aan opleiding en conventsvorming gedaan kunnen worden. 

78) J. C. J. Klcijntjens, Het nieuwe reniement voor de Kerkfabrieken J84I, in 
Bossche Bijdragen, dl. XIII (1935), blz. 54. 
™) Arch. Abdij v. Berne, Prior Beels 1823-1837 (afd. I, VIII C). 
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In 1826 moest men bij gebrek aan parate middelen de onderne
ming stilleggen. Voordat echter dat soort kloosterplannen op het 
Slotje te Heeswijk ten uitvoer kon worden gebracht, diende men 
eerst met de parochie Heeswijk in het reine te komen en duidelijk
heid te verkrijgen omtrent het bezit van het Slotje. Tegenover de 
pretenties van de kerkmeesters en de regenten van Heeswijk be
toogde prior Beels dat het Speelhuis door de vroegere en tegen
woordige landsregeringen nooit als pastorele woning erkend was, 
maar alleen als verblijfplaats van de abt en zijn medebroeders. Het 
in 1825 verschenen besluit van koning Willem I had de abdij als 
gelegen te Heeswijk erkend en gehandhaafd. Dat men aan de pas
toors van Heeswijk als religieuzen van de abdij „uit liberaliteit" het 
gebruik van het Slotje als pastoriewoning had toegestaan, bewees 
niet het tegendeel. De abdij verklaarde zich bereid aan de parochie 
een vrije gift van duizend gulden te verstrekken en in de toekomst 
de grondlasten en andere kosten te betalen, als de dorpsregenten en 
de kerkmeesters dat zouden goedkeuren. Dat voorstel werd aanvaard 
op 16 november 1826. Drie kerkmeesters tekenden een kwitantie 
voor ontvangst van die som van duizend gulden, terwijl zij tevens 
verklaarden afstand te doen van alle aanspraken. Daarmee was de 
eigendomskwestie van het Slotje weer duidelijk geworden.eo 

Uit het kasboek van Beels blijkt dat er van eind 1833 tot in het 
jaar 1837 voortdurend aan het Slotje werd gebouwd. Talrijk waren 
de betalingen van Beels aan pastoor Klijn „wegens verschotten aan 
ons huijs te Heeswijk". Waarschijnlijk betrof het hier in hoofdzaak 
reparaties, die het verwaarloosd huis hard nodig had en nog niet 
zozeer de interne verbouwingen, bedoeld om de opvang van een 
aantal kandidaten in opleiding mogelijk te maken. Tot deze laatste 
onderneming zou men pas overgaan eind najaar 1837, toen Nico-
laas van den Braak inmiddels tot abt gekozen was. 

De kasboeken van Beels laten ook kleinere financiële transacties 
zien, die toch een zeker licht werpen op bepaalde verhoudingen. 
Zo ontving de vice-generaal een jaarlijks honorarium van 150 gulden, 
voor iedere dispensatie die hij van Rome verkreeg een bedrag van 
50 gulden, waar tegenover stond dat hij zijn stukken aan de abdij 
zoveel mogelijk franco moest opzenden. Als prior genoot Beels in 

") Arch. Abdij v. Brene, Prior Beels 1823-1837, verklaring d.d. 16 november 
1826 (afd. I, VIII C). 
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1836 een jaarsalaris van 200 gulden, als regent nogmaals 100 gul
den, terwijl hij 125 gulden per jaar kreeg als vergoeding van re
presentatiekosten, met name voor het ontvangen van gasten van de 
abdij. Volgens een besluit van de regenten van 10 maart 1824 wer
den voor een overleden confrater in de plaats waar hij was overleden, 
twaalf maandgetijden gehouden, terwijl tien jaar lang het jaargetijde 
voor hem zou plaatsvinden. Stierf een confrater in een parochie 
dan ontving de huishoudster „volgens gebruyck der Abtdij" een 
half jaar loon, reden waarom „aan de meijd te Bokhoven" in 1834 
de som van 20 gulden werd uitgekeerd, hetgeen een jaarsalaris van 
40 gulden laat veronderstellen. 8 1 Een post zoals die op 29 novem
ber 1836: „Voor 30 platen der oude Abdij aan den schilder Van 
Opstal... 30 gulden", terwijl veertien dagen later daar nog 17И 
gulden voor lijsten en glas bijkwam82, is wel verrassend. De tijd 
van het jaar waarin de schetsen van de oude abdij bij Heusden 
werden aangekocht, laat vermoeden dat het hier om presentjes gaat 
die in de geschenkenmaand december aan confraters of goede re
laties werden aangeboden. De wat primitieve tekeningen, waarvan 
er enkele in het abdijarchief bewaard bleven, konden de herinnering 
aan Beme doen herleven. Zoiets manifesteerde zich trouwens ook 
bij de rondzendbrieven, die ten tijde van het parochieel tijdperk 
van abt en prior uitgingen. Zij deden de ronde langs alle confraters 
en iedereen ondertekende ze met zijn „vidi et legi" en vervolgens 
met zijn eigen naam en daarachter de hoofdletters R.B.: Religiosas 
Bernensis! 

Men kan zich de vraag stellen of dat religieus-zijn van de ver
spreide Bernenses, die zichzelf sedert 1730 wereldgeestelijken noem
den, nog werkelijk iets voorstelde. Men moest zich al die tijd als 
leek of wereldgeestelijke, in elk geval zo weinig mogelijk opvallend 
kleden. Wel wilde men zoveel mogelijk zijn eigen ordesoversten 
behouden. Ook valt het op hoezeer men bleef vasthouden aan wat 
de ordesstatuten omtrent vasten en onthouding, alsook omtrent de 
religieuze armoedebeleving voorschreven. Het jaarlijks verstrekken 
van een nauwkeurige „inventaris", of een lijst van alle persoonlijke 

•l) Aich. Abdij v. Berne Pr.ior Beels, 1823-1837, Kasboek t.a.p., 22 november 
1834. 
ь-) Arch. Abdij v. Berne, Abt Nicolaas van den Braak 1837-1842, rekening 29 
november en 12 december 1836 (afd. I, VII E). 
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bezittingen en schulden, werd met name herhaaldelijk met de mees
te nadruk voorgeschreven. In de rondzendbrieven werd ook de 
geest van de drie kloostergeloften geregeld naar voren gebracht. Ook 
voor een goed gebedsleven en het regelmatig volbrengen van be
paalde geestelijke oefeningen werd eveneens steeds aandacht ge
vraagd. 

Bij het achtste eeuwfeest der abdij in 1934 gaf Hugo Heijman 
destijds als zijn mening te kennen, dat de leden van Berne in dat 
parochieel tijdperk, streng-levende religieuzen waren, ook al ontbrak 
hun een klooster. Onder hen scholen ongetwijfeld figuren van 
formaat.83 

Mischien lagen de witheren ten tijde van Beels toch al goed in 
de markt! We zouden daarvoor een uitspraak van J. G. Ie Sage ten 
Broek kunnen aanvoeren uit het jaar 1824, toen het op handen 
zijnde Koninklijk Besluit de verschillende afdelingen passeerde. In 
het eerste deel van zijn „Bijdragen van de Godsdienstvriend" waar
in een verhandeling over „De orde Premonstreit of Norbertijnen" 
verscheen, zette hij uiteen hoe de orde eeuwenlang in diverse lan
den honderden parochies had bediend. Haar kloosterlijke vorming 
noemde hij bijzonder geschikt voor die parochiedienst. 

„Met één woord, zoo nuttig was deze orde, dat men haar geeste
lijken den naam van witte Jezuiten gaf! Reden genoeg voor den 
Antichristischen tijdgeest, om hare uitroeijing te bewerken".e4 Wel
licht dacht de auteur bij het neerschrijven van deze ontboezeming 
aan de ongeveer veertig Noordbrabantse parochies, die eeuwenlang 
door de norbertijnen waren bediend, en aan de ondergang van een 
groot aantal Zuidnederlandse abdijen der norbertijnen, die door de 
Franse Revolutie waren ten onder gegaan en op wier herleving op 
dat moment niemand kon of durfde hopen. 

ю) Heijman, Acht Eeuwen, i.a.p., blz. 63-64. 
M) (J.G. Ie Sage ten Broek), Herinneringen aan de dagen onzer Vaderen, in 
Bijdragen van den Godsdienstvriend tot nut van het algemeen, dl. I ('s-Graven-
hage 1824), blz. 32-48. 
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H O O F D S T U K VII 

DE T W I N T I G JAAR VAN VOORBEREIDING 

§ 1. Abt Nicolaas van den Braak, І837-І842; tussen hoop en vrees 

a. Algemene situatie 

Toen prior Arnold Beels op 17 augustus 1837 overleed, was het 

politieke klimaat van dien aard, dat men van de reeds in 1833 door 

de vice-generaal Antonucci toegestane vrije abtskeuze kon gebruik 

maken. De pastoor van Lithoyen, J. van Eersel, die als senior het 

heft in handen kreeg, vroeg op 20 augustus aan Antonucci verlof 

om een overste uit de kring van de abdijleden te kiezen. Bij een 

negatief antwoord van de vice-generaal stelde hij J. van Hooff, de 

pastoor van Engelen, voor als zijn opvolger. Antonucci stond zowel 

de keuze van een prior, als die van een abt toe en machtigde Iler-

man-Jozef Beugels, de pastoor van Helmond, deze keuze voor te 

zitten. Op 5 september 1837 kwamen de veertien stemgerechtigden 

bijeen, en kozen de pastoor van Hedikhuizen, Nicolaas van den 

Braak, met meerderheid van stemmen, tot abt van Berne.1 Hij was 

een Bosschenaar van geboorte, op dat moment tweeënvijftig jaar 

oud, en was na vijf jaar kapelaan in Berlicum te zijn geweest, in 

1823 pastoor in Hedikhuizen geworden. Na Petrus Beckers werd 

Van den Braak de tweede abt-pastoor. 

Antonucci machtigde pastoor Beugels de installatie te verrichten. 

Zou hij verhinderd zijn dan kon J. van Hooff in zijn plaats op

treden. 2 De plechtigheid vond plaats onder leiding van Beugels op 

26 september 1837 in de parochiekerk van Hedikhuizen, gelegen 

op de Haarsteeg.3 Op zijn mijtering moest Van den Braak, die Lam-

') J. C. J. Kleijntjens, Verkiezing van Nicolaas van den Braak tot prelaat van 
Berne, 1837, in Analecta Praemonstratensia, dl. IX (1933), blz. 175-179. De 
plaats van keuze, hoewel nergens genoemd, zal vermoedelijk Vlijmen zijn ge
weest. 
2; Arch. Abdij v. Berne, Abt Nicolaas van den Braak 1837-1842 (afd. I, VII E). 
J) Arch. Abdij v. Berne, hs. Manni, Abtdij, t.a.p., blz. 95. 
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bert Theonville, de pastoor van Vlijmen, tot zijn prior aanstelde, 
echter tot zijn laatste levensjaar in 1841 wachten.4 

Prelaat Van den Braak liet ons een klein notitieboekje na, dat een 
welkome aanvulling vormt op de schaarse documenten uit zijn tijd. 
Het diende om de verschillende verplichtingen van de abdij vast te 
leggen; dat waren allereerst de gefundeerde jaargetijden en officies 
voor overleden confraters. Maar het vermeldde ook wat aan de pas
toor van Heeswijk en Lithoyen om de vier jaar voor „den houthak" 
betaald diende te worden; dit was waarschijnlijk een tegemoet
koming aan de pastoors, als de abdij om de zoveel jaren in die 
plaatsen op haar gronden het schaarhout liet hakken. Ook werd er 
genoteerd dat de abdij aan de koster van Heeswijk jaarlijks twaalf 
en een half pond roggebrood en twee schepels boekweit verschul
digd was, in beide gevallen gerekend naar Nederlandse maat. Het 
boekje vermeldde ook de uitzet van de „Jonge Heren", die naar het 
groot-seminarie in Haaren vertrokken om daar hun theologische 
opleiding te ontvangen. Ook waren er aanwijzingen dat de oplei
ding van de novicen zich nog steeds op verschillende pastorieën 
voltrok. Daar kon men zich iets vrijer gaan bewegen, misschien 
zelfs af en toe in een wit habijt verschijnen. In de „Lijst van het
geen een novitie in de Abdij moet mede brengen", vermeldde het 
boekje immers onder nummer 8: „Eene nieuwen witten toog, met 
zijn toebehoren van het order, met de kleding, en eene dito met de 
professie". Onder punt 9 vinden wij opgesomd de boeken die een 
novice voor zijn intrede moest aanschaffen: de H. Schrift in het 
Latijn, het werk „Theologia ad usum seminariorum et sacrae theo-
logiae alumnorum" van de Zuidnederlandse theoloog Petrus Dens, 
1690-1755, dat het klassieke handboek op de seminaries was, verder 
ook „Analogia Veteris ac Novi Testamenti" van de jezuïet Martinus 
Becanus, 1563-1624, speciaal natuurlijk voor de bijbelstudie be
doeld. Aan geestelijke werken bevatte de lijst de „Inleiding tot het 
devote leven" van Franciscus van Sales" en „De navolging van 
Christus" van Thomas à Kempis. De Orde was tenslotte vertegen
woordigd met de eigen grote en kleine breviers; omdat naast hand-

4) Bisschoppelijk Archief, 's-Hertogenbosch, Witheren (map nr. 486). Volgens 
de constitutie van Paus Benedictus XIII moest de mijtering normaal binnen een 
]лаг na de кеиге volgen. Op 26 augustus 1838 stond Paus Gregorius XVI echter 
uitstel der abtswijding toe „totdat gunstige tijdsomstandigheden zouden aan
breken". 
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breviers ook koorbreviers moesten worden meegebracht, kan men 
zich afvragen of af en toe in kleine kring gezamenlijk koorgebed 
werd verricht. Dat men daarbij aan het brevier der Orde vasthield, 
bleek uit het gegeven dat prelaat Van den Braak een eigen supple
ment op dat brevier met officies van Nederlandse heiligen liet druk
ken. In 1838 verscheen bij P. L. van Santen in Den Bosch een 
boekje van 142 bladzijden, getiteld: „Officia propria Ecclesiae Beatae 
Mariae de Berna", dat de feesten van een aantal Zuid- en Noord-
nederlandse heiligen bevatte. Aan die heiligen uit eigen land, ge
vierd in het vicariaat van Den Bosch, wilde men ook de nodige 
aandacht besteden.5 

b. Deining rond de verbouwing van het Slotje 

Tussen 1838 en 1841 beleefde de gekozen, maar nog niet gemij
terde abt Van den Braak een aantal bewogen jaren. Hij haalde zich 
een aantal moeilijkheden op de hals, toen hij in de lijn van prior 
Beels, maar nu op grotere schaal, in het „Slotje" te Heeswijk gron
dige verbouwingen liet verrichten. Ongetwijfeld wilde hij in het 
„Slotje" de abbatiale woning vestigen en er ook de opleiding van 
de kloosterlingen onderbrengen. 

Het Slotje te Heeswijk had steeds tot de verbeelding van de lei
ding van de abdij gesproken, wanneer zij aan de opleiding en con
ventsvorming dacht. Abt Petrus Beckers droomde ervan in 1807, 
prior Beels schreef er in 1826 enthousiast over aan zijn vriend Van 
den Berghen en tenslotte wezen de aanhoudende timmermanswerk-
zaamheden sedert eind 1833 in de richting van conventsvorming. 

In 1838 was men volop bezig; een „memoria" (rekening) van P. J. 
Drijvers, timmerman te Vlijmen, welke nota van maart tot eind 
december 1838 loopt, bewijst dat. De grote kamer, stenen kamer, 
planken kamer en kelderkamer, ruimtes die thans niet meer met 
zekerheid gelokaliseerd kunnen worden, ondergingen grote veran
deringen. Er werden plafonds in aangebracht, er kwamen nieuwe 
raamkozijnen, raamgewichten, paneelblinden en een nieuwe plan
ken vloer in de nieuwe kapel. Een latere mededeling dat de pastorie 

') t.a.p., Notitieboekje van prelaat Van den Braak, alsook het gedrukt werkje 
niet de „Officia propria" van Beme. 
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in het jaar 1838 „geheel vernieuwd en vergroot ís geworden"6, was 
misschien wat overtrokken, maar grootscheeps verbouwd werd er 
zeker. 

De gedachten aan herleving en conventsvorming te Berne werden 
versterkt door de gebeurtenissen in België. Tengevolge van de Op
stand en de daarop in België afgekondigde nieuwe grondwet, die 
het recht van vereniging erkende, kwamen verschillende norber
tijnenabdijen in het Zuiden tot een herstel: Averbode in 1834, Park 
in 1836, Tongerlo in 1838, Grimbergen in 1840 en Postel in 1841. 
Dat Berne, door het Koninklijk Besluit van 1825 en het pauselijk 
rescript van 1832 gesteund, vrijmoediger werd, is begrijpelijk. Het 
werd voor de regering in het Noorden op iets langere termijn ook 
erg moeilijk een absoluut verbod tegen het kloosterleven te hand
haven, nu zich dat in het Zuiden vrij kon gaan ontwikkelen. 

De regering kwam op de hoogte van de verbouwingen in Hees-
wijk. Men vatte de zaak bepaald niet licht op. Allerlei personen en 
instanties, zoals de gouverneur van Noord-Brabant, de Bossche apos
tolische vicaris Henricus den Dubbelden, de vice-generaal van de 
Orde Antonio Antonucci, die tevens de H. Stoel bij het Nederlands 
Hof vertegenwoordigde, alsook de Departementen van R.C. Eere-
dienst en Justitie, tenslotte de koning zelf raakten bij de zaak be
trokken.7 Het Koninklijk Besluit van 1825 en de juridische gevol
gen ervan werden opnieuw nauwkeurig bekeken. Uit diverse stuk
ken bleek dat men op den duur in departementale kringen tot de 
mening ging overhellen, dat het Koninklijk Besluit van 1825 aan de 
abdij toch zekere rechten toekende, ja zelfs rechtspersoonlijkheid 
verleende. 

Het uitgangspunt voor de discussie lag vervat in de brief, die 
de gouverneur van Noord-Brabant, André baron van den Bogaerde 
op 4 september 1838 aan de directeur-generaal van R.C. Eeredienst 
zond. De gouverneur woonde sinds enkele jaren op het door hem 
aangekochte kasteel Heeswijk. Hij kon van de gang van zaken vrij 
goed op de hoogte zijn, toen hij, zonder twijfel daarnaar gevraagd, 

*) Arch. Abdij v. Brene, Bernse abtenlijst en wapens, notitie na de keuze van 
A. Marmi op 30 maart 1859 (afd. И, С 10). 
7) A.R.A. 's-Gravenhage, Archief van R.C. Eeredienst en Justitie (inv. nr. 1186). 
Het dossier bevat stukken van 20 augustus 1838 tot en met 23 januari 1841. 
Kopie van verschillende stukken ook in Arch. Abdij v. Berne, hs, Manni, Abtdij, 
t.a.p., blz. 95-97 (afd. I, VII G). 
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berichtte: „In de gemeente Heeswijk bevindt zich een prachtig 
pastorijhuis, zijnde een Slotje, aldaar gesticht in de zestiende eeuw 
en gediende hebbende tot verblijf van kloosterlingen. Sedert eeni-
gen tijd is daaraan veel getimmerd; de kapel, welke zich in het ge
bouw bevindt is hersteld geworden en onderscheidene nieuwe ver
trekken en slaapkamers zijn daarin aangebragt".8 

De bal was daarmee aan het rollen gebracht. Uit een geheim 
rapport van de Secretaris van de Staat aan de koning bleek, dat men 
datgene wat in Heeswijk plaats had, als in strijd met het Konink
lijk Besluit van 16 augustus 1824 (Staatsblad 215) beschouwde. 
Men had immers de vereiste machtiging tot verbouwing niet aan
gevraagd. Verdere bedenkingen waren, dat men novicen aannam, 
onroerende goederen verwierf en dat de overste de titel van prelaat 
of abt voerde. Het Koninklijk Besluit van 23 januari 1825 verleen
de alleen bij wijze van gunst het recht om het jus praesentationis uit 
te oefenen en dat slechts nog voorlopig. Men kon er echter geen 
enkel recht aan ontlenen om zich als een zelfstandig lichaam in 
de Staat te gedragen. Nicolaas van den Braak moest tot de orde 
worden geroepen. Hij diende zich binnen zes weken te onderwer
pen aan het voorschrift om voor de verbouwing van de Heesvvijkse 
pastorie de voorgeschreven machtiging aan te vragen. Wat zonder 
verlof veranderd was, diende in de vroegere staat hersteld te worden. 
Ook andere bedenkelijke zaken als het aannemen van novicen, het 
verwerven van onroerend goed en het voeren van enige titulatuur 
moest achterwege blijven. Antonucci diende als vice-generaal op de 
hoogte gesteld te worden en Henricus den Dubbelden moest inge
schakeld worden om toezicht te houden en te rapporteren. Zelfs 
opperde men de idee om het Koninklijk Besluit van 23 januari 1825 
in te trekken.9 

Op 12 september 1838 richtte de Directeur Generaal voor de 
Zaken van de R.C. Eeredienst De Pelichy zich tot de internuntius 
Antonucci. Hij had vernomen dat de pastorie van Heeswijk zou 
worden omgebouwd tot een opleidingsinstituut en dat de prelaat 
zich daar zou willen vestigen. Hij wilde wel graag nadere gege
vens. 10 Den Dubbelden kreeg ter zelfder tijd vragen van De Pelichy. 

e) A.R.A. 's-Gravenhage, Archief van R.C. Eeredienst en Justitie (inv. nr. 1186). 
*) A.R.A. 's-Gravenhage, Archief Departement van Justitie (inv. nr. 4647). 
u') Arch. Abdij v. Berne, hs. Marini, Abtdij, t.a.p., blz. 95. 
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Op 15 september verzocht de administrator apostolicus aan abt Van 

den Braak op wiens last de pastorie van Heeswijk verbouwd werd, 

welke middelen daarvoor beschikbaar waren, welke bedoelingen 

men met de verbouwing had en in hoeverre de kerkvoogd (Den 

Dubbelden zelf) daarin gekend was.1 1 Van den Braak moest nu wel 

de kaarten op tafel leggen. Op 21 september 1838 schreef hij aan 

Antonucci dat het huis te Heeswijk, bewoond door de pastoor, zo

zeer vervallen was en onderkomen dat het een zwaar inwendig her

stel dringend nodig had. Zijn voorganger, prior Beels, was daarmee 

juist begonnen toen hij stierf. Terwille van de huisvesting van de 

pastoor moest hij het werk wel voortzetten. Het lag niet in zijn be

doeling om het huis tot een abtelijk verblijf of tot een opleidings

instituut te verbouwen. Dit laatste was niet nodig, omdat de jonge 

fraters van de abdij hun studies konden voltooien op het Bossche 

groot-seminarie.12 

Op 30 oktober 1838 stelde gouverneur Van den Bogaerde de abt 

dezelfde vier vragen, die door Den Dubbelden anderhalve maand 

tevoren al gesteld waren. 1 8 Het kabinet van de gouverneur was 

blijkbaar niet zo goed ingelicht. De brief was geadresseerd „Aan den 

Hoog Eerwaarde Overste van de voormalige Abtdij van Bern, Pas

toor te Vlijmen"! 

De gouverneur stond kennelijk op goede voet met de abdij. Op 

23 november bood Van den Braak hem een fraai schilderijtje aan, 

dat afkomstig was van prior Theonville, pastoor te Vlijmen. Drie 

dagen later bracht Van den Bogaerde daarvoor dank. Als blijk van 

genegenheid en vriendschap had hij het schilderijtje, dat zeer fraai 

was volgens zijn zeggen, gaarne aangenomen. Tevens dankte hij de 

abt voor de toezegging van „twee honderd gulden in de kosten 

van den klinkerweg op den nieuwen dijk".14 Het betrof hier de pro

vinciale weg van Rosmalen naar Veghel, die langs het kasteel Hees

wijk zou komen te lopen en waarvan een gedeelte, vanaf het kasteel 

tot aan de grens van de gemeente Heeswijk-Dinther, nu nog ter ere 

van de initiatiefnemer de naam „Gouverneursweg" draagt. 

Uit het standpunt van minister Van Maanen van het Departe-

») t.a.p., blz. 96. 
12) t.a.p., blz. 95. 
1г) Arch. Abdij ν. Berne, map Den Haag en Den Bosch (afd. II, В 12). Samen
gevat ook in idem, hs. Manni, Abtdij, t.a.p., blz. 96. 
14) Arch. Abdij ν. Berne, map Den Haag en Den Bosch (afd. II, В 12). 
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ment van Justitie, dat hij op 16 mei 1840 aan koning Willem I te 
kennen gaf, sprak een welwillende houding ten opzichte van de 
abdij. Het Koninklijk Besluit van 23 januari 1825, aldus Van Maa-
nen, was genomen met volkomen voorbijgaan aan het keizerlijk de
creet van 3 januari 1812, waardoor alle religieuze corporaties en 
kloosters in Noord-Brabant vernietigd werden. Het handhaven van 
de vroegere tolerantie en het toestaan van de uitoefening van het 
jus praesentationis, betekenden in feite dat men de voormalige ab
dij „voor een zelfstandig lichaam erkend heeft, dat zekere rechten 
kan uitoefenen, en derhalve ook een hoofd, leden en middelen van 
bestaan of voortduring hebben mag".15 

Ter interpretatie van die welwillende houding van Van Maanen, 
die de abdij bij het Koninklijk besluit van 1825 gesteund had, kan 
het volgende dienen. Omdat in het Zuiden na 1830 de kloosters weer 
konden hersteld worden, werd het steeds moeilijker voor het aan
grenzende Noord-Brabant een uiterst streng standpunt te handha
ven. Daar kwam nog bij dat degenen, die roeping voelden voor het 
kloosterleven, gemakkelijk naar het Zuiden zouden kunnen uitwij
ken. Toen in oktober 1840 Willem II, die de katholieken gunstig 
gezind was, koning werd, betekende dat spoedig het einde van heel 
de kwestie. Op 23 januari 1841 nam men de volgende eindbesluiten: 
1. het gemis aan machtiging tot verbouwing werd achteraf goedge
keurd; dat wil zeggen men berustte in het niet aanvragen ervan; 2. 
omdat men omtrent de handelingen van de geestelijken van de abdij 
inzake eigendomsoverdracht slechts over vermoedens beschikte, wer
den er geen preventieve maatregelen genomen; 3. Van den Braak 
mocht zich prelaat noemen en zich intra muros laten mijteren. Ko
ning Willem II had, daarbij een oude familietraditie van de Oranjes 
volgend, zijn persoonlijke invloed ten gunste van de Abdij van Berne 
aangewend. 

Op 25 januari 1841 deelde de staatsraad-gouverneur van Noord-
Brabant, André Van den Bogaerde, aan abt Nicolaas van den Braak 
namens de koning mee, dat deze de titel van prelaat zou erkennen 
en een mijtering toestond, mits deze intra muros geschiedde en 
daaraan geen openbare rechten of voorrechten in de Staat werden 
ontleend.19 Op 1 maart 1841 gaf Antonucci Van den Braak de toe-

15) A.R.A. VGravenhage, Archief van R.C. Eeredienst en Justitie (inv. nr. 1186). 
,e) Aich. Abdij v. Berne, map Den Haag en Den Bosch (afd. Π, В 12). 
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stemming om zich door een bisschop te laten mijteren.17 Deze 
plechtigheid vond plaats in het norbertinessenklooster Sint-Catha-
rinadal te Oosterhout, waar de Bernensis Frans Brouwers sedert 19 
september 1837 proost was. De abtswijding werd toegediend door 
Cornelius Ludovicus baron Van Wijkerslooth, titulair-bisschop van 
Curium. Antonucci had toestemming verleend dat in plaats van de 
twee voorgeschreven assisterende abten in dit geval twee priesters 
mochten optreden. Als zodanig fungeerden proost Frans Brouwers 
en prior Lambert Theonville.I8 Met deze wijding had Berne na 
veertien jaar weer een abt. Het gevaar dat Berne tot een priorij zou 
worden teruggebracht, waarop sommige voorstanders van een abts
keuze in 1833 wezen, was daarmee bezworen. 

Prelaat Van den Braak was klein van gestalte. Zijn portret, dat 
volgens een mondelinge traditie pas na zijn dood werd vervaardigd, 
laat een angstig en onzeker man zien. Die indruk wordt nog ver
sterkt doordat het donker gehouden portret in de abtengalerij in de 
abdij geflankeerd wordt door twee protretten die veel lichter van 
toets zijn, namelijk dat van zijn zelfbewuste voorganger abt Petrus 
Beckers en dat van zijn corpulente opvolger abt Gerardus Neefs. 

Na zijn priesterwijding was Van den Braak te angstig of te 
scrupuleus om de functie van vicarius of helper van de proost in 
Sint-Catharinadal aan te nemen, toen dit klooster zich in 1812 als 
een onderwijsinstelling was gaan aandienen. Ook uit zijn bovenge
noemde brief van 23 november 1838 aan de gouverneur van Brabant 
komt zijn karakterstructuur enigermate naar voren. Hij vroeg pro
tectie voor de abdij, beloofde alles te zullen vermijden wat het gou
vernement reden tot rechtmatige klachten zou kunnen geven, en 
hij vroeg, zo hij onwetend of te goeder trouw zou misdoen, om hem 
dan daarop te wijzen. De vrees zich te moeten verantwoorden te
genover de regering, weinig fierheid en gebrek aan zelfbewustzijn 
zijn in zijn geschriften duidelijk herkenbaar. 

Toch mag men aannemen, dat Nicolaas van den Braak met de 
verbouwing van het Slotje datgene voor had wat de regering ver
moedde, namelijk dat hij daar zijn abtelijk verblijf wilde vestigen 
en er ook zijn kloosterlingen wilde laten opleiden. De latere abt 

" ) Arch. Abdij v. Berne, map Vice-Generalaat (afd. II, В 12). 
'") Arch. Abdij ν. Berne, Abt Nicolaas van den Braak 1837-1842, wijdingsbrief 
(afd. I, VII E). 
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Manni gaf in zijn historische notities commentaar op de briefwisse
ling die over de Heeswijkse clandestiene bouwerij gevoerd werd. 
Volgens hem waren de punten, in bovenstaande brieven behandeld, 
niet ongegrond; de abt had het plan zich te Heeswijk te vestigen, 
hij wilde evenwel zeer langzaam beginnen en voortgaan, gelijk hij 
meedeelde aan die fraters die in zijn geheimen deelden. Vermoede
lijk bleef zijn voornemen onuitgevoerd, omdat hij van de kant van 
het gouvernement moeilijkheden ondervond. Manni besloot dan zijn 
historische notities over Van den Braak met deze passage: „In zijne 
laatste ziekte zeide hij: Ik had misschien naar Heeswijk kunnen 
gaan".19 Nicolaas van den Braak overleed te Hedikhuizen op 23 
augustus 1842 en vond daar zijn laatste rustplaats. 

§ 2. Aht Gerardus Neefs, 1842-1859; de man die naar 

Heeswijk trok 

a. De groei naar betere tijden 

Neefs, de derde en laatste in de reeks van pastoors-abten, was even
als zijn beide voorgangers Bosschenaar van geboorte. Hij was af
komstig uit een bekende steenhouwersfamilie. Na zijn studie te 
Gemert en aan de hogeschool van Huisseling had hij als eerste van 
de Bemenses in 1815 zijn noviciaat op de norbertijnse parochie van 
Elshout gemaakt. Enkele jaren was hij kapelaan bij Beels in Vlijmen 
geweest en vervolgens pastoor geworden te Elshout en Vlijmen en 
in 1837 tenslotte in Berlicum. Tevens was hij vanaf 1825 een tijd
lang mede-regent van de abdij geweest. 

Toen Neefs eind september 1837 naar Berlicum kwam, was de 
nieuwe parochiekerk, door zijn voorganger Theonville gebouwd, net 
klaar. Volgens het memoriale van de parochie van Berlicum werd 
zij op 1 augustus 1837 ingezegend. Neefs begon in 1838 aan de 
bouw van een nieuwe pastorie, zodat men het jaar daarop de oude 
pastorie in de Doornhoek, gelegen bij de oude schuilkerk, kon ver
laten. 

Precies drie weken na het overlijden van prelaat Van den Braak 
had op de pastorie te Vlijmen, waar prior Theonville woonde, de 
keuze van de nieuwe abt plaats. De vice-generaal van Berne, Inno-

··) Arch. Abdij v. Berne, hs. Manni, Abtdij, t.a.p., blz. 97. 
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cenzo Ferrieri, tevens zaakgelastigde van de H. Stoel in Den Haag, 
had J. Ebben O.F.M., pastoor te Ammerzoden en deken van Zalt-
bommel, volmacht gegeven de keuze voor te zitten. Aan de keuze 
mocht ook de oud-pastoor van Lithoyen, J. van Eersel, deelnemen. 
Hij had weliswaar geen actief stemrecht, omdat hij, waarvoor weten 
wij niet, de kerkelijke straf van de suspensie opgelopen had. J. van 
Roosmalen, de pastoor van Bokhoven, had van de apostolische vi
caris van Den Bosch H. den Dubbelden gedaan weten te krijgen, 
dat deze de kerkelijke straf voor één stemronde had opgeheven. Bij 
staking van stemmen zou Van Eersel aan een volgende stemronde 
niet mogen deelnemen. 20 

Op 13 september 1842 werd Neefs tot abt gekozen. Prior Theon-
ville zond daags daarna bericht van de keuze aan Ferrieri. Deze 
machtigde J. Ebben de installatie van de nieuwe abt te verrichten. 
Op 26 september 1842 vond die op de pastorie van Berlicum plaats. 

Op 28 november 1842 deelde Ferrieri aan Neefs mee dat hij de 
toestemming voor het ontvangen van de abtswijding had gekregen. 
Waarom met de abtswijding nog ruim een half jaar gewacht werd, 
viel niet te achterhalen. Van moeilijkheden met de regering viel 
geen spoor te ontdekken. Bezwaren van de kant van het vicariaat 
van Den Bosch waren er op dat moment evenmin. 

De mijtering van Neefs vond plaats op 31 mei 1843 te Berlicum, 
waar hij pastoor was. Zij werd verricht door vicaris H. den Dubbel
den, sinds 10 april 1842 titulair-bisschop van Emmaus. De twee 
aartsdiakens, die hem flankeerden, waren J. H. Smits, de reeds eerder 
genoemde regent van het klein-seminarie Beekvliet te Sint-Michiels
gestel, en deken W. Coppens, pastoor van Drunen. Bij gebrek aan 
de voorgeschreven abten werd Neefs geassisteerd door de prior van 
de abdij, L. Theonville, en door Frans Brouwers, de proost van Sint-
Catharinadal. 

Het moet een grandioos feest zijn geweest. De regionale pers gaf 
er een uitvoerig verslag van.21 Daags tevoren werd de bisschop van 
Emmaus feestelijk ingehaald met een eregarde van tweeënveertig 
ruiters en vijfentwintig bruidjes. In het dorp waren veel erebogen. 
De huizen, ook die van protestanten en joden, waren versierd. Over 
een eigen harmonie beschikte Berlicum toen nog niet, maar „in het 

*>) Arch. Abdij v. Berne, Abt Gerardus Neefs 1842-1859 (afd. I, VII F). Hierin 
ook verdere stukken over keuze, installatie en mijtering. 
'-1) De Noordbrabanter, 1 juni 1843. 
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dorp schaarde zich een korps muzijk, dat zich daartoe van Driel wel
willend had aangeboden". „Het koor en groot orchest van de St.-
Catharinakerk van 's-Hertogenbosch, had zich op verzoek welwil
lend herwaarts begeven, en voerde met veel juistheid de keizerlijke 
Mis van Haidn (sic) uit". Abt Neefs gebruikte bij zijn wijding de 
staf van Koenraad van Malsen. De legendevorming daarover was 
klaarblijkelijk al begonnen: „Men meent, dat dezelve (de staf) af
komstig is van het voormalig Aartsbisdom van Utrecht". 

Buiten de officiële stukken bleef van de abtswijding van Neefs 
nog een merkwaardig „document" bewaard. Het was een soort feest
programma, acht bladzijden groot, en gedrukt bij J. Witz te Grave, 
dat een soort „huldedicht" van vier bladzijden bevatte, ondertekend 
met „De gezamentlijke leden der Abtdij van Berne", en met als slot 
een „Zang" op de wijze „Wie Neerlandsch Bloed". Dit stuk bleef 
niet in het archief van Berne, maar wel in dat van het bisdom Den 
Bosch bewaard.22 De voorpagina vermeldt, dat Henricus den Dub
belden bij het toedienen der abtswijding zal worden „geassisteerd 
door de Doorluchtige en Hoogwaardige Heeren Joannes van Hooy-
donk, Bisschop van Dardanië en Vicarius Apostoliek van Breda, en 
Joannes Zwijsen, Bisschop van Gerra en Coadjutor van Mgr. den 
Bisschop van Emmaus". Dat de drie Brabantse bisschoppen in Ber-
licum bij de abtswijding aanwezig zouden zijn, duidde op de ver
beterde verhouding tussen de seculiere geestelijkheid en de abdij, 
maar zou ook een manifestatie zijn van de grotere vrijheid der ka
tholieken. Ook de voornoemde „huidezang" sprak van het op
treden van het hoogwaardig driemanschap: 

„Hoogwaardig drietal! dat na eeuwen van verdrukking, 
In dit getrouw gewest weer staf en mijter voert, 
Wij zien u hier vereend, met innige verrukking, 
Daar ge aan onze Abten-reeks een nieuwen schakel snoert". 

Wij kunnen slechts gissen naar de redenen waarom Van Hooydonk 
en Zwijsen uiteindelijk toch niet aanwezig waren. Misschien ge
beurde dit wel op verzoek van hogerhand. Want ondanks een mild 
gestemde koning Willem II en een steeds meer liberaal denkende 

22) Bisschoppelijk Archief, 's-Hertogenbosch, Witheren (map. nr. 468). De Noord-
brabanter rept niet van de aanwezigheid van J. van Hooydonk en J. Zwijsen op 
de abtswijding, en de wijdingsbrief is mede ondertekend door een van hun plaats
vervangers, de regent J. H. Smits. 
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regering, kon het optreden van liefst drie bisschoppen bij het toch 
al opvallend gebeuren van een abtswijding, net iets teveel van het 
goede geweest zijn. 

De opzet naast H. den Dubbelden ook J. van Hooydonk en J. 
Zwijsen naar Berlicum te halen, was er ons inziens op gericht met 
de „broodheren" van de abdij op goede voet te komen. Als ziel
zorgers in de twee Brabantse vicariaten diende men met de gees
telijkheid daarvan en hun leiders een goede relatie te onderhouden. 
Met de strijd tegen Van Alphen en Den Dubbelden nog in het ge
heugen, zongen de Bernenses dan ook op het wijdingsfeest de con-
secrator toe: 

„De Geestlijkheid van uw gebied 
Zij altoos een van zin, 
De tweedragt scheur de banden niet 
Van ware broedermin 

Ook Den Dubbelden sprak in zijn feestrede de hoop uit op een 
„eenheid, die immer zou bestaan tusschen het vicariaat en de Abtdij, 
om, gelijk sedert eeuwen heeft plaats gehad, te zamen de eere Gods 
en de zaligheid der zielen te bevorderen". 

Omtrent de tijd dat Neefs gekozen werd, bezocht de bekende 
historicus C. R. Hermans ook het Slotje te Heeswijk, en meldde 
daarover: „De pastorij is een fraaije heerenhuizinge en was vroeger 
het speelgoed van den Abt van Bern, die er van tijd tot tijd zijn 
verblijf op nam. . . " . Er waren een massa handschriftelijke kerk
en getijdeboeken, en in de 15e en 16e eeuw gedrukte kerkvaders, 
theologanten, con traversschrijvers en ascetieken, alle nog in hun 
oude band. Voorts „deelde Zijn Eerwaarde (pastoor P. Mutsaers) mij 
mede, dat een menigte oorspronkelijke charters, op parkament en 
met goed bewaarde zegels, betrekkelijk de Abdij van Bern onder 
zijn berusting zijn".23 De voornaamste gedeelten van de bibliotheek 
en het archief bleken dus op dat moment in Heeswijk geconcen
treerd te zijn. 

Uit de Handelingen van het Provinciaal Genootschap van 1848 
blijkt dat een belangrijk deel van de kunstschatten in dat jaar op de 
nieuwe en ruime pastorie van Berlicum was ondergebracht, waar 

23) C. R. Hermans, Mededeling van een paar oudheid- en geschiedkundige uit
stapjes in September 1842 gedaan, in Handelingen van het Provinciaal Genoot
schap, jrg. 1843 ('s-Hertogenbosch 1843), blz. 249-250. 
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prelaat Neefs woonde. Het verslag begint met melding te maken 
van het rijke archief en verhaalt dat Neefs kort tevoren op een 
auctie te Amsterdam drie codices van Van Alkemade en Van der 
Schelling, handelend over zijn abdij, had kunnen bemachtigen. 
Het archief en de handschriften, die pas werden verworven, aldus 
het verslag, „kunnen tot grondslag strekken eener geschiedenis van 
dit Norbertijner klooster, dat van 1134 af tot nu toe, allerlei staats-
orkanen boven zijnen schedel heeft zien drijven, gedurende den 
tachtigjarigen oorlog de vernietiging nabij gekomen was, maar als 
zedelijk lichaam steeds heeft blijven bestaan, en door onze geëer-
biedigden Koning Willem II als zoodanig in alle zijne regten be
vestigd geworden is. Voor liefhebbers van oudheden is de Pastorij 
van Berlicum, alwaar deze Kerkvoogd woont, bezienswaardig. Hij 
zal daar eene uitvoerig geschilderde wapenkaart vinden van al de 
Prelaten van Berne, wier portretten, voor een deel althans, de wan
den der kamers versieren, terwijl de abbatiale staf, mijter en andere 
kerksieraden belangrijke overblijfselen zijn van lang vervlogen 
eeuwen . " 

De weinige gegevens die over het leven van Neefs beschikbaar 
zijn, laten in alle geval toe te besluiten, dat hij met Den Dubbelden 
tot diens dood in 1851 en daarna ook met Zwijsen steeds een goede 
relatie had. Bij verschillende min of meer officiële plechtigheden 
in het Bossche vicariaat (bisdom), zoals de prijsuitdelingen op Beek
vliet, het bezoek van kardinaal Sterckx aan Ruwenberg, het feest 
van de terugkeer van het mirakelbeeld van de Zoete Lieve Moeder 
naar Den Bosch en de consecratie van Joannes Deppen tot bisschop-
adjutor van mgr. Zwijsen, werd hij uitgenodigd, en hij nam deze 
uitnodiging ook aan. Ook al kon Neefs voor de theologiestudie nu 
gebruik maken van het groot-seminarie te Haaren, het onderbren
gen van de novicen en van de oude zielzorgers op de eigen parochies 
bleef een voortdurende zorg. In die dagen van Neefs werden, zo 
bleek uit de archivalia, verschillende confraters voor een bedrag van 
150 tot 200 gulden per jaar bij een pastoor op een van de eigen 

м) С. R. Hermans, Verslag wegens den toestand der Bibliotheek van het Provin
ciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant, uitgebragt 
door den Heer Bibliothecaris in de twaalfde algemeene vergadering, gehouden 
den 7 julij 1848, in Handelingen van het Provinciaal Genootschap, jrg. 1848 
(VHertogenbosch 1848), blz. 32-33. 
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norbertijnenparochies in de kost gedaan. Nog meer dan in de Vil-

voordese tijd nam men slechts zoveel kandidaten aan als men nor

maal gesproken in de zielzorg op de eigen parochies kon plaatsen. 

Toen Haarsteeg in 1846 van de moederkerk Hedikhuizen afge

scheiden werd, kwam er een pastoorsplaats bij. Vijf jaar tevoren wa

ren er al plannen tot een splitsing gemaakt. Uit godsdienstig oog

punt was er alles voor zo'n splitsing te zeggen, maar de plannen 

bleken toen niet te verwezenlijken, aangezien er niet voldoende 

garanties waren voor het onderhoud van de tweede pastoor.2 i In 

1857 kreeg Berlicum zijn tweede kapelanie. Het aantal zielzorgs-

plaatsen bleef echter lange tijd vrijwel hetzelfde. 

Dat Berne zijn parochies had kunnen behouden dankte het aan 

de gunstige interventie van koning Willem I in 1825 en van Rome 

in 1832. De Belgische norbertijnenabdijen daarentegen raakten in 

het eerste kwart van de negentiende eeuw hun parochies in Noord-

Brabant geleidelijk kwijt. De apostolische vicarissen van Den Bosch 

en Breda benoemden, wanneer norbertijnse pastoors kwamen te 

overlijden, seculiere priesters in hun plaats. De abdijen bleven hun 

rechten verdedigen. Daardoor kwam de kwestie van het patronaats-

recht in de jaren 1849-1856 weer volop in discussie. De zaak werd 

bij verschillende kerkelijke en wereldlijke instanties in Nederland 

aanhangig gemaakt, en ook bij de Congregatie van de Propaganda 

Fide in Rome. Maar Rome koos voor het standpunt dat de feitelijke 

bezitters, in casu de seculiere clerus, ook de wettige bezitters van 

de parochies waren. Daarom schreef de Congregatie op 29 augustus 

1856 ook wel voor op dit omstreden gebied de status quo te hand

haven. 2 e Daarmee kwam aan de eeuwenoude zielzorg van abdijen 

als Postel, Tongerlo, Averbode en de Sint-Bernardusabdij aan de 

Schelde grotendeels een einde. 

Nadat Neefs kort na zijn abtswijding de nieuwe kerk van Li

thoyen had ingezegend, kleedde hij daar op 27 oktober 1843 ook 

twee novicen in, namelijk Gerardus van Gerwen uit Bladel en Fran-

ciscus Clement uit Aarle.2 7 De jonge priester Joannes Franciscus 

-s) Arch. Abdij v. Berne, map Vicariaat en Bisdom Den Bosch (afd. И, В 12). 
м) Bisschoppelijk Archief, 's-Hertogenbosch, Witheren (map nr. 468). 
" ) Arch. Abdij v. Berne, Abt Nicolaas van den Braak 1837-1842. Notitieboekje 
Van den Braak-Neefs, blz. 41 (afd. I, VII E); De toespraak bij die gelegenheid 
vindt men in idem. Abt Gerardus Neefs 1842-1859 (afd. I, VII F). 

175 



van der Meulen zou in Lithoyen tegelijk als assistent en novicen-
meester gaan fungeren. Later was hij van 1851 tot 1857 novicen-
meester op de pastorie van Heeswijk. Daarna gaf hij als pastoor van 
Engelen aan de zusters en pensionairen aldaar geestelijke lessen. 
Joannes Franciscus Clement zou later die geestelijke lessen van 
zijn leermeester verder uitwerken. Een jaar na de dood van Cle
ment (f 1892) verschenen ze in druk door toedoen van de later 
als „Boerenapostel" zozeer bekende norbertijn Gerlacus van den 
Eisen.28 

Neef s trof, uitgaande van de gedachte van een zeker gemeen
schappelijk leven, ook bepalingen omtrent het boekenbezit voor de 
pastorieën, waar een kapelaan aanwezig was. Zonder meer gold dit 
voor Berlicum en Vlijmen, waar vanouds een kapelaan was. Mo
gelijk was dat ook het geval voor Heeswijk, waar de parochie sinds 
1854 over een kapelaan beschikte, alsook voor Lithoyen of elders, 
als daar om welke reden dan ook enkele confraters verbleven. In 
parochies „met een kapelaan" moest een gemeenschappelijke biblio
theek worden ingericht, die ter plaatse zou blijven. Dubbele exem
plaren moesten verkocht worden om met de opbrengst daarvan voor 
de gemeenschap nieuwe boeken te kopen. De boeken die men voor 
eigen gebruik uit de bibliotheek meenam, diende men op een lijst te 
noteren. Over het aanschaffen van nieuwe boeken moest op voor
hand onderling beraadslaagd worden en gestemd. Tevens moest wor
den nagegaan, hoeveel ieder hiervoor wilde bijdragen. De gewone 
studieboeken voor theologie, de H. Schrift en preekboeken, mocht 
men op zijn kamer hebben, maar overigens werd het beginsel van 
het gemeenschappelijk bezit strak aangehouden. Het was slechts 
een klein symptoom, maar het verraadde toch nog iets van een ze
kere kloosterlijke geest, wat men bij een aantal verspreide klooster
lingen, die „als seculieren" geleefd hadden, nauwelijks zou ver
wachten. 

b. Het voorspel van het herstel 

Op de vragen of bij de verspreid levende Bernenses het verlangen 

2e) Semita christianae perfectionis (Oosterhout 1893), in de inleiding op blz. 9 
wordt vermeld, dat de instructies van J. F. \an der Meulen uitgangspunt voor het 
werk geweest zijn. 
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naar herstel van het kloosterleven werkelijk aanwezig was, ja zelfs 
aanwezig kon zijn, kan men mijns inziens uitdrukkelijk stellen dat 
het heimwee naar het oude Berne steeds bij hen levendig was ge
bleven. Niet voor niets immers schreven zij de afkorting R.B. (Re-
ligiosus Bemensis) gewoonlijk achter hun naam. Ook het verlangen 
om een convent in een kloostergebouw te vormen was bij de Bernen-
ses aanwezig. Dat correspondeerde met hun drang naar zelfbehoud! 
Een klooster stichten wilde voor hen allereerst zeggen hun eigen 
voortbestaan veilig stellen en een, voor hun gevoel, roemrijke tra
ditie voortzetten. Bewust kiezen voor het kloosterleven kon de nor-
bertijnse generatie van rond 1850 nauwelijks. Niemand van de le
den had het kloosterleven in de Belgische abdijen meegemaakt. 
Sinds drie eeuwen had Berne zelf nauwelijks enig conventsleven 
gekend. 

Toch moet in de tijd dat in Nederland de voorbereidende onder
handelingen over het herstel der kerkelijke hiërarchie in volle gang 
waren, en het samengaan van de katholieken met de liberalen ook 
voor de kloosters betere kansen schiep, de gedachte aan herstel van 
het oude Berne bij de norbertijnen post hebben gevat. 

Op 29 september 1852 drongen vijf Bernse pastoors in een brief 
er bij prelaat Gerardus Neefs op aan het kloosterlijk leven zo spoedig 
mogelijk te herstellen en wel te Heeswijk. De actie ging uit van de 
pastoors in het Boven- en Benedenland van Heusden, die men tot 
voor enkele tientallen jaren als „Hollandse" pastoors van Berne 
zou hebben aangeduid. Het waren Quirinus van den Boogaert 
(pastoor van Elshout, Oudheusden en Hulten), Joannes van Roos
malen (pastoor van Bokhoven), Henricus van den Brand (pastoor 
van Engelen), Petrus van den Brand (pastoor te Vlijmen) en Gerar
dus van Gerwen (pastoor van Hedikhuizen). „Doch de Heer zij ge
loofd: de donkere dagen van verspreiding zijn nagenoeg ten einde 
gespoed, immers een geloofwaardige bron heeft ons de verzekering 
gegeven, dat de voerman na onvermoeide pogingen besloten heeft 
den wagen van Israël in het regte spoor te stellen, de Abdij in een 
regelmatigen toestand te brengen, over drie of vier jaren hiermede 
een aanvang te nemen en Heeswijk als verblijfplaats uit te kiezen".29 

и) Arch. Abdij ν. Beme, Abt Gerardus Neefs 1842-1859, t.a.p. Volgens een 
notitie van H. Heijman zou Adrianus Manni, sinds 1846 pastoor van Haarsteeg, 
de samensteller van het stuk zijn. Het antwoord van 4 oktober 1852 bevindt zich 
terzelfder plaatse. 
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Zij verklaarden dan dat zij het besluit in de geest van de statuten 
achtten, overeenkomend met de rondzendbrief van paus Pius IX 
aan de ordesgeneraals en religieuze oversten en conform aan het 
voorbeeld, dat door de zusterabdijen van Tongerlo, Averbode en 
Postel was gegeven. Zij hoopten dat het plan spoediger zou worden 
uitgevoerd dan binnen de voorgestelde termijn van drie tot vier jaar. 
Met het oog daarop deden zij het concrete voorstel om voor dat ge
val een novicenmeester en een lector aan te trekken uit de abdijen 
in België. 

Binnen een week, namelijk op 4 oktober 1852, stonden tegenover 
de vijf „progressieve" Hollandse pastoors een paar „conservatieve" 
Brabantse pastoors. Het waren Andreas van Laarhoven (prior en 
pastoor van Lithoyen) en Joannes van der Meulen (pastoor van 
Heeswijk), die Frans Brouwers, de proost van Sint-Catharinadal, 
aan hun zijde kregen. Het drietal koos partij voor de pastoor-abt van 
Berlicum, Gerardus Neefs, die volgens deze drie briefschrijvers be
droefd kennis had genomen van het plan van de vijf Bernse pastoors. 
Ze gaven te verstaan dat de abt al het mogelijke deed, om zo spoe
dig mogelijk zijn plannen te verwezenlijken, doch bepleitten met 
grote nadruk dat de Hollandse fractie uit redenen van voorzichtig
heid af moest zien van elk ander plan om het opnieuw oprichten 
van de abdij te bespoedigen. 

Wie de goede bron of zegsman van de vijf Hollandse pastoors was 
geweest, valt niet te achterhalen. Mogelijk kwam ze van de Brabant
se kant en uit eigen kring, misschien ook van de kant van het bis
dom Den Bosch. Uit die tijd stamt een notitie van Neefs, gericht 
aan zekere „Monseigneur", vermoedelijk Zwijsen, die als volgt 
luidt: „Dewijl voor het ogenblik onze Generaal niet aanwezig is, zal 
ik na de stemmen van mijne Eerw. Heeren confr. gehoord te heb
ben, immers het is eene zaak van grote aangelegenheid, in persoon 
U.H.D. komen spreken". Ook al trad de pauselijke internuntius op 
als vice-generaal van Berne, het lag toch voor de hand dat men de 
bisschop van Den Bosch in zulk een belangrijke kwestie als de her
oprichting van de abdij in zijn diocees niet wilde passeren. 

Merkwaardig is ook dat de abt in het najaar van 1852 met een 
termijn van drie tot vier jaar rekening hield. Wellicht dacht men dat 
de abdij tegen die tijd over voldoende mankracht en middelen kon 
beschikken. Misschien was Zwijsen van oordeel dat over enkele 
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jaren hervatting van het abdijleven geen bezwaren meer zou opleve

ren. Welke bijzondere redenen voor voorzichtigheid er in 1852 nog 

waren is niet zo duidelijk. Achteraf bleek de planning van 1852 

echter volkomen juist te zijn. 

Neefs wist wat hij wilde. Niet alleen naar zijn uiterlijk, maar ook 

in zijn optreden maakte hij een tamelijk robuuste indruk. Dat bleek 

bijvoorbeeld inzake het visitatierecht in de norbertijnerparochies van 

Berne. Op 2 november 1852 kreeg Neefs een reprimande van 

Zwijsen, omdat hij de deken van Orthen het visitatierecht over de 

norbertijnerparochies zou ontzeggen. Neefs antwoordde, dat hij het 

in de statuten van het diocees vastgelegde visitatierecht van de de

kens als zeer heilzaam erkende en dat ook de statuten der Orde, 

waar deze over de pastoors handelden, het visitatierecht van de 

bisschoppen erkenden. Hij wilde slechts stellen dat het recht van 

visitatie aan een zekere beperking gebonden was, wanneer het 

exempte kloosterlingen betrof. Hij attendeerde Zwijsen op de be

paling van het provinciaal kapittel van Tongerlo, dat de landdekens 

de bezittingen van de pastoors niet mochten inventariseren, omdat 

dit in strijd was met de privileges van de Orde. Ten aanzien van de 

bemoeienis van de landdekens met een parochie waar een norber

tijnen-pastoor was overleden, verwees hij naar datgene, wat bepaald 

was in een bulle van paus Julius II, 1503-1513. Hieruit valt duide

lijk op te maken, dat Neefs ook tegenover Zwijsen voor de rechten 

van Berne opkwam.3 0 

с Het nieuw begin in Heeswijk 

Tegen de zomer van het jaar 1856 kwam Neefs tot de overtui

ging, dat de tijd nu rijp was om in Heeswijk op heel bescheiden voet 

een begin te maken met het kloosterleven. Rond die tijd beschikte 

de abt over meer priesters. Aan Frans Brouwers, de proost van Sint-

Catharinadal, deelde hij mee dat hij op het verzoek van mgr. J. van 

Hooydonk om een vicaris naar Oosterhout te sturen kon ingaan. 

Hij beschikte immers op dat moment over zes priesters, waarvan er 

zich twee op het groot-seminarie, twee in Berlicum en twee in Hees

wijk bevonden. 

30) Arch. Abdij v. Berne, mappen Onuitgezochte stukken (afd. I, Vili D). 
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In zijn memoriale van de parochie van Heeswijk, waar hij van 
1867 tot 1871 pastoor was, noteerde P.F. van der Meulen, zelf ten 
nauwste bij het eerste begin betrokken, het volgende: „In het jaar 
1856, den (6) junij, is de abdij wederom begonnen, was de Wel-
Eerw. Heer J. F. van der Meulen pastoor, J. v.d. Broek kapelaan en 
Aug. v.d. Dries jong priester. P. F. v.d. Meulen, priester, tijdelijk 
zonder bediening te Berlicum, is met P. Langenhuijsen uit Berlicum 
door den Hoogw. Heer G. Neefs, prelaat en pastoor te Berlicum, 
naar Heeswijk gezonden. P. F. v.d. Meulen was met het noviciaat 
en de formeering der statuten, choor etc. belast. P. Langenhuijsen, 
nog student, begon zijn noviciaat en daarmee het conventueel leven. 
Na eenigen tijd vertrok P. F. v.d. Meulen naar de Abdij Tongerloo, 
alwaar hij ongeveer drie weken verbleef, om zich in de oefening 
der choorrubrieken te bekwamen, en keerde den 10 juli in de nieuw 
begonnen abdij terug. Niet zonder groóte moeite en opofferingen 
hebben de Eervv. religieusen P. F. v.d. Meulen, J. v.d. Broek, Aug. 
v.d. Dries en de ijverige novice Langenhuijsen in korten tijd op het 
oude huis, het Slotje genaamd, de oude Abdij zoover gebracht, dat 
dagelijks het koor gehouden en de statuten gevolgd werden. Aan
stonds zijn zij begonnen het witte habijt ook buiten de muren te 
dragen, 's morgens te half vier het koor te beginnen, en overigens de 
dagorde volgens de statuten te volgen". 

Op de feestdag van Sint-Norbertus, 6 juni 1856, werd een voor
lopig begin gemaakt op het Slotje, tot dan toe uitsluitend gebruikt 
als pastorie van Heeswijk. Men startte met vijf man, de pastoor, de 
kapelaan en de assistent van Heeswijk, en de twee nieuwkomers 
uit Berlicum, een novicenmeester en een novice! Het was slechts 
een klein groepje, maar blijkbaar wilde men de zaken meteen be
hoorlijk aanpakken. Daartoe behoorde natuurlijk op de eerste plaats 
het koorgebed. Manni noteerde dan ook in een van zijn handschrif
ten: „Het chorus werd van het begin af ingevoerdt; het eerste jaar 
werd hetzelve in de zaal naar de zuidzijde van den bouw, door C. 
van Malsen in 1546 gesticht, gehouden ...".S1 De zaal in kwestie 
is de tegenwoordige „zonnekamer", misschien met het „museum" 
erbij; vermoedelijk had ze een rechtstreekse verbinding met de aan
grenzende kapel, die later in 1868 werd afgebroken. Ook in een 

SV Arch. Abdij v. Berne, hs. Manni, Abtdij, t.a.p., blz. 99. 
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ander handschrift zegt Manni, dat gedurende een jaar het convent 
in het Slotje gehuisvest was en het koor had gehouden.S2 Op 2 
februari 1857, de feestdag van Maria Lichtmis, die blijkbaar als of
ficiële stichtingsdatum naar voren werd geschoven, kwamen de abt 
en de prior naar Heeswijk en vanaf dat moment verbleef men nog 
een heel jaar op het oude Slotje. Gerekend vanaf 6 juni 1856 was 
men er echter al meer dan anderhalf jaar. 

Op de vraag naar de datum waarop Neefs met de bouw van het 
kloostertje begon, waren de abdijarchivaris H. Heijman en Gerlacus 
van den Eisen van mening dat dit in 1856 geschiedde. Wij hebben 
onze twijfel over dit beginjaar van de bouw. Hugo Heijman kan, 
toen hij die datum in het curriculum vitae van Neefs neerschreef, 
uitgegaan zijn van de boven de hoofddeur geplaatste gedenksteen, 
die als officiële stichtingsdatum 2 februari 1857 aanduidt. Maar het 
feit dat die gedenksteen op die aanzienlijke hoogte werd aange
bracht, maakt het niet noodzakelijk dat men al een paar maanden 
tevoren met het metselwerk was begonnen. Het begin van de bouw 
en het aanbrengen van de steen kunnen best maanden na 2 febru
ari 1857 hebben plaatsgevonden. De steen in kwestie is namelijk 
geen „eerste steen" maar een gedenksteen, die het historisch feit 
van het nieuwe begin van Beme wilde vastleggen. In zijn aan
tekeningen over Neefs meldde Manni: „De abt stichte eenen bouw, 
voor acht fraters omtrent bewoonbaar, waarin eene kleine kapel in 
de Noordzijde; in het voorjaar van 1858 is denzelven door de fraters 
ingenomen. Eene steen, boven de hoofddeur, bevat het volgende 
jaarschrift: 

Maria pUrlfICante, a gerarDo 
Vet Us abba tía berna, arCHIepIsCopo 
loanne zWIJsen, In heesWIJk res-

taUratUr".'3 

Hieruit blijkt, dat men de officiële datum van het herstel in Hees-
wijk aan het feest van Maria Lichtmis wilde koppelen. Dat wil 

») Arch. Abdij v. Beme, hs. Manni, Aantekeningen, blz. 5 (afd. I, VII G). 
M) Idem, blz. 5. Vertaling: Op María Lichtmis, terwijl Joannes Zwijsen aartsbis
schop was, werd de oude Abdij van Berne door (abt) Gerardus (Neefs) in Hees-
wijk hersteld (1857). 
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echter niet zeggen dat prelaat Neefs zich op die dag ook in feite bij 
zijn confraters in Heeswijk had aangesloten. Uit verschillende ge
gevens blijkt34, dat prelaat Gerardus Neefs pas op vrijdag 6 febru
ari van Berlicum naar Heeswijk kwam en dat hij toen de Hees-
wijkenaar Henricus van den Brand, tot dusver pastoor van Engelen, 
naar zijn geboorteplaats bracht om daar zowel prior als pastoor te 
worden. 

Overbekend is het verhaal van Van den Eisen: „In 1857, Februari 
6, werd Neefs in plechtigen optocht herwaarts gebracht. Hij had 
afstand gedaan van de pastorie van Berlicum, daartoe aangezet, 
misschien haast gedwongen door de abdijleden. Hij zat in zijn rij
tuig met zijn poedelhond, de harmonie (Sint-Caecilia, opgericht in 
1823) en gardes d'honneur haalden hem af aan 't havertsch brugs-
ke" (Haffertse Brug over de Leigraaf op de grens tussen Berlicum 
en Heeswijk). De „Noordbrabanter" signaleerde de rijke versierin
gen bij raadhuis en pastorie, toespraken van C. van Oorschot na
mens het kerkbestuur en van burgemeester G. van der Pas namens 
de gemeente, en ook het optreden van de harmonie, een zanggezel
schap en de gilden. 

Zo werd dan op 2 februari officieel en op 6 februari 1857 feite
lijk met de nieuwe abdij begonnen. Er waren op dat moment zes 
conventsleden aanwezig: abt Neefs, H. van den Brand, pastoor van 
Heeswijk en sinds 12 februari 1857 prior, de kapelaan Joannes van 
den Broek, de novicenmeester P. F. van der Meulen en de lector A. 
van den Dries. Als zesde man was er de novice P. Langenhuizen. 
Pastoor Joannes Franciscus van der Meulen was naar Engelen ver
huisd om daar de opengevallen plaats van H. van den Brand in te 
nemen. Buiten hem waren er nog veertien priesters buiten de ab
dij, te weten acht pastoors, drie kapelaans, een proost, en twee, die 
eigenlijk geen functie in de zielzorg hadden. Dat bracht het totaal 
van de abdijleden op twintig personen.35 

Weinig werd overgeleverd, waar en bij wie Neefs voor zijn be
langrijke ondernemingen in de zomer van 1856 en het begin van 

M) De Noordbrabanter, 12 februari 1857, bh. 3; Arch. Abdij v. Berne, Dagboek 
G. van den Eisen, memorabilia III, blz. 38 afd. I, VII G). 
"') Arch. Abdij v. Berne, hs. Manni, Aantekeningen, t.a.p., blz. 5. Zie voor de 
ontwikkeling van de bevolking van Berne in de jaren 1856 tot 1930, C A . van 
Liempd, Het wisselend ledental der Abdij, in Bemeboek (Heeswijk 1934), blz. 
85-94. 
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1857 te rade ging. Ongetwijfeld vroeg Neefs de Congregatie van 
de Propaganda Fide te Rome om advies en verlof. De Congregatie 
besliste daarop reeds bij rescript van 21 juli 1856, zoals een latere 
mededeling vermeldt.36 Had Ciamberlani in 1804 reeds bepaalde 
volmachten ontvangen om een gemeenschap te leiden, die kost wat 
kost naar buiten niet als kloostergemeenschap mocht optreden, nu 
dienden de instructies van Rome verder te gaan, omdat het nu juist 
wel de bedoeling was om normen te krijgen voor een echt klooster
leven. 

De inhoud van dit uitermate belangrijke in het Latijn gestelde 
stuk bereikte Neefs via de internuntius Vecchiotti. S7 Het eerste en 
voornaamste punt luidde: Vooreerst is er besloten, met goedkeuring 
van Onzen Allerheiligsten Vader de Paus, dat de religieuzen van 
Berne, alsook hun klooster, in zover dat nodig is, in de toekomst ook 
onmiddellijk aan de Heilige Congregatie van de Propaganda Fide, 
en in haar plaats en naam aan de internuntius zal onderworpen zijn. 
Daarmee had Berne zijn statuut of handvest ontvangen, dat zijn 
kerkrechtelijke positie regelde. De abdij kwam rechtstreeks onder de 
paus, dat wil zeggen de Congregatie van de Propaganda Fide te 
staan. Deze zou rechtstreeks vertegenwoordigd zijn door de inter
nuntius. 

Een ander buitengewoon teer punt had Neefs te Rome aange
raakt, toen hij verzocht had dat de vrouwelijke dienstboden van de 
pastorie ook in het nieuwgevormd klooster nog tijdelijk hun be
perkte diensten zouden mogen blijven bewijzen. Het ging om het 
op tafel brengen van het eten en het bedienen aan tafel, in de ka
mer, die nu de kloosterlijke naam van refter kreeg. Als beweegreden 
werd aangevoerd, dat men maar een zeer klein aantal geprofeste 
religieuzen had, en geen lekebroeders. Het was bekend dat „de mei
denkwestie" te Rome reeds lang de gemoederen bezighield. Van 
oudsher immers beschouwde de curie het een onduldbaar misbruik, 
dat op de Hollandse staties of pastorieën vrouwelijke dienstboden 
waren. Volkomen onduldbaar en ondenkbaar was het daarom, dat 

a»)Arch. Abdij v. Berne, Abt Nicolaas van den Braak 1837-1842, Brievenboek, 
nr. 166, blz. 165, brief van internuntius Panici aan abt A. Ceelen, d.d. 15 juni 
1880 (afd. I, VII E). 
37) Arch. Abdij v. Berne, map Vice-Generalaat, t.a.p.; idem, Brievenboek, t.a.p., 
nr. 9, blz. 13-14. 
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in een huis, „waar sprake was van een echte gemeenschap van re
gulieren en van een klooster", er vrouwen zouden rondlopen. Hier 
diende men „de oude levenswijze en discipline van de abdijen" te 
nemen. De vertegenwoordiger van de Congregatie had het verzoek 
van Neefs niet aan de H. Vader durven doorgeven. Vecchiotti raadde 
met de meeste nadruk aan dat Neefs van meet af aan lekebroeders 
moest zien te werven die de priesters in alles terzijde konden staan. 

De prefect van de Congregatie drong er vervolgens op aan, dat de 
voorschriften der statuten in het klooster zo nauwgezet mogelijk 
zouden worden onderhouden en dat er geen duimbreed van de re
gels der Orde zou worden afgeweken. Deze stipte tucht wordt door 
Vecchiotti in de komende jaren, met verwijzing naar het statuut van 
27 oktober 1856, opnieuw ingescherpt.88 Hij prees daarbij de bijzon
dere volgzaamheid van Berne tegenover de H. Stoel, doch deed te
gelijk ook de nodige praktische voorstellen, als verdeling van amb
ten en het aanstellen van een circator (inspecteur voor het gedrag 
van de kloosterlingen), om zo de tucht steeds hoger op te voeren. 
Het plan van de abt om zijn pastoors voor een gedeelte kloosterlijk 
te verenigen, werd door de Congregatie hogelijk geprezen. 

Toen abt Gerardus Neefs op 2 februari 1857 dat voornemen uit
voerde, werd daarmee ook het zestigjarig „parochieel tijdperk" van 
de abdij van Berne afgesloten. 

"O Idem, Brievenboek, t.a.p., nr 35, blz. 35 en nr. 59, blz. 66-68, brieven van 
Vecchiotti aan Neefs d d. 28 oktober 1858 en 4 april 1859. 
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DEEL С 

VAN DE P A R O C H I E S NAAR H E T 
N I E U W E BERNE 





HOOFDSTUK Vili 

DE OPBOUW TOT GEMEENSCHAP ONDER DE 
ABTEN NEEFS EN MANNI, 1857-1867 

Inleiding 

Abt Gerardus Neefs en vijf medebroeders kwamen in februari 
1857 op een pastorie terecht. Zij moesten proberen daar een klooster-
convent te bouwen, tenminste binnen de grenzen van het mogelijke, 
want pastorie met de zielzorg in Heeswijk en klooster zouden voor
lopig nog moeten samengaan. Noch de beschikbare ruimte, noch 
de bijeengebrachte personen waren om zo te zeggen afgestemd op 
het komend experiment. Sinds eeuwen was Berne aan de traditie 
van het kloosterleven volkomen ontgroeid. Men had nauwelijks 
enige notie over de ruimtelijke inrichting van een abdij en het zich 
daar voltrekkende dagprogramma. De ordening en de rubrieken van 
de koordienst, de inhoud en betekenis van de statuten, de taak van 
de verschillende oversten en functionarissen moesten opnieuw ont
dekt worden. Bovendien bleven de pastoors en kapelaans, de buiten
heren, numeriek lange tijd in de meerderheid ten opzichte van de 
conventuales of binnenheren. Krachtens de wet van het getal zou 
bij stemming de buitenwacht vrij lang de dienst blijven uitmaken. 

Ofschoon de gesignaleerde invloed van de extra-conventuales 
zeker tot in de twintigste eeuw doorwerkte, was er toch een tijdstip 
aan te geven waarop de conventsvorming zover was gevorderd dat de 
abdij als kloostergemeenschap voldoende was uitgegroeid. Dat was 
het geval toen een bepaald aantal kloosterlingen bereikt was, de 
inrichting van de voor een normaal kloosterleven noodzakelijke ge
bouwen en lokalen tot stand was gekomen; verder het bestaan van 
een kloosterlijke discipline en daarmee corresponderende geest was 
verzekerd, een studieprogramma behoorlijk was opgezet, de nodige 
bestuurlijke onafhankelijkheid gegarandeerd was, en de abdij binnen 
het geheel van de Orde functioneerde. 

De officiële aansluiting bij de Orde zou pas op 6 juni 1886 tot 
stand komen. Om die reden zou de overgangsperiode naar het nieu-
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we Berne van 1857 tot 1886 duren. Zij omvatte de twee laatste le

vensjaren van Neefs, de abbatiaten van Adrianus Manni, 1859-

1867, Andreas van Laarhoven, 1867-1870, Henricus van den Brand, 

1871-1873, en Adrianus Ceelen, 1874-1885. 

§ 1. De aanzet van abt Neefs, 1857-1859 

Neefs was lichamelijk niet sterk, toen hij, misschien onder zware 

druk van zijn confraters, de vrij nieuwe en ruime pastorie van Ber-

licum, zijn eigen tehuis, verliet om in de pastorie van Heeswijk zijn 

intrek te nemen. Zijn opvolger Manni getuigde van hem dat hij zeer 

zwaarlijvig was, de laatste twaalf jaren voor zijn dood veel last had 

van podagra en zich daarom al die tijd van wijn onthield. In de 

laatste vijf jaren van zijn leven had hij dikwijls aanvallen van lichte 

beroerten. Tenslotte zou hij aan koudvuur overlijden. i 

Na zijn komst op het Slotje stelde Neefs op 12 februari 1857 

H. van den Brand aan tot prior. Voor het eerst sinds eeuwen had 

Berne daarmee weer een prior die in een convent woonde. De sta

tuten schreven voor dat de prior in het convent zijn verblijf moest 

houden, maar diezelfde statuten bepaalden ook, dat de prior geen 

enkele zielzorg mocht uitoefenen. Voordat hij naar Heeswijk trok 

had Neefs over dit probleem de latere lector Augustinus van den 

Dries geraadpleegd, de jonge priester die bij de pastoor en kapelaan 

van Heeswijk op het Slotje woonde. Deze wist te melden dat het 

generaal kapittel van de Orde, in 1686 onder leiding van Michael 

Colbert gehouden, die bepaling had verzacht door vast te stellen dat 

de visitatoren bij gebrek aan geschikte religieuzen daarin anders 

konden beslissen. Als nu de visitatoren die macht al hadden, dan 

zou de internuntius, als vice-generaal ongetwijfeld kunnen dispen

seren, om pastoraat en prioraat te mogen verenigen.2 Neefs vroeg 

Vecchiotti dispensatie3 en kreeg deze voor zijn prior H. van den 

Brand. 

Een tweede punt, waarover Neefs Van den Dries om zijn oordeel 

vroeg, betrof de vraag of de bidplaats, die de abt wilde inrichten, 

algemeen toegankelijk mocht zijn. Van den Dries gaf ten antwoord, 

') Arch. Abdij v. Berne, hs. Manni, Abtdij, t.a.p., blz. 99. 
г) Arch. Abdij ν. Beme, Abt Gerardus Neefs, 1842-1859 (afd. I, VII F). 
*) Arch. Abdij v. Berne, Abt Nicolaas van den Braak, Brievenboek, nr. 27, blz. 
35-36 (afd. I, VII E). 
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dat de abt volgens het algemeen oordeel van theologen en canonis-
ten vrij een bidplaats mocht inrichten, niet slechts voor zijn eigen 
kloostergemeenschap, maar ook voor personen van buiten. Hij be
argumenteerde die opvatting met de mededeling, dat het Concilie 
van Trente de aan de regulieren toegestane privileges op dat punt 
niet herroepen had en dat bovendien de in de huizen van regulie
ren opgerichte bidplaatsen het privilege genoten, dat zij oratoria pu
blica, voor iedereen toegankelijke bedehuizen, waren. 

Het conventueel leven op het Slotje met zijn bestaande inrichting 
en gecombineerd met het pastorieleven was, volgens Neefs, vrijwel 
ondoenlijk, zo al niet onmogelijk. Los van het oude door grachten 
omgeven Slotje van Koenraad van Malsen, een meter of tien oost
waarts daarvan, bouwde hij toen een kloostertje. 

Het voorfront van het klooster van Neefs, momenteel tussen de 
hoofdingang van de abdij en de kerk beklemd, werd in een neo
classicistische waterstaatsstijl opgetrokken. Het had een gevel van 
negentien meter breed. De normale diepte van het gebouw bedroeg 
elf meter. Aan de noordkant of achterzijde had men een zaalkerkje 
van tien bij vijfeneenhalve meter gebouwd. Om voor de toekomstige 
refter en keuken wat meer ruimte te krijgen, had men het kerkje 
niet precies in het hart van het kloostertje ontworpen, maar het van 
voren gezien, zowat driekwart meter naar rechts opgeschoven. Het 
kerkje had ter rechterzijde een kleine sacristie. Aan de noordkant 
sprong het zes meter buiten het hoofdgebouw uit. 

Van het grondoppervlak van ongeveer 240 m2 nam het zaalkerkje 
bijna een kwart in beslag. Gelijkvloers waren verder keuken en ref
ter, waartussen zich een luik met een draairol erin bevond, verder 
afzonderlijke recreatiezaaltjes voor priesters en jonge heren (fratres 
juniores), een zitkamer voor de pastoor-prior, plus een spreekkamer 
voor de pastoor, die tevens als kapittelzaal gebruikt werd. Op de zol
der boven het zaalkerkje werd later de bibliotheek ondergebracht, 
de rest van de zolders boven de kamers werd voor allerlei bij
komstige dienstruimten benut.4 In al zijn eenvoud muntte het kloos
tertje van Neefs uit door zijn grote doelmatigheid. Een dozijn 

4) Voor de bouwkundige geschiedenis der Abdij uit de jaren 1857-1934 zie G.M. 
van der Velden, De bouwkundige ontwikkeling van de Abdij, in Bemeboek 
(Heeswijk 1934), blz. 200-214. 
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mensen zou er alles vinden wat een kloosterlijke samenleving nodig 
had. Latere pogingen om dit gebouwtje van Neefs te slopen, zijn 
gelukkig steeds mislukt. Men spaarde het gebouw niet zozeer uit 
waardering voor zijn bijzondere architectonische waarde, als wel om 
zijn grote doelmatigheid. 

Evenmin als men er tot dusver in geslaagd is om de bouwtijd van 
het kloostertje van Neefs precies vast te stellen, is men erachter 
kunnen komen, wie de architect en de aannemer van het nieuwe 
complex waren. De gevel van het gebouw met zijn tympanon, 
kroonlijst en nissen vertoont duidelijk neoclassicistische kenmerken, 
die eveneens voorkomen in verschillende kerken uit die dagen, 
gebouwd in de zogenaamde waterstaatsstijl. Omdat het Departement 
van Waterstaat er echter een vrij grote staalkaart van stijlen op na
hield, is in menig gebouw geen sprake van een eenheid van stijl. 
Zo vertoont het zaalkerkje van Neefs in zijn slappe geweifbogen en 
ramen weer onmiskenbaar gotische stijlkenmerken. 

Neefs, afkomstig uit een zeer bekende steenhouwersfamilie, had 
ongetwijfeld de voorkeur aan soliede ontwerpen en architectuur 
gegeven. Waarschijnlijk kwam daarvoor in aanmerking een architect 
uit Den Bosch of de nabije omgeving, die in de buurt van de bis
schopsstad naam verworven had. Als zodanig kon de Bossche archi
tect J. H. Laffertée gelden, maar aan diens bouwactiviteit was reeds 
lang voor 1857 een eind gekomen. Ook architect H. van Tulder 
bouwde in die jaren tientallen kerken. Bij de inwijding van de 
kerk van Nuland had Neefs deze bouwheer ongetwijfeld ontmoet. 
Enige zekerheid was er echter niet over te krijgen. De heer Jos van 
der Vaart, architect h.b.o., in Den Bosch, gaf op onze vraag als een 
zeer voorzichtige veronderstelling te kennen dat A. van Veggel, een 
Bossche architect uit die dagen, misschien de ontwerper der bouw
plannen was. Op basis van stijlkenmerken kon evenwel niet met 
zekerheid een bepaalde architect aangewezen worden. 

Bij het bouwen van het kloostertje van Neefs kwam de plaats van 
de pastoor natuurlijk in discussie. Volgens opzet zou het oude Slotje, 
als het nieuwe kloostertje in het voorjaar van 1858 gereed kwam, 
uitsluitend voor het verblijf van de abt gereserveerd worden. Het 
kreeg dan ook de naam van prelaatskwartier. Voor de pastoor
prior was in de nieuwbouw een kamer gereserveerd en een spreek
kamer om zijn parochianen te kunnen ontvangen. Manni ver-
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meldde, dat Henricus van den Brand van februari 1857 tot novem
ber 1860 zijn zit- en slaapkamer „in het convent" had, dat wil zeg
gen eerst ruim een jaar op het Slotje en sinds voorjaar 1858 in het 
conventsgebouw van Neefs. Zijn opvolger Joannes van den Broek, 
die overigens alleen pastoor was, ging echter voor het gemak van 
zijn parochianen in de komende jaren zijn huiskamer en slaapkamer 
inrichten op het Slotje. Hij werd door het huis gekleed en droeg al 
zijn inkomsten, of dat nu giften waren van dag tot dag, of jaarlijkse 
toelagen, aan de oversten ten algemenen nutte af. 's Middags at hij 
mee in de conventsrefter, 's Avonds deed hij dat met de prelaat in 
het Slotje, omdat zijn dagelijkse functies het hem dikwijls moeilijk 
maakten om met het convent om half zes of zes uur aan tafel te 
gaan.5 

In verband met het bovenstaande kan men zich afvragen, of van 
meet af aan in de opnieuw begonnen abdij een vaste dagorde werd 
ingevoerd. Uit mededelingen uit het memoriale van de parochie van 
Heeswijk bleek dat men meteen vanaf 6 juni 1856 met het koor
gebed was begonnen, het wit kleed binnen en buiten ging dragen 
en ook de dagorde volgens de statuten zoveel mogelijk ging volgen. 
Petrus van der Meulen ging naar Tongerlo om daar poolshoogte te 
nemen. In het najaar van 1857 gaf prior Gerlacus van den Broek 
van Tongerlo aan zijn ambtgenoot Henricus van den Brand ant
woord op een reeks van eenentwintig vragen, die hem door P. van 
der Meulen gesteld waren.6 Eerder had Neefs met superior Ever-
modus Backx van Tongerlo van gedachten gewisseld over de te 
voeren vastenpraktijk op de parochies.7 Neefs voerde daarop de 
onthouding van vlees in voor de periode van zondag septuagésima 
tot aswoensdag, gedurende de advent en op alle woensdagen van 
het jaar.8 Dat was conform de voorschriften van de generale ka
pittels uit de jaren 1526 en 1541. In Berne was die praktijk echter 
sedert lang in onbruik geraakt. Niemand wist meer, of dit krachtens 
dispensatie of gewoonterecht was gebeurd. Bovenstaande gegevens 
bewijzen dat Berne het model van het norbertijns kloosterleven van 
Tongerlo wilde navolgen. 

e) Arch. Abdij v. Berne, hs. Marini, Aantekeningen, t.a.p., blz. 15. 
•) Arch. Abdij v. Beme, Abt Gerardus Neefs 1842-1859 (afd. I, VII F). 
7) Idem. 
8) Arch. Abdij v. Berne, hs. Manni, Abtdij, t.a.p., blz. 99. 
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In het najaar van 1856 ontwierp de Congregatie van de Propa

ganda Fide haar streng statuut. Zij zou er daarna vaak op aan

dringen geen duimbreed van de door de statuten voorgeschreven 

leefregel af te wijken. Op 28 oktober 1858 vroeg Vecchiotti aan abt 

Neefs te willen overwegen uit Tongerlo een speciale magister voor 

de discipline, in de statuten circator genaamd, te laten overkomen.β 

Later berichtte Neefs aan Vecchiotti, dat hij daarvoor een confrater 

uit eigen huis. Petrus van der Meulen, benoemd had. 1 0 Manni ge

tuigde van zijn voorganger: „Een andere, niet minder loffelijke daad, 

is er van Gerardus II (Neefs) te vermelden: hij heeft van het begin 

der herstelling de H. Schriftuur, de philosophie en de Theologie 

aan de jonge fraters doen uitleggen. A. C. van den Dries was de 

lector van twee discipelen: P. Langenhuizen en J. Burmanje".1 1 

Petrus Langenhuizen, op 6 juni 1856 met P. van der Meulen 

naar Heeswijk getrokken, werd op 15 juni daaropvolgend ingekleed. 

Hij behield zijn doopnaam als kloosternaam. Toen Judocus Bur

manje op 24 oktober 1857 op het Slotje werd ingekleed, kreeg hij 

echter een aparte kloosternaam, die van de zalige Gilbertus. Twee 

jaar later zou hij als eerste lid van de abdij de eenvoudige eeuwige 

geloften afleggen, zoals door een pauselijk decreet van 19 maart 

1857 was voorgeschreven. 

Van de hand van Gilbertus Burmanje bleef de eerste dagorde 

bewaard sinds het herstel van de abdij. Wanneer die dagorde werd 

ingevoerd of wanneer Burmanje ze opschreef, was niet te achter

halen. Wellicht gebeurde dat in het begin van zijn kloosterleven. 

Als novice had hij die geheugensteun het meest nodig; later kende 

hij de dagelijkse gang van zaken wel van buiten. Toen hij in 1863 

voorgoed in de zielzorg ging, had de geschreven dagorde voor hem 

weinig betekenis meer. Alleszins redelijk lijkt het daarom om aan 

te nemen dat de dagorde ons door Burmanje overgeleverd, nog de 

toestand van het eerste begin onder Neefs weerspiegelt en opgesteld 

werd kort na zijn intrede. 

De gang van zaken was als volgt. Men stond om half vier 's mor

gens op en bad daarna de drie voorgeschreven voorbereidingspsal-

9) Arch. Abdij v. Berne, map Vice-Geneialaat (afd. II, В 12); Idem, Brievenboek, 
ni. 35, blz. 44-45 (afd. I, VII E). 
•о) Arch. Abdij ν. Berne, Abt Gerardus Neefs, t.a.p. 
" ) Arch. Abdij v. Berne, hs. Manni, Abtdij, t.a.p., blz. 99. 
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men, die aan het eigenlijk koorgebed voorafgingen. Om vier uur 
stelde men zich eerst in rijen op, om statie te houden zoals dat heet
te, om daarna de bidplaats binnen te trekken. Daar bad men dan de 
metten en de lauden, eerst van het canoniek of groot officie, daarna 
in veel gevallen ook nog van het kleine Maria-officie. Om half zes 
hield men dan meditatie, een half uur lang, waarna om zes uur de 
prime en het daarbij aansluitend kapittel volgden. Aansluitend volg
de het ontbijt, behalve op vastendagen, wanneer men later at. Hier
na volgde de tijd voor studie. Om acht uur stond er een theologieles 
op het program. Om negen uur had men de terts, daarna volgde de 
hoogmis, en vervolgens de sext. Hierna volgde weer studie tot elf 
uur, en vervolgens het middagmaal. Na het middagmaal bad men 
de noon: daarna had men recreatie in de toen nog vrij kleine tuin. 
Om twee uur hield men weer statie, ditmaal voor de vespers. Dik
wijls ging, afhankelijk van de rangorde der kerkelijke feesten, aan 
de vespers nog een dodenofficie vooraf. Na de vespers kreeg men 
eerst gelegenheid om in de refter in alle stilte van zijn kom koffie 
te genieten. Daarna volgde weer studie, behalve op dinsdag en don
derdag; dan had men recreatie tot vijf uur, gevolgd door het rozen
hoedje. Om half zes was het tijd voor het avondeten; daarna was er 
weer recreatie. De dagafsluiting met de completen, de litanie van 
O.L. Vrouw van Loreto, en een kwartier gewetensonderzoek vond 
om zeven uur plaats. Op vastendagen plaatste men de avondrecre
atie na het rozenhoedje, liet men het avondmaal om zes uur begin
nen, en besloot men de dag daarna meteen met de completen. 

Dit dagprogram, waarbij men 's morgens al om half vier uit de 
veren moest, en 's avonds rond acht uur, half negen ging slapen, was 
niet bepaald licht te noemen. Koorgebed en studie slorpten het 
grootste gedeelte van de dag op. De enige les op het dagprogramma 
doet erg pover aan. , г 

Men mag wel als vaststaand aannemen, dat het norbertijns leven 
in Berne naar het voorbeeld van Tongerlo nog bij het leven van 
Neefs reeds vorm en inhoud begon te krijgen. De eerste aanzet was 
aanwezig, al zouden nog generaties aan de uitwerking ervan moeten 
werken. 

Neefs, gematigd van aard, zoals zijn wapenspreuk „Moderate" 

1 3 ) Arch. Abdij v. Beme, Abt Gerardus Neefs, dagprogram (afd. I, VII F). 
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Juidt, verrichtte toch als hersteller van het Bernse conventsleven 
belangrijk werk. Hij overleed op 11 maart 1859, De laatste van de 
pastoors-abten werd na een uitvaartsdienst in de parochiekerk op 
het kerkhof achter het door hem gebouwde klooster als eerste tei 
ruste gelegd.13 

§ 2. Abt Adrianus Marini, de voorvechter van de strenge 
kloostertucht, 1859-1867 

Na de dood van Neefs was de proost van Sint-Catharinadal, Frans 
Brouwers, misschien wel de meest serieuze kandidaat om abt te 
worden. De opvolger van Neefs, Adrianus Manni, alsook Gerlacus 
van den Eisen, gaven later hun visie op de gemiste kansen van 
Frans Brouwers. Toen deze op 15 maart 1859 in de parochiekerk te 
Heeswijk zijn lijkrede over Neefs uitsprak, wist „De Noordbraban-
ter" van die lijkrede slechts te vertellen, dat ze indrukwekkend was, 
en dat ze „de verdiensten van den overledene aan zijne orde bewe
zen, zoo schitterend deed uitkomen". Er was echter meer aan de 
hand, iets wat de krant vermoedelijk bewust verzweeg. Manni ver
haalde: „De lijkrede van den abt Neefs in de parochiale kerk te 
Heeswijk heeft hij uitgesproken in maart 1859. Hij had tot onder-
werp de geest der Kerk in de stichting der religieuze orden; het 
voorname deel was gewijd aan de vastenwet; drank was volgens de
zelve dan verboden; een aantal geestelijken was tegenwoordig. De 
strekking en een aantal uitdrukkingen waaren van dien aard, dat de 
schel geroerd werd, ten teken dat hij moest ophouden". ,4 Daarbij 
liet Manni het uiteraard, hij kon zich immers slecht uitlaten over 
de gemiste kansen van zijn tegenkandidaat. Maar Gerlacus van den 
Eisen, die ongeveer twintig jaar later schreef, en door mondelinge 
overlevering de feiten behoorlijk kon kennen, was objectiever. Hij 
schreef: „Bij de begrafenis van Neefs in (18)59 hield Brouwers van 
Oosterhout zijn beruchte lijkrede over het vasten en Jonas. Hij werd 
van den kansel geroepen. Allen waren geërgerd, 's Middags aan 
tafel groot rumoer. Hij ware zeker gekozen geweest had zijne vasten-
manie niet aan den dag gekomen".15 

ia) De Noordbrabanter, 17 maart 1859; t.a.p., 15 en 17 maart 1859, rouwadver
tenties. 
,4) Arch. Abdij v. Berne, hs. Manni, Aantekeningen, t.a.p., blz. 16-17. 
l r) Arch. Abdij v. Berne, Dagboek G. van den Eisen, blz. 39 (afd. I, VII G). 
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De keuze van de nieuwe abt vond op 30 maart 1859 op het Slotje 

te Heeswijk plaats. De vergadering werd voorgezeten door de pau

selijke internuntius in Den Haag Settimo Vecchiotti in zijn kwali

teit van vice-generaal van Berne. Adrianus Hubertus Manni werd 

tot abt gekozen. Hij was afkomstig uit Tilburg en op het moment 

van zijn keuze net 50 jaar oud. Hij was een van de velen die na hun 

priesterwijding van het Bossche vicariaat naar de Abdij van Berne 

waren overgestapt. Zijn noviciaat had hij gemaakt bij pastoor J. van 

Roosmalen in Bokhoven, hij was daarna vijf jaar kapelaan geweest 

in Vlijmen, om vervolgens in 1842 pastoor van Hedikhuizen te 

worden. In 1846 werd hij de eerste pastoor van de nieuw opgerichte 

parochie van Haarsteeg en hij zou dat blijven tot 4 mei 1859, toen 

hij, tot abt gekozen, van zijn pastoraat afstand moest doen. 

De mijtering van Manni vond op 24 augustus 1859 in de pa

rochiekerk van Heeswijk plaats. Zij werd verricht door de aarts

bisschop van Utrecht Joannes Zwijsen. Ook de bisschop-coadjutor 

van Den Bosch, Joannes Deppen, het volledig kathedraal kapittel al

daar, de generaal der kruisheren, Henricus van den Wijmelenberg 

en de prior van Uden, Joannes Verhulst, woonden met veel ver

tegenwoordigers van orden en congregaties en veel priesters deze 

plechtigheid bij. Als assistent-abten traden op de superiores van 

Tongerlo en Averbode, Evermodus Backx, en Fredericus Mahieux. 

Mgr. Zwijsen werd geassisteerd door deken Michiel Timmermans 

van Oss, en Joannes te Vaarwerk, rector van de Redemptoristen in 

Den Bosch. 

Op de luisterrijke kerkelijke plechtigheid volgde allerwaarschijn-

lijkst slechts een feestmaaltijd voor een zeer bescheiden aantal gas

ten. Dit geschiedde niet zozeer, omdat de plaatsruimte op het Slotje 

vrij beperkt was, als wel om andere motieven. Op een losse notitie 

in het Latijn, waarschijnlijk van de vice-generaal, stond vermeld: 

Toen gij tot abt zijt gekozen, is er afgesproken, dat op de maaltijd 

na de mijtering slechts zeer weinigen zouden worden uitgenodigd, 

en dat het aldus uitgespaarde geld aan de Sint-Pieterspenning zou 

worden geschonken. Rome vond dat goed.1 β 

Manni voelde voor armoede en soberheid. In de komende jaren 

bewees hij herhaaldelijk dat hij de Kerkelijke Staat financieel wilde 

") Arch. Abdij v. Berne, Abt Nicolaas van den Brand, Brievenboek, t.a.p., nr. 21, 
biz. 27. 
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steunen. De internuntius, die ambtshalve die hulp aan Rome moest 
bevorderen, en dat ook deed, zal waarschijnlijk het denkbeeld ge
opperd, in elk geval ondersteund hebben. 

Men kan zich niet aan de indruk onttrekken, dat Manni na zijn 
abtsvvijding, dus vanaf het moment dat hij officieel het bestuur 
over zijn kloostergemeenschap had aanvaard, de zaken ook meteen 
stevig aanpakte. Sedert de dag van zijn abtswijding verbleef drie
ëneenhalve maand een circator uit Tongerlo in zijn abdij. Vier 
dagen na zijn abtswijding voerde hij op de pastorieën, waar meer dan 
één confrater verbleef, de gemeenschap van goederen in. Op 30 
augustus werd het dragen van bonnetten in koor en refter voorge
schreven. Op 24 september verordende hij het schuldkapittel of het 
openlijk belijden van overtredingen van de regeltucht; tevens ook 
de zogenaamde discipline of de (doorgaans vrij milde) lichamelijke 
kastijding. Op 1 oktober stelde Manni een aantal plaatselijke over
sten aan, en met ingang van 1 januari 1860 werd ook het klooster
slot ingevoerd. Weldra volgden bepalingen omtrent roken en snui
ven, het voorschrift om brieven vóór het verzenden open bij de abt 
in te leveren en tal van andere regelingen. 

De kwestie van het aantrekken van een circator was reeds in 
1858 door de internuntius Vecchiotti geopperd. In de vier maan
den die tussen de keuze en de mijtering van Manni verliepen, werd 
deze kwestie opnieuw aan de orde gesteld. Klaarblijkelijk waren het 
kortstondig bezoek van P. van der Meulen aan Tongerlo en de 
wederzijdse briefwisseling tussen de abdijen daarna, niet toereikend 
geweest om het kloosterleven in Berne zijn model te geven. Vecchi
otti, de vice-generaal, drong er thans sterk op aan een zelator of 
ijveraar voor de tucht van elders aan te trekken. Manni's gedachten 
gingen daarbij allereerst uit naar Tongerlo. Hij vroeg ook Zwijsen 
om advies. Deze was misschien in dit geval wat allergisch voor de 
witheren, temeer omdat hij in 1832 als zwarte pastoor in de pa
rochie van het Heike te Tilburg Evermodus Duchamps van 
Tongerlo was opgevolgd. Manni berichtte dan ook aan Vecchiotti 
dat Zwijsen tegen een norbertijn uit Tongerlo was, omdat hij vrees
de dat Tongerlo misschien weer vaste voet in het bisdom wilde krij
gen en rechten op de oude parochies zou doen gelden. Met die 
opvatting van Zwijsen wilde abt Manni zoveel mogelijk rekening 
houden. Het toetreden van postulanten, voor het meerendeel uit het 
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bisdom Den Bosch afkomstig, zou ten zeerste bemoeilijkt kunnen 
worden door Zwijsen. Deze had ook toegestaan dat de kapelaan 
van Berlicum, P. van der Meulen, buiten het weekend in de abdij 
bleef wonen, waar hij het gemeenschappelijk leven mee kon on
dersteunen. Op de vraag van Manni, of men niet beter iemand van 
het meer neutrale Averbode kon vragen, bleek de vice-generaal toch 
de voorkeur te geven aan een norbertijn van Tongerlo, op voor
waarde dat men die voor niet al te lange tijd zou vragen. Manni 
polste Zwijsen opnieuw. Deze keurde uiteindelijk goed dat de abt 
van Berne half juni naar Tongerlo of desnoods naar Averbode zou 
gaan om een circator te vragen.17 

De circator van Tongerlo, de Bosschenaar Antonius van Eugen 18, 
zou daarop de Bernenses wegwijs in de kloosterlijke tucht maken. 
Hij verbleef van 24 augustus-6 december 1859 te Heeswijk, be
kleedde er de functies van supprior en novicenmeester en gaf voor
namelijk onderricht in de statuten en de rubrieken voor de koor-
dienst. I9 

De aard en inhoud van de gemeenschap van goederen op de pa
rochies werd door Manni zelf als volgt omschreven: „28 augustus 
(1859) is de communitas bonorum ingestelt in de parochieën, waar 
een of meerdere kapellanen zijn. De pastoor voorziet in alle de be
hoeften der kapellanen. De kapellaan heeft niet meer dan ƒ0,50 
bij zich. Gaat hij aan tafel bij anderen, dan ontvangt hij ƒ 1,00, 
behalve gemelde ƒ0,50. Blijft hij eene of meerdere nagten uit, wordt 
hij naar billijkheid voorzien. De kapellaan geeft alle gelden, uit 
welke bron ook voortspruitende, dadelijk na ontvangst af".20 

Onmiskenbaar was een duidelijk streven van de abt te herkennen 
om ook op de parochies het gemeenschappelijk leven en de geest 
van onthechting en armoede te bevorderen. Maar die verheven, mis
schien wat al te idealistische opvatting bleek in de praktijk van het 
dagelijks leven niet te realiseren. Na vijf jaar experimenteren moest 
Manni op zijn schreden terugkeren. Zijn gedwongen koerswijziging 
en de nieuwe voorschriften door hem op schrift gesteld, illustreren 

17) Z ie voor de kwestie van d e circator, Arch . Abdij v. Berne , A b t Adr i anus 

M a n n i 1859-1867 (afd. I, VI I G) ; Idem, map Vice-Generalaat (afd. I I , В 12). 
1 8 ) W . v a n Spilbeeck (ed.), Necrologium Ecclesiae B.M.V. de Tongerloo (Tonger lo 

1902), biz. 217 . 

" ) Arch. Abdij v. Berne, hs . M a n n i , A a n t e k e n i n g e n , t .a.p., biz. 6. 

=") t .a.p., biz. 6. 
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bet toenmalig levenspatroon. Manni noteerde: „De communitas 
bonorum, op de pastorieën de 28 aug. 1859 ingesteld, is de 16 julij 
1864 afgeschaft. De rede der afschaffing is de gedurige ontevreden
heid, waartoe zij aanleiding gaf. De pastoor van Berlicum drong 
gedurende een jaar aan, de vier oudste pastoors waren er voor, en 
schoorvoetend is de abt, om de gevolgen verandert, en heeft voor 
de pastorieën van Berlicum en Vlijmen het volgende besluit ge
nomen: 

De kapellaan voorziet zich: 
I o in meublement op de kamer; bij verandering blijft hetzelve voor 
de opvolger; 2° in kleeden; 3° in snuif en tabak; 4° in ziekte en 
geneesmiddelen; 5° in wijn; niet meer dan 90 flessen zullen in den 
kelder voor hem geplaatst worden. Het gebruik van gemeld getal 
zal in het jaar niet mogen overschreden worden. Gebruikt nooit wijn 
alleen, noch met andere, wie het ook zij, op zijne kamer. Hij gaat 
den kelder niet in zonder toestemming van den pastoor, die hem op 
zijn verzoek van de hoeveelheid zal inlichten. Bij verandering is 
dezelve voor den opvolger; 6° hij verzoekt niemand aan tafel, dan 
met toestemming van den pastoor. Na de middag kan hij confraters 
en geestelijken ontvangen, zoo er van den kant van den pastoor 
geen belet is, welke hij eerst zal horen. De fraters, in huis aanwezig, 
worden door hem geïnviteerdt. Leeken, in of buiten de parochie 
wonende, zullen niet gevraagd worden zonder toestemming van den 
pastoor. In genoemde gevallen geeft de kapellaan wijn en tabak; 
7° keert ieder jaar aan den pastoor uit ƒ20,00, die vuur, licht en 
beddegoed verschaft; 8° geniet het stipendium missarum, voor zin
gende 60 cents, rijks-tractement en offer bij gelegenheid der bedie
ningen en de 1ste kapellaan te Berlicum de toelage der kerk; 9° 
wanneer op den inventaris, jaarlijks in te zenden, een tekort voor
komt, zal hij de rijkscompetentie overhandigen aan den pastoor, die 
op kennisgeving van den abt zal voldoen".21 

Dat het invoeren van de clausuur of het kloosterlijk slot langzaam 
geschiedde had zijn redenen. De praktische kwestie van de dienst
boden, die vanouds op het Slotje, tevens pastorie, in dienst waren, 
verhinderde immers een snelle invoering; er waren verder nog geen 
lekebroeders om hen te vervangen. Zoals Rome de vrouwelijke 

!1) t.a.p., blz. 37. 
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dienstboden van de Nederlandse pastorieën wilde verdrijven, zo 
drong men er van die kant ook op aan, dat men in ieder instituut, 
dat de naam van klooster wilde dragen, het slot moest invoeren. 
Vecchiotti schreef er ten tijde van het interregnum na de dood van 
Neefs over aan prior H. van den Brand. Op 16 mei 1859 antwoord
de Manni, inmiddels tot abt gekozen, de vice-generaal, dat hij met 
voorstellen omtrent de clausuur zou komen, zodra het gebouw dat 
werd opgetrokken klaar zou zijn.22 

Klaarblijkelijk ging het over het kloostertje van Neefs, dat in het 
voorjaar van 1858 al betrokken was. De omstandigheid dat het 
gebouw reeds een jaar bewoonbaar was, wilde nog niet zeggen, dat 
het ook helemaal geschikt was, om er de clausuur in te voeren. 
Tegenover Rome won men met dit laatste argument weer wat tijd. 

Eind 1859 presenteerde Manni aan Vecchioti zijn voorstellen. 
Hij vertolkte daarbij het volgende standpunt. Volgens zijn mening 
strekte het tot heil van het klooster, wanneer ook het abtskwartier 
ten dele onder de clausuur zou vallen. Manni streefde er dus naar 
om zowel het binnen de grachten gelegen Slotje alsook het nieuwe 
conventsgebouw dat Neefs had opgetrokken, binnen het klooster
slot te brengen, terwijl vanouds in bijna alle abdijen het abtskwartier 
buiten de clausuur viel. Dit was typerend voor de strenge opvattin
gen van Manni. Hij gaf twee manieren aan om een groot gedeelte 
van het Slotje ook onder de clausuur te brengen en toch enkele 
ruimten voor vrouwen toegankelijk te houden. 

In het eerste plan moest een tweede brugje over de gracht van 
het Slotje worden gelegd en wel aan de zuidkant. Door het aan
brengen van een afscheiding zou men dan de helft van het voor
pleintje, de helft van de kapel, plus één kamer buiten het slot weten 
te houden. De rest van het Slotje zou dan onder de clausuur vallen. 

Een tweede oplossing kon men vinden door aan de noordkant 
een brugje over de gracht van het Slotje te leggen. Men zou dan de 
keuken, het vertrek boven de kelder en alle kamers boven binnen 
het kloosterslot trekken, maar alle andere vertrekken beneden zou
den voor vrouwen toegankelijk blijven. Men hoefde in dat geval 
op het voorpleintje en in de kapel ook geen hekwerk aan te brengen, 

, s) Zie voor beide brieven over de clausuur, Arch. Abdij v. Berne, map Vice-
Generalaat (afd. II, В 12). 
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wat maar een bekrompen indruk zou wekken. Manni vond de twee
de oplossing luisterrijker en beter passend bij de waardigheid van 
een abdij. Ook de prior deelde deze mening.23 

Het vrij houden van de kapel was nodig om vrouwen met dope
lingen toegang tot de kapel te verlenen. Uitdrukkelijk werd be
toogd, dat de kapel als doopkapel van Heeswijk zou blijven dienen 
en dat vrouwen er daarom toegang moesten hebben. Mannen kwa
men nu eenmaal nooit ten doop. 

Zowel in het eerste als in het tweede voorstel zou het nieuwe 
kloostertje met een hekwerk worden omgeven. In het eerste plan 
was er ook sprake van een afscheiding in de kapel. In een gedeelte 
van de kapel zouden de huishoudsters van de pastoor dagelijks de 
H. Mis kunnen horen. Dit duidde er dus op dat de zozeer door 
Rome verfoeide gewoonte in Nederlandse pastorieën vrouwelijk 
dienstpersoneel te houden nog niet was afgezworen. 

Vecchiotti antwoordde Manni, dat hij voor die oplossing zou 
kiezen, welke het meest aan de doeleinden en aan de waardigheid 
van de abdij zou beantwoorden. Dat zou volgens hem zijn: aan de 
voorkant van het Slotje een bruggetje maken, een paar vertrekken 
beneden εη alle kamers boven bij het kloosterslot trekken, doch de 
toegang tot het Slotje, het voorplein, de kapel en de meeste vertrek
ken beneden voor vrouwen toegankelijk houden. 

Manni hakte de knoop door en voerde met ingang van 1 januari 
1860 het kloosterslot in. Hij omschreef de clausuur als volgt: Het 
kloosterslot zou de gemeenschappelijke slaapzaal (gang boven met 
zit- en slaapkamers), de gang, het kapittel, de eetzaal en alle andere 
ruimten van hetzelfde gebouw omvatten, waartoe de kanunniken 
altijd vrije toegang zouden hebben, de conventstuin en het wandel-
bos der fraters. De kapel en de keuken zouden buiten het slot val
len. 24 Het stuk vermeldde aan het einde uitdrukkelijk dat het be
sluit was genomen met goedkeuring en op gezag van Vecchiotti, de 
internuntius van de Heilige Stoel bij de Nederlandse regering, en 
tevens overste van de abdij. 

Uit de gekozen oplossing bleek dat het kloosterslot zich tot het 
door Neefs opgerichte kloostertje beperkte. Het voorstel van Manni, 

") Aich. Abdij v. Berne, Abt Adrianus Manni 1859-1867 (afd. I, VII G). 
£4) Arch. Abdij ν. Berne, hs. Manni, Aantekeningen, blz. 8; Idem hs. Manni, 
Abtdij, t.a.p., blz. 112. 
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om ook het prelaatskwartier gedeeltelijk onder de clausuur te bren

gen werd niet aanvaard. De kapel en de keuken, waarvan in het 

stuk sprake was, moeten wel die van het convent zijn geweest, niet 

die van het Slotje. Dat Manni, zeer zeker tegen zijn zin, met een 

compromis genoegen moest nemen, kwam wel hierdoor, dat in het 

Slotje ook de pastorie was gevestigd. Ook het gegeven dat er voor

lopig nog geen lekebroeders te vinden waren, die de vrouwelijke 

dienstboden konden vervangen, speelde een rol. 

Tegenover Rome bleef men in een moeilijk parket zitten. Een 

paar brieven uit het voorjaar van 1860, vermoedelijk van de hand 

van Zwijsen kunnen dat bewijzen.25 In de eerste ervan waren mede

delingen vervat voor de pastoors, welke tot de Abdij behoorden, 

aan wie het oogluikend werd toegestaan vrouwelijke dienstboden 

te hebben. Ruim een maand later heette het: . . . „Wat de meiden

kwestie betreft, . . . en in strijd is met den uitgedrukten wil van den 

H. Stoel, U.H.W. zal zich herinneren, dat ik die wil aan U.H.W., 

te Nuland zijnde, heb bekend gemaakt. In het vast vertrouwen, dat 

U.H.W. geen vrouwelijke dienstboden zoudt nemen, heb ik gun

stig deswegen naar Rome geschreven, en van de pastorijen, waar 

de pastoors meiden houde, gezwegen". Hier was vrijwel zeker Zwij

sen aan het woord. Op 29 september 1859 immers werd te Nuland 

de nieuwe kerk van architect H. van Tulder door Joannes Deppen 

ingewijd. Bij die gelegenheid rekende pastoor F. A. Pollet ook Zwij

sen en Manni onder zijn gasten.2e Zwijsen, die namens Rome 

steeds weer op hetzelfde aambeeld moest blijven hameren, zal on

getwijfeld met Manni over de kwestie hebben gesproken. Ook 

graaf Carolo Belgrado, de nieuwe internuntius, 1848-1855, had zich 

als vice-generaal al tot Neefs gericht, met het verzoek zijn pastoors 

in een rondschrijven er op te wijzen dat zij om allerlei redenen, 

moesten vermijden met hun dienstboden al te vertrouwelijk om te 

gaan. Het houden van een gemeenschappelijke tafel, alsook iedere 

niet strikt noodzakelijke omgang moest worden vermeden.27 Op 

23 oktober 1840 had zijn voorganger abt Nicolaas van den Braak 

in een rondzendbrief trouwens al verboden om alleen met de huis-

20) Arch. Abdij ν. Berne, Abt Nicolaas van den Braak, Brievenboek, t.a.p., brie
ven (fragmenten) d.d. 20 april en 15 mei 1860, nr. 19, sub 2, blz. 25-26. 
" ) De Noordbrabanter, 29 september 1859. 
s ' ) Aich. Abdij v. Berne, map Vice-Generalaat (afd. И, В 12). 
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houdster van de ene plaats naar de andere te gaan of te rijden met 
kar of rijtuig.2e 

Uit de aantekeningen van Manni kan men vrij nauwkeurig lezen, 
hoe het conventsleven zich onder zijn leiding ontwikkelde. Men was 
er steeds op bedacht om stap voor stap in de kloosterlijke observantie 
vooruit te gaan. Het aantal norbertijnen nam toe. Op 10 februari 
1862, vijf jaar na de overkomst van Neefs naar Heeswijk, waren in 
het convent vier novicen en twaalf fraters, terwijl er dertien buiten 
het klooster in de zielzorg werkzaam waren. 

Het koorofficie kreeg steeds meer aandacht. Vanaf 15 augustus 
1860 werd op zon- en feestdagen een gezongen H. Mis opgedragen. 
Van Pasen tot Allerheiligen droeg men sindsdien supperplies. Tegen 
het eind van het jaar werd ook tot het dragen van het schouder
manteltje overgegaan. Van meet af aan werd voor het convent ook 
de jaarlijkse retraite ingevoerd. In 1859 werd die geleid door pater 
Leva, jezuïet, in 1860 door de redemptorist pater J. Koemans. 

Toen Manni amper een jaar in Heeswijk was, trokken een paar 
kwesties weldra zijn bijzondere aandacht. Hij zag in dat bij een 
normale uitgroei van zijn convent het kleine zaalkerkje spoedig te 
klein zou worden. Toen de pastoors op 11 juli 1860 op de feestdag 
van Sint-Norbertus naar Heeswijk waren gekomen, bewoog Manni 
hen een fonds te vormen voor een toekomstige abdijkerk. Deze zou 
dan tegelijk, zo was zijn gedachte, als parochiekerk kunnen fun
geren. 29 

In 1863 wilde de pastoor van Heeswijk zijn parochiekerk vergro
ten, doch Manni bleef bij zijn mening, dat men de abdijkerk moest 
uitbouwen tot parochiekerk, een standpunt dat ook door Vecchiotti 
werd gedeeld. Toen Manni in deze zaak Joannes Deppen om advies 
vroeg, zei deze dat bij de kerk winkeliers en herbergiers woonden 
die bij het Gouvernement zouden protesteren. De regering zou die 
klachten ontvankelijk verklaren en er tegen zijn.SD Manni vond dat 
een zwakke redenering, die zijns inziens van aartsbisschop Zwijsen 
afkomstig moest zijn. Een jaar later, op 4 november 1864, besprak 
Manni de zaak rechtstreeks met Zwijsen. Hij bood aan, dat de abdij 

! t) Arch. Abdij v. Berne, Abt Nicolaas van den Braak, Brievenboek, t.a.p., blz. 5-6. 
,n) Arch. Abdij v. Berne, hs. Manni, Aantekeningen, t.a.p., blz. 11. 
:"') Idem, blz. 30-31. 
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een derde deel van de kosten van de bouw zou dragen, als er nog 
enkele jaren gewacht zou worden. De aartsbisschop stond, zo leek 
het Manni, niet afwijzend tegenover het voorstel; de moeilijkheid 
zou echter zijn de kosten voor de parochie op te vangen. 

Pas onder abt Adrianus Ceelen, in december 1876, zou in feite 
de bouw van een abdijkerk beginnen, die evenwel geen parochiekerk 
zou worden. Twintig jaar later, in 1897, kwam de nieuwe parochie
kerk van Heeswijk tot stand. 

Het vervangen van de vrouwelijke dienstboden op de pastorie 
door lekebroeders, iets wat men Neefs al in het najaar van 1856 
vanuit Rome op het hart gebonden had, bleef een moeilijk punt. 
Manni wist in 1860 een kandidaat uit zijn vroegere parochie Haar-
steeg aan te trekken. In zijn dagboek noteerde hij: „Franciscus Ver-
bunt, uit de parochie Haarsteeg, is in de abtdij gekomen, om aan
genomen te worden als donatus; in 1862 naar huis gekeert".31 

Michael van den Oever uit Sint-Oedenrode kreeg op 25 november 
1862 een zwarte toog met scapulier en witte riem. Franciscus Ver-
bunt keerde terug en na een paar maanden werd hij op dezelfde 
wijze ingekleed. In 1863 kregen beiden een grijs kleed. Zij waren de 
eerste lekebroeders. Ofschoon dat nergens genoteerd werd, mag 
men veronderstellen dat de laatste dienstboden rond het jaar 1863 
zullen zijn vertrokken. 

Er zijn aanwijzingen dat de financiële toestand van de abdij on
der Manni niet rooskleurig geweest moet zijn. De bouw van het 
kloostertje van Neefs had de nodige financiële middelen geëist. Het 
overschrijven van diverse goederen in het jaar 1861 van de familie 
Van Rijckevorsel op de kerkbesturen van Heeswijk en Berlicum 
bracht volgens een later bericht hoge transportkosten met zich mee. 
Toen Manni zich in 1864 bereid verklaarde bij te dragen in de 
kosten van een nieuwe parochiekerk te Heeswijk, die tevens abdij
kerk zou zijn, vroeg hij daarvoor wel enige tijd uitstel. Toen men van 
de kant van de Orde in datzelfde jaar vroeg bij te dragen in de kos
ten van het proces der heiligverklaring van de martelaren van 
Gorkum, waaronder de twee norbertijnen Adrianus van Hilvaren-
beek en Jacobus Lacops (La Coupe), voerde hij aan dat de abdij er 
financieel moeilijk voor stond. Na in het Noorden door de Refor-

^1) Idem.blz. 15. 
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malie in 1648 alles verloren te hebben, had men in het Zuiden in 
de jaren 1812-1816 een verlies van ongeveer 60 mille geleden door 
waardeloos geworden stukken van diverse Europese staten. Wegens 
de geringe inkomsten van de parochies hadden de pastoors van de 
abdij in de vorm van de „canon" steeds een bijdrage ontvangen. 
Sedert het herstel van de abdij hadden drie pastoors de „canon" 
niet langer ontvangen, en drie anderen slechts een gedeelte ervan. 
Twee van deze laatsten waren gedwongen heel sober te leven.32 

Manni's contacten met de Orde bestonden uit persoonlijke ont
moetingen en uit briefwisseling met zijn medebroeders in België. 
Pogingen om Berne in het ordesverband van een soort Brabantse 
ordesprovincie of circarie op te nemen, wees hij bewust af. Die vor
ming van een Brabantse circarie speelde al in 1859. Toen rees de 
vraag of Berne eigenlijk niet veeleer tot de vroegere circarie van 
Friesland moest worden gerekend. Maar afgezien van deze histori
sche kwestie voelde Manni, zoals hij aan Vecchiotti schreef, grote 
bezwaren tegen het samengaan met de Belgische confraters. Als 
eerste argument voerde hij aan dat Berne door de beslissing van 
Rome in 1856 rechtstreeks onder de H. Stoel en daarmee buiten 
het bestuurlijk verband van de Orde was geplaatst. Zolang die be
slissing van Rome gehandhaafd bleef, wilde hij niet dat Berne bij 
de Brabantse circarie werd geïncorporeerd. Zou Berne immers in de 
Brabantse ordesprovincie worden opgenomen, dan zou men met 
twee van elkaar onafhankelijke gezagsinstanties te maken hebben. 
Ieder gezag zou bevoegdheid tot handelen hebben, visitatie kunnen 
houden en bepalingen treffen. In die omstandigheden was een 
conflict bepaald niet uitgesloten. Op zeer goede gronden was Manni 
de mening toegedaan dat het diocees zeer ongaarne zou zien dat de 
Bernenses met de norbertijnen van België door een zekere band ver
bonden zouden raken. Uit het diocees Den Bosch waren veel leden 
van Berne afkomstig. 

Zou Beme zich aansluiten bij de Brabantse circarie, dan zou de 
abdij de besluiten van de provincie moeten naleven. Een en ander 
zou moeilijkheden kunnen opleveren, aangezien Berne als Neder
landse abdij aan gebruiken gebonden was, die nogal verschilden 

•1S) Arch. Abdij v. Berne, Abt Adrianus Manni 1859-1867, losse notities (afd. I, 
VII G). 
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van die van de Belgische abdijen. Zou Berne geïncorporeerd worden, 
dan zouden de Nederlandse novicen naar het algemeen noviciaat 
moeten gaan. Berne had ze zelf hard nodig; het kleine aantal fraters 
was niet toereikend voor het verzorgen van een goed koorgebed.33 

Manni bleef de boot afhouden. Berne sloot zich niet aan bij de 
Brabantse circarie en woonde ook de bijeenkomsten van de superi
ores van de Belgische abdijen, soms wel wat wijds als provinciaal 
kapittel betiteld, niet bij. Vanuit het Zuiden bleef men Berne toch 
van de gang van zaken vrij goed op de hoogte houden; van een 
slechte verstandhouding was zeker geen sprake. 

In het bisdom Den Bosch werd Manni in zijn waardigheid er
kend. Hij behoorde met Henricus van den Wijmelenberg, de gene
raal van de kruisheren, tot de twee reguliere prelaten, die van 24 
september tot 4 oktober in de Bossche Sint-Jan deelnamen aan het 
Provinciaal Concilie, dat door Zwijsen werd voorgezeten.34 Op 23 
juni 1861 was hij ook te Haaren aanwezig bij de bisschopswijding 
van Mgr. G. P. Wilmer. 

Manni hield er vanaf het eerste begin strenge opvattingen op na. 
Dat openbaarde zich al in de eerste maanden van zijn verblijf in 
het convent, toen er buiten de abt en de prior nog geen oversten in 
huis waren. Voordat op 1 oktober 1859 subalterne oversten werden 
aangesteld, schreven de pastoors van Lithoyen, Elshout, Bokhoven, 
Engelen, Vlijmen, Hedikhuizen en Berlicum, zeven van de negen 
pastoors derhalve, Manni een brief met een aantal opmerkingen 
over zijn beleid als abt. Slechts Adrianus Ceelen, de opvolger van 
de abt in Haarsteeg en uiteraard pastoor-prior H. van den Brand 
in Heeswijk, huisgenoot van de abt, hielden zich afzijdig. Het korps 
pastoors gaf aan Manni te kennen dat zij het afkeurden dat op 
vastendagen 's ochtends bij de koffie geen suiker en melk werd ge
geven. Zoiets veroorzaakte ontevredenheid en gemor onder de con-
ventsleden en zou kwaad bloed zetten. Ofschoon de pastoors zo'n 
gedragingen bij de conventsleden afkeurden, achtten zij de handel
wijze van de abt onjuist. „Geeft men immers koffij, hetgeen een
maal in gebruik is, en wordt toegelaten, waarom zoude het dan niet 
toegelaten zijn, zuiker of melk er bij te doen, wijl dit zelfs bij de 

M) Arch. Abdij v. Berne, hs. Manni, Aantekeningen, t.a.p., blz. 7. 
M) Rogier en De Rooy, In vrijheid herboren, a.w., blz. 204. 

205 



godsvrugtigste priesters en religieusen plaats heeft". Deze en andere 

blijken van ontevredenheid, voegden ze eraan toe, „zouden kunnen 

worden voorkomen, indien de officien, zoo als provisor, cellarius 

etc. aan deze of geene geschikte confrater konde worden opge

dragen". 3 5 

De gestrengheid van de kloostergebruiken weerspiegelde zich ook 

in de bepalingen omtrent het roken en het snuiven. Op 2 augustus 

1860 trof Manni daaromtrent de volgende verordening: „Het ge

bruik van tabak rooken is aan priesters toegelaten op de uren van 

recreatie 's middags en 's avonds, tevens op dinsdagen en donder

dagen van іУг tot 5 И , wanneer er geen les in de theologie gegeven 

wordt, in de recreatie-kamer, in den hof en in het wandelbosch. Op 

andere tijden en plaatsen is hetzelve verboden. Snuiven is voor pries

ters altijd toegelaten. Aan diegeene, welke geen priester zijn, is beide 

altijd verboden. Echter eenige keeren wordt hun het rooken per jaar 

toegelaten en dan wordt aan ieder een à twee cigaren uitgereikt".3e 

In zijn dagboek, waarvan aard en samenstelling door P. Hollen

berg beschreven zijn37, gaf G. van den Eisen een schets van Man

ni38: „Manni werd prelaat. In den beginne ging alles wel. Doch 

Karel (van) Rijckevorsel verklaarde, dat hij onze goederen niet meer 

op zijn naam wilde heben. Zij moesten dus op de abdij getranspor

teerd worden, en daarvoor veel successiegeld worden betaald. Nu 

gaat Manni aan het sparen tot in het ongerijmde. Geen wijn, weinig 

eten, slechte kleederen, geen cigaren meer. Daarbij kwam nog de 

invloed, welke de strenge Brouwers, de proost van Sint-Catharina-

dal, op den prelaat had. Deze schatte hem hoog en begon van 

lieverlede zijn zienswijze over te nemen, en in alles uitermate streng 

te worden. Hij zelf droeg een haren kleed en was in alles nauw

gezet en door allen voor zich als een heilige geroemd. Doch door die 

onuitstaanbare armoede en koude en gestrengheid verliep de tucht 

geheel en al; men waagde alles in het geheim, en de abdij hadde 

35) Arch. Abdij ν. Berne, Abt Adrianus Manni 1859-1867 (afd. I, VII G). 
3I!) Arch. Abdij v. Berne, hs. Manni, Aantekeningen, t.a.p., blz. 8-9. 
a ; ) P. Hollenberg, Het dagboek van Gerlacus van den Eisen, in tijdschrift Bra-
bantia, jrg. X (1961), blz. 241-251. 
'Ό Arch. Abdij ν. Berne, Dagboek G. van den Elsen, t.a.p., blz. 38-39. 
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ten gronde gegaan, hadden de pastoors niet nog bijtijds den prelaat 
gewaarschuwd, toen zekere novice Smits naar het Seminarie over
ging, en ware niet spoedig een verandering gekomen aan het drij
ven van Brouwers. Nu werd de lijn enigszins losser gelaten, doch 
altijd nog zoo, dat men 't een geluk moet noemen, dat Manni niet 
al te lang geregeerd heeft". 

De jonge Van den Eisen schreef bovenstaande ontboezemingen 
neer als jonge priester, op zijn vroegst in 1880, toen hij aan zijn 
dagboek begon. De gebeurtenissen, die hij beschreef, kende hij 
slechts van horen zeggen. Toen hij in de abdij kwam, waren zowel 
Manni als Brouwers reeds een paar jaar dood. Het is de vraag, of 
de overlevering die hij doorgeeft, niet sterk is overdreven. 

Het abbatiaat van Manni werd getekend door de grote moeilijk
heden met betrekking tot zijn onderdaan, proost Frans Brouwers van 
Sint-Catharinadal, de gemankeerde abt van Berne. Het verhaal er
van heeft Manni zelf voor een groot deel eigenhandig opgeschre
ven. 39 Ook in ruimer verband werd de historie van het bizarre op
treden van de proost uitvoerig beschreven.40 Zij komt hierop neer, 
dat Brouwers van de vijfentwintig jaren dat hij proost was, zijn za
ken gedurende de eerste tweeëntwintig jaar uitstekend deed, en de 
goede geest in het klooster bevorderde en het tot bloei bracht. In 
zijn geestesvermogens gestoord, kwam hij de laatste jaren, vooral 
door zijn ongekend zware vasten-praktijken tot excessen, en wilde 
hij van Sint-Catharinadal als het ware een soort Port-Royal maken. 
Toen de tussenkomst van allerlei geestelijke instanties de proost niet 
tot rede kon brengen, greep Rome uiteindelijk in en benoemde 
Mgr. Zwijsen tot Apostolisch Visitator. Deze ontzette namens de H. 
Stoel op 22 april 1862 Brouwers uit het ambt; Brouwers zocht nog 
jaren daarna overal gelijk voor zijn handelwijze, totdat hij op 29 
augustus 1866 in het klooster van de Cisterciënsers van San Croce 
in Gerusalemme te Rome overleed. Manni noteerde na zijn dood: 
„Ik heb het vaste vertrouwen dat de Heer zijne ongehoorzaamheid 
niet tot zonde, om zijne manie, zal aangerekend hebben".41 

M) Arch. Abdij v. Beine, hs. Manni, Aantekeningen, t.a.p., blz. 16-28. 
*") A. Erens, Aigr. Zwijsen en de Norbertinessen van St. Caiharinadal, in Bossche 
Bijdragen, dl. IX (1928), blz. 17-51. 
41 ) Arch. Abdij v. Berne, hs. Manni, Aantekeningen, t.a.p., blz. 25. 
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Manni bleef met een dubbele erfenis van Brouwers zitten. Voor
eerst kreeg de eigenzinnige proost na zijn ontzetting uit het ambt 
door Rome en de daarop gevolgde suspensie geen opvolger meer uit 
de abdij. Dat was nog wel het geval met het klooster van Neerpelt, 
dat in 1858 door Brouwers vanuit Sint-Catharinadal in Oosterhout 
gesticht was. Hier was immers de abdijheer van Berne L. van Uden 
op 16 september 1859 vicaris geworden, maar deze was eind okto
ber van datzelfde jaar weer naar Heeswijk teruggekeerd. Hij had 
zich tegenover de proost van Oosterhout, Frans Brouwers, die abso
lute onderwerping eiste, te zelfstandig opgesteld, had onenigheid 
gekregen met de priorin van Neerpelt en had „zich zonder rede aan 
oplopendheid herhaalde malen tegenover die schuldeloze duiven"42 

schuldig gemaakt. Hij kreeg weldra een opvolger uit Tongerlo, maar 
in de jaren tussen 1862 en 1871 kreeg Neerpelt in de persoon van 
Arnoldus Goossens en Gilbertus Burmanje weer twee Bernenses als 
vicaris. 

Vervolgens bleef Manni na de afzetting van Brouwers ook de 
last ondervinden van diens acties voor eigen eerherstel. Tevens 
drukte op Berne een zekere onderhoudsplicht. Nog tot een half jaar 
voor de dood van Brouwers bleef Manni betalingen doen aan de abt 
van het trappistenklooster Sanctus Bernardus ad Termas te Rome, 
waar de vroegere proost maandenlang verbleef. De abt in Rome die 
Brouwers als een heilige beschouwde, terwille van de gerechtigheid 
vervolgd, kon de houding van Manni, die Brouwers anders beoor
deelde, niet begrijpen of goedkeuren. Hij gaf het bericht van het 
devoot afsterven van Brouwers aan Manni door, verzocht hem om 
kwijting van gemaakte kosten en om verlof om op het graf van de 
overledene tenminste een grafsteen op te richten, zoals in Rome ge
bruikelijk was. Manni kon dat laatste niet opbrengen. Hij betaalde 
wel de gemaakte kosten, maar schreef in een Latijnse brief, blijk
baar nog ten diepste geërgerd over het gedrag van Brouwers, dat er 
geen grafsteen op kosten van de abdij mocht worden opgericht. In
dien dat al gebeurd was, of men het zou doen, zou de abdij 
daarvoor niets betalen. Tenslotte besloot hij met de passus, dat men 
verdere brieven van de abt uit Rome weigerde te ontvangen.43 

4-) Arch. Abdij v. Berne, hs. Manni, Aantekeningen, t a.p., blz. 6. 
*'-) Arch. Abdij v. Berne, Abt Adrianus Manni 1859-1867 (afd. I, VII G). 
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Zoals Manni de voormalige proost van Sint-Catharinadal beoor
deelde, zo deed dat blijkbaar ook de abdij. Zijn naam kreeg geen 
plaats in het dodenboek der abdij. Pas in 1928 werd die fout her
steld, nadat Ambrosius Erens van Tongerlo in een artikel aan Brou
wers eerherstel had gebracht.44 Hij stelde daarin vast, dat Brou
wers voor het herstel van de discipline en de goede geest in Sint-
Catharinadal zeer grote betekenis had gehad en dat een beoordeling 
in negatieve zin wegens zijn overdrijvingen hem beslist tekort deed. 

Op 29 juli 1867, precies elf maanden na Brouwers' dood, overleed 
Manni, de belangrijkste schakel in de opbouw van het nieuwe Berne. 

") Erens, Mgr. Zwijsen en ie Norbertinessen van St. CatharinacUd, blz. 17-51. 
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HOOFDSTUK IX 

DE CONSOLIDATIE VAN DE GEMEENSCHAP ONDER 
DE ABTEN VAN LAARHOVEN, VAN DEN BRAND, 

CEELEN EN BAZELMANS; 1867-1886 

§ 1. Abt Andreas van Laarhoven, de man van bouwen en breken, 

1867-1870 

Andreas van Laarhoven, op 30 maart 1810 te Helvoirt geboren, 
was reeds ruim vijfentwintig jaar pastoor van Lithoyen, toen hij op 
28 augustus 1867 door het kapittel onder voorzitterschap van de 
internuntius Cattani tot abt werd gekozen. Zwijsen diende hem op 
4 november 1867 in de parochiekerk van Heeswijk de abtswijding 
toe. Het was de bedoeling geweest, dat G. van Overstraeten, superior 
van Grimbergen, en J. de Kort, superior van Postel, als assistent-abt 
zou optreden. Ze misten echter de trein, en werden vervangen door 
prior J. Clement en Quirinus van den Boogaert, de pastoor van 
Oudheusden. 

Van Laarhoven, die in de jaren 1851-1857 de laatste prior buiten 
de abdij geweest was, had tijdens zijn slechts drie jaren durend abba-
tiaat eerst anderhalf jaar Laurentius van Uden als prior naast zich 
en daarna Arnoldus Goossens. Beiden waren ten nauwste betrokken 
bij de activiteit van breken en bouwen, door Van Laarhoven ont
wikkeld. 

Abt Van Laarhoven, die in het eerste jaar van zijn pastoraat te 
Lithoyen een kerk met pastorie onder één dak gebouwd had, wilde 
voor het onder Manni sterk uitgegroeid convent ook iets onderne
men. Terwijl Neefs echter het oude Slotje in zijn grachten ontzien 
had, en zijn nieuwe kloostertje ten oosten daarvan volkomen vrij
staand had opgetrokken, kwam Van Laarhoven op het wat onzalige 
idee om het Slotje en het gebouw van Neefs aan elkaar te bouwen. 
Op 13 november 1868 begon men tot dat doel de grachten rondom 
het Slotje te dempen. In het voorjaar van 1869 begon de eigenlijke 
bouwactiviteit. Die bestond helaas ook in het opruimen van de tegen 
het Slotje aangebouwde doopkapel, alsmede van het portiershuisje 
en de bijbehorende accommodaties rond het voorpleintje. 
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Op 3 mei 1869 legden zestien heren en broeders ieder een steen 
voor de nieuwe vleugel, die gedeeltelijk op de oude slotgracht werd 
gebouwd. Deze vleugel zou een refter en verschillende convents
ruimten omvatten, die in maart 1870 betrokken konden worden. 
Aangezien de abt op 3 mei 1870 universeel erfgenaam geworden was 
van een oud-parochiaan van Lithoyen, Lambertus Coolen, kon men 
tot de bouw van een tweede vleugel en ook zelfs van een derde vleu
gel overgaan. * De tweede vleugel kwam in september 1870 gereed. 

De weldadigheid van de familie Coolen in Lithoyen had Van 
Laarhoven al eerder ondervonden, toen hij namelijk in 1841, prak
tisch zonder middelen, met de bouw van kerk en pastorie aldaar was 
begonnen. Hij vond er, volgens Manni „kerk en pastorij in geringen 
staat. Er waran noch onroerende noch roerende bezittingen om te 
bouwen. Het werk werd ondernomen en eene familie, genaamd 
Coolen, waarvan eene geestelijke, die van zwakte van gestel buiten 
bediening leefde, legde goude eijeren".2 

Lambertus Coolen, de vrijgezel-kerkmeester, die zijn familie over
leefde, liep met het vaste voornemen rond, om via zijn pastoor An
dreas van Laarhoven zijn bezittingen aan de abdij te vermaken. Op 
16 januari 1858 kreeg hij van prelaat Neef s een plechtige oorkonde 
met zegel uitgereikt, waarin verklaard werd dat na zijn dood een
zelfde aantal H. Missen en kerkdiensten voor hem zouden volgen, 
als voor ieder overleden confrater van Berne gebruikelijk was. s 

Van Laarhoven trok als abt profijt van het testament, dat Lam
bertus Coolen op 1 december 1858 op zijn pastorie in Lithoyen had 
gemaakt. Op 9 september 1870 brachten de vaste goederen de som 
van ƒ21.260,— op4 , waarmee al voor een heel stuk de kosten van 
de bouw van de drie kloosterpanden konden worden opgevangen, 
die in totaal ƒ37.703,97 beliepen.5 

Prelaat Van Laarhoven en prior Goossens wilden een abdij van 
formaat bouwen, bestaande uit vier panden rond een open hof. Het 
kloostertje van Neefs zou afgebroken moeten worden en door een 
meer monumentale vleugel worden vervangen. 

') Parochiearchief Lithoyen, Liber defunctorum Paiochiae Sancti Remigli in 
Lithoyen, 3 mei 1870, overlijden van Lambertus Coolen op 80-jarige leeftijd. 
Coolen was kerkmeester en een groot weldoener van de kerk van Lithoyen. 
'-) Arch. Abdij v. Berne, hs. Manni, Abtdij, t.a.p., blz. 102. 
') Arch. Abdij v. Berne, Abt Gerardus Neefs 1842-1859 (afd. I, VII F). 
*) Arch. Abdij v. Berne, Abt Andreas van Laarhoven 1867-1870 (afd. I, VII H). 
*) Idem, Uitgaven voor het nieuw convent. 
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In dit verband zijn enkele notities van belang die H. Heijman 
destijds over de plannen van Van Laarhoven en Goossens maakte. 
Deze schetsen de lotgevallen van de abdijkerk en de parochiekerk 
van Heeswijk in hun onderlinge samenhang voor de periode van 
1867 tot 1904. „Van Laarhoven en Goossens hadden het plan een 
nieuwe abdij en kapel te bouwen. Toen twee vleugels gereed waren 
en de bouw der kapel was begonnen, stierf Van Laarhoven ( 11 de
cember 1870). Ze wilden een kapel bouwen à la Postelsche kerk en 
hadden daartoe meerdere reizen ondernomen. Prelaat Van den 
Brand (1870-1873) liet den bouw, zoals hij was, doch Ceelen (1874-
1885) die een kerk gebouwd had in Haarsteeg wilde naast de abdij 
een parochiekerk zetten. Dit plan doorkruiste het plan van Goos
sens, die op aanraden van Cuypers de oude Heeswijksche kerk 
wilde restaureren en vergroten, en naast die kerk een pastorie wilde 
bouwen op reeds daartoe aangekochten grond. Per slot van rekening 
kwam er van geen van beide door Van Laarhoven en Goosens ont
worpen plannen iets terecht. Ceelen brak af, wat Van Laarhoven 
begonnen had, en bracht het niet verder dan een arm van de kerk 
(1878-1881). Maas, pastoor geworden, brak de prachtige oude Hees
wijksche kerk af, zette een slechte nieuwe daarvoor in de plaats 
(1896) en vestigde de pastorie in het huis van Keup Steen"6 (Ja
cobus van Steenbergen). De erfenis van Lambertus Coolen heeft, 
voor zover bekend, fiscaal geen moeilijkheden opgeleverd. 

Over het interne leven in de abdij tijdens het abbatiaat van Van 
Laarhoven werden wij minder ingelicht dan over de tijd van Manni, 
die zelf kronieken bijhield. Een interessant document werd overge
leverd, waaruit bleek dat de kwestie van de lekebroeders nog niet 
goed geregeld was. Er bleef namelijk een notitieboekje van prelaat 
Van Laarhoven bewaard, dat een soort „Verklaring van de leke
broeders" bevat. Van deze verklaring zijn ook drie losse exemplaren 
bewaard, ondertekend door respectievelijk Michael van den Oever, 
Franciscus Verbunt en Johannes van den Oever, achtereenvolgens 
op 15 november 1867, 24 januari 1868 en in juni 1870, in alle drie 
gevallen kort voor de plechtige professie van deze lekebroeders. De 
tekst van de merkwaardige verklaring luidde: „Ik neem vastelijk 
voor: I o Alle pretensie of aanmatiging om aan de canonici gelijk te 

') Arch. Abdij v. Berne, Abt Andreas van Laarhoven, t.a.p. 
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willen zijn, te zullen afleggen en bestrijden; 2 a Zoodra er een cel
lier is aangesteld, hem in alles, wat zijn officie geldt, te zullen ge
hoorzamen; 3° Niemand op eigen gezag te zullen berispen, doch 
als ik denk, dat iets verkeerd gebeurt, dat aan de overheid bekend 
te maken; 4° Als mij het naar buiten wandelen met de beeren of 
de vacantie geheel of gedeeltelijk wordt geweigerd, te gehoorzamen. 
Het gaan bezoeken van de familie in het jaar zal worden toegestaan, 
als de overheid daarover niet anders denkt; 5° Eveneens te zullen 
gehoorzamen, als mij eene andere bediening of iets buiten mijn 
bediening wordt opgelegd".7 

Dat Van Laarhoven ook tegen de priesters kon optreden, bewijst 
zijn optreden tegen pastoor J. van Roosmalen te Bokhoven, die vol
gens de abt de gelofte van armoede overtrad door over gelden en 
goederen, volgens de abt eigendom van de abdij, ten bate van de 
parochie of bepaalde personen te beschikken. De internuntius Bian
chi en ook Zwijsen raakten erbij betrokken en Van Roosmalen 
moest, zijns inziens ten onrechte, zijn handelingen ongedaan ma
ken.8 

Als een van de eerste tekenen van zielzorgactiviteit van de abdij
gemeenschap naar buiten zouden wij het geven van een volksmissie 
kunnen beschouwen. Zij werd door supprior Augustinus Bazelmans 
en Jozef Asseler bij pastoor Quirinus van den Boogaert te Elshout 
gepreekt in december 1869. Op 21 december betuigde de pastoor 
in een brief aan Van Laarhoven zijn grote tevredenheid over beide 
missionarissen, die uitstekend werk deden en bij hun preken steeds 
meer volk trokken. Wel had hij zijn bedenkingen over bepaalde 
uitspraken van Asseler. Ook gaf hij aan de abt de goede raad om 
Asseler niet te veel „op missie te sturen". Van den Boogaert oordeelt: 
„hij is veel (te) affectueus; spreekt al te hard en vurig; zal het op zijn 
borst, en welligt een bloedspuwing krijgen". 9 Dit bleek voorbarig. 
Asseler, door G. van den Eisen in zijn dagboek10 als „zeer bekwaam 
redenaar" betiteld, overleed pas op 13 oktober 1906 als pastoor van 
Engelen. 

7) Arch. Abdij v. Berne, Abt Andreas van Laarhoven, t.a.p.. Notitieboekje „Nota 
pro conversis" met inliggend 3 losse verklaringen met handtekening. 
"J Arch. Abdij v. Berne, Abt Andreas van Laarhoven, t.a.p. 
») Idem 
'") Arch. Abdij v. Berne, Dagboek G. van den Eisen, blz. 62, 30 mei 1881 (afd. I, 
VII G). 
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Pastoor L. Schutjes van Orthen, die in de tweede helft van de
cember 1869 het abdijarchief op zijn pastorie ordende, om het ter-
wille van deel I van zijn Geschiedenis van het Bisdom 's-Hertogen-
bosch te beschrijven, gaf aan de abt als zijn mening te kennen: 
„Welligt heeft de Abdij zelden of ooit zulk talrijk deftig personeel 
geteld, althans uit hetgeen mij bekend is geworden". " 

Tijdens het abbatiaat van Van Laarhoven verbeterde weliswaar 
de verhouding met de Orde, maar de tijd voor een nauwe samen
werking was nog niet gekomen. Men had Van Laarhoven op de 
man af gevraagd, om zich bij de Brabantse circarie aan te sluiten. 
Dit gebeurde op 10 mei 1868, toen hij assistentie verleende bij de 
abtswijding van J. Chr. de Swert, de eerste van de superiores van 
de Belgische abdijen, die de titel van abt aannam. Van Laarhoven 
gaf wel toe dat hij het streven van De Swert om alle huizen van de 
Orde weer onder één generaal te brengen toejuichte, maar hij wees 
op het verschil tussen de Belgische en Nederlandse norbertijnen. 
Berne stond nu eenmaal rechtstreeks onder de internuntius. 

In de daarop volgende jaren vonden er regelmatig bijeenkomsten 
plaats van de superiores van de Belgische abdijen, zonder dat Van 
Laarhoven daaraan deelnam. Van alle kanten pleitte men ook voor 
de vereniging der Orde onder één hoofd, zulks onder meer om op 
het komende Vatikaans Concilie als Orde vertegenwoordigd te zijn 
en om het gevaar te ontlopen, dat men onder een andere ordesgene-
raal zou komen. 

Op een bijeenkomst te Wenen, waaraan abt de Swert van Ton-
gerlo en superior Leopold Nélo van Averbode deelnamen, koos men 
op 17 maart 1869 de negenenzeventigjarige abt van Strahov, baron 
Hiëronymus Zeidler tot generaal der Orde. De adellijke grijsaard 
overleed echter reeds op 1 maart 1870 te Rome, nog voordat het 
Concilie begon! De abt van Berne kreeg heel getrouw de verslagen 
van al die bijeenkomsten thuis gestuurd, maar daar bleef het ook bij. 

Ondertussen hadden internuntius Bianchi en abt Van Laarhoven 
naar een standpuntbepaling gezocht. Op 26 juni 1869 berichtte de 
internuntius aan de abt van Berne dat hij over heel de aangelegen
heid uitvoerig van gedachten gewisseld had met de kardinaal-prefect 
van de Propaganda. Deze keurde de door Berne aangevoerde motie-

") Aich. Abdij v. Berne, Abt Andreas van Laarhoven, t.a.p., brief d.d. 31 decem
ber 1869. 
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ven goed om de status-quo van de abdij te handhaven en desnoods 

een eigen circarie te vormen, die van de Belgische (Brabantse) zou 

zijn gescheiden. De abt werd met alle klem gemaand in deze materie 

helemaal niets te ondernemen, zonder daarover eerst met de inter

nuntius te hebben overlegd.12 Op 17 maart 1870 berichtte Bianchi 

nogmaals, dat de abt in de kwestie van de hereniging van de Orde 

zich geheel op de internuntius en de Propaganda diende te richten 

en dat hij van daar zijn instructies moest afwachten.1 3 Toen Andreas 

van Laarhoven op 11 december 1870 overleed, was in die situatie 

nog geen verandering gekomen. 

§ 2. Abt Henricus van den Brand, bevorderaar van de studie, 

1871-1873 

Henricus van den Brand, Heeswijkenaar van geboorte, was bijna 

zeventig jaar oud, toen hij door het kapittel onder leiding van Bi

anchi op 15 maart 1871 tot abt gekozen werd. Hij was in het voor

jaar van 1857 met Neefs naar Heeswijk gekomen, was daar prior 

en pastoor geweest en was in 1860 opnieuw pastoor in Engelen 

geworden. 

Welke wijze van kiezen men gebruikte, is ons onbekend. Maar 

pastoor Petrus van der Meulen van Heeswijk, die in het convent 

verbleef, maakte in een brief van 6 maart 1871 aan de bisschop van 

Den Bosch, Joannes Deppen, bezwaar tegen het feit dat de buiten

heren bij de abtskeuze tot driemaal toe, namelijk bij de keuze van 

Manni en Van Laarhoven en nu ook weer, hun wil probeerden op 

te leggen. Zij wilden dat doen, door de „via compromissi" te volgen, 

vastgelegd in de statuten van 1630, door middel van getrapte ver

kiezingen of het werken met kiesmannen. De pastoor van Heeswijk 

was daar op tegen, omdat dit in strijd was met de in Heeswijk ge

bruikelijke vrije verkiezing, die ook door het kapittel van Tongerlo 

van 1717 was voorgeschreven.14 Deze stap van de pastoor van Hees

wijk bij de Bossche bisschop demonstreerde hoe groot de invloed 

van de extra-conventuales op de gang van zaken in de abdij nog 

altijd was. 

u) Arch. Abdij v. Berne, Abt Nicolaas van den Braak, Brievenboek, t.a.p., nr. 106, 
blz. 118-Π9; Idem, map Vice-Generalaat (afd. II, В 12). 
, ?) Arch. Abdij v. Berne, Abt Andreas van Laarhoven, t.a.p. 
u) Bisschoppelijk Archief, 's-Hertogenbosch, Witheren (map nr. 486). 
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De mijtering van de nieuwe abt vond plaats op 24 augustus 1871 

in het kleine zaalkerkje door Neefs gebouwd. Later zou dit dienen 

als kapittelzaal. De mijtering werd verricht door Joannes Deppen, 

omdat Zwijsen „wegens een mancquement aan zijn linkerbeen" 

verhinderd was. 

In het korte abbatiaat van Van den Brand valt slechts één ge

beurtenis van belang te signaleren, namelijk dat hij een betere stu

dieregeling nastreefde. Op 26 april 1872 schreef de internuntius 

Bianchi aan de abt, dat hij Clement, de pastoor van Lithoyen, en 

prior Goossens op 30 april gaarne bij zich in Den Haag zou ontvan

gen, om met hen te spreken over een regeling van de studies.15 Op 

basis van deze besprekingen kwam op 15 juli 1872 een studierege

ling tot stand, die bijna een halve eeuw van kracht bleef. Ze hield de 

volgende bepalingen in: I o Men zal twee jaar wijsbegeerte stu

deren; 2° Ten aanzien van de theologie zal men de ratio studiorum 

van 't seminarie van 't bisdom Den Bosch volgen omdat de abdij 

in dat bisdom ligt, en omdat de door de abdij bediende parochies 

tot dat bisdom behoren; 3° ledere dag wordt les gegeven, behalve op 

zon- en feestdagen en tijdens de vacantie; 4° De studenten moeten 

per dag steeds drie uur studietijd krijgen; 5° Een geschikte dagorde, 

met de vespers om drie uur, moet de uitvoering van dit studiepro

gram mogelijk maken; 6° De abt moet op feestdagen onnodig tijd

verlies voorkomen door te lange maaltijden en voortgezette recreaties 

te vermijden; 7° Jaarlijks dient er een examen plaats te vinden ten 

overstaan van de abt, professoren en andere geestelijken, die de abt 

daarvoor uitnodigt; 8° De kapelaans op de parochies moeten behalve 

op het seminarie ook jaarlijks in november of december een examen 

afleggen over de kerkelijke disciplines, volgens een schema in het 

begin van het jaar opgegeven.1β 

Conform het bepaalde in punt vijf, ontwierp de prelaat een op 

deze studie regeling afgestemde dagorde, die door de vice-generaal 

Bianchi werd goedgekeurd. Daarmee was dan voor de studie, een 

gebied, dat vroeger dikwijls verwaarloosd was, een belangrijke rege

ling getroffen. In een brief aan de abt, misschien van een van de 

, ;) Arch. Abdij v. Berne, Abt Nicolaas van den Braak, Brievenboek, t.a.p., nr. 
108, blz. 120-121. 
l e) Arch. Abdij v. Berne, map Vice-Generalaat (afd. II, В 12). 
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pastoors, werd de suggestie gedaan om een paar studenten naar Leu
ven te sturen. Omdat bepaalde personen die onderneming afkeur
den, durfde de anonieme schrijver het voorstel niet te ondersteunen. 
De twee diakens leken hem ongeschikt. Hij was ongetwijfeld op 
de hoogte van de kwaliteiten van de abdijbevolking. Wellicht zou 
het met jongeren te proberen zijn. De zaak verdiende zijns inziens 
nadere overweging.17 

De jonge fraters konden tijdens hun studietijd opgeroepen wor
den voor de dienstplicht. Men kon dat gevaar ontlopen door afspra
ken te maken met het groot-seminarie van Den Bosch. De wet van 
18 augustus 1861 bepaalde, dat studenten in de godgeleerdheid die 
in opleiding waren als bedienaar van de godsdienst bij erkende kerk
genootschappen, van dienstplicht vrijgesteld waren. G. van den 
Eisen noteerde dan ook in zijn dagboek, dat hij in de jaren 1873 
en 1874 met twee confraters telkens van begin januari tot pasen 
op het seminarie verbleef, om zo de dienstplicht te ontlopen.18 

Van contacten van H. van den Brand met de Orde ontbreekt 
ieder spoor. Het streven naar ordeseenheid zette zich in België na
tuurlijk voort. Symbool van dat herlevend bewustzijn was het ge
geven dat op 18 augustus 1872 te Grimbergen vier abten tegelijk 
werden gewijd: Joannes de Kort van Postel, Aloysius Frank van 
Park, Leopoldus Nélo van Averbode en Ludolphus van Beveren 
van Grimbergen.19 Het zou de eenheid tussen de Belgische abdijen 
groter maken. De aandrang, die op Berne werd uitgeoefend, nam 
toe. 

§ 3. Abt Adrianus Ceelen, in opmars naar de Orde, 1874-1885 

Ceelen was al ruim vijfentwintig jaar pastoor van Haarsteeg, toen 
hij op 8 januari 1874 tot prelaat gekozen werd; op 1 mei werd hij 
door Mgr. Deppen gemijterd. 

Te oordelen naar de overgebleven documentatie kende het abba-
tiaat van Ceelen weinig opvallende gebeurtenissen. Een ding was 

») Arch. Abdij v. Berne, Abt Henricus van den Brand 1871-1873 (afd. I, VII J). 
,e) Arch Abdij v. Berne, Dagboek G van den Eisen, t a p., biz. 44. Door toedoen 
\'an Van den Eisen werd bij Koninklijk Besluit van. 10 juni 1892 de Abdij van 
Berne ook gerangschikt onder de instituten die vrijheid van dienstplicht genoten. 
" ) J. Delestré, Grimbergen; Eerste eeuwfeest herstel der abdij (Grimbergen 1946), 
blz. 47 
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zeker, de vice-generaal Bianchi bleef in alles de supervisie houden. 

Dat blijkt onder andere uit de brief van Bianchi van 29 maart 1874 

aan Ceelen om zijn schikkingen van 15 juli 1872 met betrekking 

tot de studie stipt uit te voeren. N u alle professoren in de communi

teit verbleven, kon de studieregeling gemakkelijk worden uitge

voerd. De vice-generaal had vernomen dat J. van der Pas, na afge

legd examen bekwaam was bevonden tot professor te worden aan

gesteld. Maar, stelde Bianchi met nadruk, de titel van professor 

ontsloeg niemand van de verplichting om ook te studeren. 2 0 

Voor G. van den Eisen en G. Maas, die twee seizoenen op het 

groot-seminarie studeerden, alsook voor E. van den Berg, kreeg de 

abt op 19 april 1874 een pauselijk verlof dat zij de hogere wijdin

gen mochten ontvangen, voordat zij hun plechtige professie hadden 

afgelegd.21 Bij Van den Eisen en Maas ging in feite de subdiaken

wijding ook aan de plechtige professie vooraf. Voor het aanvragen 

van dispensatie gold als motief het ontlopen van de dienstplicht of 

het sneller vrijkomen daarvan. Bij de motivering voor het verzoek 

werd meegedeeld dat Zwijsen zo vriendelijk was ieder jaar een 

aantal fraters van de abdij een tijdlang op het seminarie toe te laten. 

Wegens de moeilijke tijdsomstandigheden zou de bisschop dit niet 

langer kunnen of willen doen. Andere motieven als priestertekort 

en de zwakke gezondheid van de novicen, die soms vrij lang uitstel 

van de kleine professie veroorzaakte, mogen wel als van bijkomstige 

aard worden beschouwd. 

Inzake de verhouding van Berne tegenover de Belgische abdijen 

van de Orde gaf Bianchi aan Ceelen duidelijk zijn mening te ken

nen. In zijn brief van 3 september 1874 waarschuwde Bianchi de 

prelaat van Berne ervoor op zijn hoede te zijn voor de acties van de 

abt van Tongerlo, De Swert, die zich onrechtstreeks met Berne wilde 

gaan bemoeien, zoals hij dat al meer had gedaan. N u wilde hij te 

Rome een procurator-generalis vestigen om op die manier Berne van 

de Congregatie van de Propaganda af te scheiden. Op die wijze 

zou de abt van Tongerlo zich met de kerkrechtelijk geregelde toe

stand van Berne bemoeien, terwijl het juist op dat moment, gezien 

het politiek klimaat van de Nederlandse regering, van belang was 

^) Arch. Abdij ν. Beine, Abt Nicolaas van den Braak, Brievenboek, t.a.p., nr. 
136, blz. 139. 
21) Arch. Abdij v. Berne, Abt Adrianus Ceelen 1874-1885 (afd. I, VII К). 
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dat Berne afhankelijk bleef van de internuntiatuur en onafhankelijk 
van België. Zou Berne immers bestuurlijk onder een Belgische in
stantie komen te staan, dan kon dat voor de Nederlandse regering 
aanleiding zijn zich tegenover de abdij zo op te stellen, als zij 
deed tegenover iedere Orde waarvan het hoofd een buitenlander 
was. Bianchi had waarschijnlijk niet in de gaten dat dit ook op hem
zelf van toepassing was. Ook hij werd door de regering als buiten
lander beschouwd. Als De Swert over het herzien van het norber-
tijns brevier schreef en daarbij de procurator-generalis van de cister-
ciënsers wilde inschakelen, moest Ceelen volgens de internuntius 
daar niet op ingaan. De vice-generaal adviseerde hem maar te schrij
ven dat Berne voor eigen gebruik over genoeg breviers beschikte.22 

Of Ceelen alles zo kras formuleerde als Bianchi het beschikte, 
weten wij niet. Wel voerde men in die tijd van de zijde van Berne 
aan dat de Belgische abdijen alle tot eenzelfde staat en kerkprovincie 
behoorden; de landsaard was er bovendien dezelfde. De Nederlan
ders daarentegen maakten, gelijk de Bohemers of Pragenses, deel 
uit van een ander land, waarvan het karakter en de volksaard heel 
erg van die der Belgen verschilden. Kennelijk was men in Berne 
vergeten, dat ten tijde van het Verenigd Koninkrijk (1815-1830) en 
in de Status-quo-tijd (1830-1839) in Brabant ook wel eens anders 
over de Belgen gedacht was. Tenslotte was er ook nog dit verschil, 
dat de leden van Berne voor een groot deel werkzaam waren op 
hun eigen parochies, waarover ze het patronaatsrecht hadden behou
den. De Belgische parochies in Noord-Brabant daarentegen waren 
rechtens aan de seculiere geestelijkheid overgegaan. Door het con
cordaat van 1801 had men het patronaatsrecht erover verloren. 

De strenge instructies van de internuntius zich van aansluiting 
bij de Brabantse circarie te onthouden, sloten onderlinge contacten 
over ordesaangelegenheden niet uit. Toen Ceelen in 1877 of kort 
daarna een eigen supplement op het eigen ordesmissaal voor Berne 
van vijftig bladzijden in folio uitgaf, had hij herhaaldelijk met Aver-
bode en Tongerlo over de viering van verschillende ordesfeesten 
overlegd. Eind 1878 bestelde hij ook zesentwintig directoría, de 

г ?) Arch. Abdij ν. Berne, map Vice-Generalaat (afd. II, В 12); Idem, Abt Nicolaas 
van den Braak, Brievenboek, t.a.p., nr. 138, blz. 140-141. Vgl. ni. 163, biz. 161 
162. 
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gidsen of handleidingen, die men bij het gebruik van het missaal en 
het brevier van de Orde moest volgen. Toen een groot aantal Bel
gische parochieheren op 21 november 1876 een suppliek naar Rome 
stuurden, waarin zij protesteerden tegen het besluit van een vroeger 
provinciaal kapittel, om „overal en altijd" de witte toog te dragen, 
en zij Rome vroegen om buiten de abdijen de zwarte toog toe te 
staan, kreeg de abt van Berne, hoewel niet van de partij, een kopie 
van dat stuk. Toen Ceelen in 1878 plannen ontwikkelde een grote 
kerk te gaan bouwen en de vraag zich opdrong of deze tegelijk ab
dijkerk en parochiekerk diende te worden, ging hij te rade bij zijn 
Belgische collega's. Volgens abt Alexander van der Put van Grim
bergen was het geestelijk welzijn van een abdij het best gediend, als 
de abdij een eigen kerk bezat, die onafhankelijk van de parochie was. 
Leopold Nélo, de abt van Averbode, gaf negen dagen later op 24 
mei als zijn mening te kennen, dat een zelfstandige abdijkerk de 
voorkeur verdiende. 

Misschien zag Ceelen, die oorspronkelijk voorstander was van de 
combinatie abdijkerk-parochiekerk, op grond van bovenstaande ad
viezen van dat plan af. In december 1878 begon hij met de bouw 
van een abdijkerk. De reeds in 1870 door Van Laarhoven gelegde 
fundering van een toren, passend in diens kerkbouwplan, moest 
daarbij worden opgeruimd.2S Op 1 mei 1881 zegende Ceelen de 
nieuwe abdijkerk in.24 In de uitgroeiende abdijgemeenschap had 
men verlangend naar dat ogenblik uitgezien. G. van den Eisen 
schreef met kerstmis 1880 de dagboeknotitie: „Kerstmis. Om half 
drie in de broek. Kwart voor 4 de metten uit, kwart voor of na vijf 
de mis uit, gezongen door H. Prior, diac. en subdiac. In ons klein 
kapelletje, op de binnenplaats staande naar gewoonte gezongen uit 
alle macht, wellicht de laatste Kerstmis in dat hok".25 

Het abdijleven leek in het jaar 1880, toen de kerkbouw in volle 
gang was, een nieuwe impuls te krijgen. Ten dele is dat natuurlijk 
schijn, omdat juist vanaf dat jaar de bronnen van de berichtgeving 
rijker begonnen te stromen. Anderzijds deden zich ook bepaalde 
gebeurtenissen voor, die de nieuwe opleving kunnen verklaren. Op 
8 april 1880 keerde Gerlacus van den Eisen na een kapelaanschap 

-a) Van der Velden, De bouwkundige ontwikkeling van de Abdij, t.a.p., blz. 207. 
;4) Arch. Abdij v. Berne, Curriculum vitae A. Ceelen. 
-') Arch. Abdij v. Berne, Dagboek G. van den Eisen, t.a.p., blz. 55. 

220 



van twee jaar te Berlicum naar de abdij terug. Prior Willibrord 
Hoevenaars, die een grote historische belangstelling had, trof in 
Van den Eisen een geestverwant. Beiden zouden elkaar inspireren, 
wat weldra tot belangrijke initiatieven zou leiden, die ook het abdij-
leven meer ruimte en aanzien naar buiten zouden geven. 

Willibrord Hoevenaars „ontsloot de archiefkist op de zolder van 
„Het Slotje" en hield zich bezig met het ordenen, beschrijven en 
copiëren van perkamenten en papieren".2* Hoevenaars gaf ons in 
zijn tweedelig kopieboek, waaraan hij meer dan zestien jaar werkte, 
van alle belangrijke stukken in het abdijarchief in handzaam for
maat een goed afschrift. Van den Eisen, die een dagboek bijhield 
vanaf 29 november 1880 tot een met 1924, bezorgde ons een be
langrijke informatiebron over het abdijleven voor tientallen jaren. 
Bij de ordening en beschrijving van het abdijarchief werkten zij 
nauw samen. Dat leidde ertoe dat ieder van hen weldra ook tot 
omvangrijke historische publicaties kwam27, die soms in onderlinge 
samenwerking werden geschreven. 

Het grootste deel van hun geschriften had betrekking op de Orde. 
Daaronder waren sommige bijzonder aan Sint-Norbertus en aan 
Berne gewijd. Behalve dat deze geschriften in eigen kring het zelf
bewustzijn sterkten, betekenden zij ook een uitstraling naar buiten. 

De stroom van informatie over het interne leven van de abdij 
werd vanaf 1880, dank zij vooral het dagboek van G. van den Eisen, 
groter. Het inpassen van de lekebroeders in de priestergemeenschap 
leverde de grootste moeilijkheden op. Op 17 april 1881 schreef 
Ceelen over het probleem aan de vice-generaal Panici. In deze brief 
stelde de abt, dat zijn voorganger Manni in 1862, toen voor het eerst 
sedert eeuwen weer conversen of lekebroeders werden aangenomen, 
hun een grijs kleed had gegeven. De statuten schreven een wit kleed 
voor. Twee van de drie lekebroeders hadden, zodra zij van de be
paling van de statuten op de hoogte waren, herhaaldelijk om een 
wit kleed gevraagd. Het leek Ceelen dat thans de tijd was gekomen 
deze kwestie te regelen. Men had in Berne verder besloten voortaan 

-e) Arch. Abdij v. Berne, Curriculum vitae W. Hoevenaars. 
27) J. de Jong, De abdij van Berne en de beoefening der geschiedenis, in Berne-
boek (Heeswijk 1934), blz. 175-180. Zie voor de tijd van Hoevenaars en Van den 
Eisen in het bijzonder, F. van de Ven, Berne en de 19e-eeuwse geschiedschrijving, 
in tijdschrift Brabantia, jrg. IX (I960), blz. 109-120. 
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slechts donaten aan te nemen. Dezen legden slechts eenvoudige ge
loften af en konden om ernstige redenen zonder meer worden weg
gezonden. Conversen leverden meer moeilijkheden op, wanneer zij 
niet voldeden; dispensatie bij de H. Stoel was, zeker na hun plech
tige professie, veel moeilijker te verkrijgen. Doorgaans was er bij de 
lekebroeders meer verloop dan bij de priesterkandidaten. Hun ge
ringere ontwikkeling en minder diepgaande inleiding tot het gees
telijk leven waren daarvan, volgens Ceelen, de oorzaak. Voor de 
geldigheid van de professie was het niet noodzakelijk dat de donaten 
een habijt of toog droegen; gewone grijze lekenkleding was al vol
doende. Nu wilde men de donaten in de toekomst in Berne tóch 
een grijze toog gaan geven, omdat dan het verschil met de lekebroe
ders, die ook een grijze toog droegen, terwijl een witte was voorge
schreven, vanzelf zou verdwijnen.28 

Panici uitte zijn bedenkingen. Naar aanleiding van het besluit 
van Ceelen om voortaan nog slechts donaten aan te nemen, vroeg 
de vice-generaal zich af of dit niet in strijd was met de statuten van 
de Orde. Deze noemden duidelijk drie klassen van leden: de ka
nunniken, de lekebroeders en de donaten. Volgens hem was het ook 
nog de vraag of de Congregatie van de Propaganda Fide voor de 
lekebroeders en de donaten eenzelfde kleding naar vorm en kleur 
(in casu grijs) zou toestaan. De lekebroeders dienden daartoe hun 
toestemming te geven. Volgens de wettelijke bepaling van de statu
ten konden zij immers de witte toog verlangen. De afwijking van de 
statuten, aldus Ceelen, die toen in Berne bestond, scheen rechts
geldig te zijn. Niemand had tegen de maatregel toch gereclameerd. 
Op 17 mei 1881 schreef Panici voor de lekebroeders het grijze kleed 
voor en gaf aan de abt de vrije hand om voor de donaten schikkingen 
te treffen ten aanzien van de vorm en de kleur van hun kleed. 

Ceelen had het er moeilijk mee. Eerder had hij de norbertijn L. 
van Reeth van Averbode al de principiële vraag voorgelegd, of de 
premonstratensers zonder een speciaal indult van de H. Stoel in 
plaats van lekebroeders voor het werk in hun kloosters gebruik 
mochten maken van gewone knechten. Als goed theoloog begon 
Van Reeth natuurlijk met te zeggen, dat dit mocht, mits goede re
denen daarvoor aanwezig waren. De lekebroeders vormden volgens 

2e) Arch. Abdij v. Berne, Abt Adrianus Ceelen 1874-1885 (afd. I, VII К). 
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hem geen wezenlijk element voor een gemeenschap van reguliere 
kanunniken en de statuten bevatten geen enkel positief voorschrift 
om lekebroeders op te nemen. Het instituut was ongetwijfeld nuttig 
en passend; de armen van Christus (de kanunniken) dienden op 
zich geen betaalde knechts te gebruiken. Toch konden er goede re
denen voorhanden zijn om lekebroeders uit te sluiten. De meest voor 
de hand liggende was wel, dat het samenleven van lekebroeders in 
priestergemeenschappen dikwijls moeilijkheden opleverde. In België 
waren daarover bij de kruisheren, de franciscanen en de ligoristen 
(redemptoristen) nogal wat klachten. Hij adviseerde daarom verder 
geen conversen meer aan te nemen en deze geleidelijk aan te ver
vangen door knechts, als de financiële toestand van Berne dat ten
minste zou toelaten. Volgens hem had alleen Berne de lekebroeders 
behouden. Alle Duitse en Belgische abdijen maakten gebruik van 
knechts. Als men die met zorg zou kiezen, vormden zij geen enkel 
bezwaar voor de vrede en discipline in huis, zoals een jarenlange er
varing in Averbode en andere abdijen uitwees.29 Dit advies beïn
vloedde Ceelen om te gaan denken in de richting van donaten, 
eigenlijk een soort onbetaalde knechts. 

Ofschoon het decreet van Panici volgens het dagboek van Van 
den Eisen pas op 30 juni 1881 officieel in het kapittel werd gepro
clameerd, hadden de lekebroeders er al eerder bij geruchte iets van 
vernomen. Ze zonden op 7 juni 1881 een bezwaarschrift naar de 
internuntius in Den Haag. In zijn antwoord van 18 juni toonde 
hij alle begrip voor hun motieven, maar vond de beweegredenen 
voor zijn decreet van 17 mei 1881 toch belangrijker. Na deze diplo
matieke kronkel smeerde hij wat kloosterbalsem op de zielen van de 
gekwetste lekebroeders met zijn ascetische opmerking dat het witte 
kleed van hun zielen zoveel meer telde dan een wit kloosterkleed! 

Op 20 juli zou Ceelen echter aan Panici melden dat het besluit 
onder priesters en broeders grote beroering had teweeg gebracht. 
Ofschoon hij meer voor een grijs kleed voelde, wilde hij terwille van 
de lieve vrede en de onderlinge eendracht toch een wit kleed aan
bevelen. 30 

lr) Arch. Abdij v. Berne, Abt Nicolaas van den Braak, Brievenboek, t.a.p., nr. 
173, blz. 168-169, brief d.d. 3 juni 1881. 
'Ό Arch. Abdij ν. Berne, Abt Adrianus Ceelen, t.a.p. 
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Er kwam voorlopig geen verandering. In de Goede Week van 
1882, van 5 tot 8 april kwam Panici in de ruime nieuwe abdijkerk 
de pontificale diensten meemaken. Natuurlijk vroeg men de vice-
generaal advies en nadere toelichting op verschillende kwesties. Op 
zijn besluit inzake de kleding der lekebroeders wilde de internun
tius niet terugkomen. Hij ried hen aan zich tot de Congregatie van 
de Propaganda in Rome te wenden. Misschien, dacht hij, zouden 
de lekebroeders die stap niet zetten. Ongetwijfeld gesteund door 
hun welgezinde priesters, richtten de drie lekebroeders zich met 
een verzoekschrift tot Rome.S1 De kwestie, die jarenlang veel on
rust in de abdij bleef verwekken, werd pas opgelost tijdens het van 
17 tot 19 juni 1889 te Tongerlo gehouden Generaal Kapittel van de 
Orde, waaraan prelaat Augustinus Bazelmans en prior Evermodus 
van den Berg namens Berne deelnamen. Na een verhandeling van 
de prior van Berne besloot men de vorm en de kleur van het habijt 
van de lekebroeders vast te stellen. Volgens het protocol van de 
bijeenkomst zouden de broeders voortaan een wit habijt krijgen, 
waartoe echter geen schoudermanteltje behoorde. De broeders zou
den een iets korter scapulier dragen en zich dienen te omgorden 
met een witte leren riem. 

In 1880 kwamen de vraagstukken van de eenwording van de 
Orde en de keuze van een generaalabt weer in discussie. Prelaat 
De Swert van Tongerlo, vanouds de voorvechter van die gedachten, 
had in 1874 zijn onderdaan Vitalis van den Bruel als procurator-
generalis naar Rome gezonden. Volgens Van den Bruel drong de 
Congregatie van de Bisschoppen en Religieuzen te Rome door haar 
rescript „Fiant preces" van 16 maart 1880 erop aan een generaal-
kapittel te houden, om langs die weg tot een beter bestuur van de 
Orde en de keuze van een generaalabt te komen.32 Panici en Cee-
len vroegen aan Vitalis Van den Bruel in Rome uitleg, of het re
script een bevel of een wens was. Toen dit laatste vaststond, vroeg 
Ceelen zijn dorpsgenoot J. Clement, de pastoor van Lithoyen om 
advies. Deze voelde niets voor samengaan met Belgen en Oostenrij
kers, omdat hun geest anders was dan die van de Nederlanders. 

•',I) Arch. Abdij v. Berne, Dagboek G. van den Eisen, t.a.p., blz. 76-77. 
•'Iï) Arch. Abdij v. Berne, Abt Adrianus Ceelen, t.a.p.; Idem, map Vice-Generalaat 
(afd. II, В 12). 
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Volgens latere kritiek van Van den Eisen zou de abt in deze zaak 
weer meer op de adviezen van zijn pastoors dan op die van zijn 
medebroeders in de abdij zijn afgegaan. 

Het lag in dit verband voor de hand dat abt Ceelen zich veel ge
legen liet liggen aan de adviezen van Joannes Clement, 1823-1892. 
Evenals de abt was Clement geboortig van Aarle. Beiden hadden op 
het groot-seminarie van Den Bo^ch gestudeerd en waren op 2 juni 
1849 door mgr. H. den Dubbelden tot priester gewijd. Tussen 1860 
en 1867 was Clement in de abdij prior en novicenmeester. Daarna 
werd hij pastoor van Lithoyen, 1867-1892, maar desondanks ging 
hij gedurende vijftien jaar iedere week twee dagen naar de abdij 
om daar zijn lessen in kerkelijk recht en kerkgeschiedenis te geven. 
Clement, van wie getuigd werd, dat hij na zijn priesterwijding 
steeds bleef doorstuderen, viel bepaald op in de wereld van de 
pastoors. 

Ceelen verzocht op 24 mei 1880 in alle geval Panici, de kardinaal
prefect van de Congregatie van de Bisschoppen en Religieuzen te 
berichten, dat Berne over het bestuur van de internuntius en vice-
generaal zeer tevreden was, maar overigens ook geheel bereid was 
zich bij iedere beslissing van de paus neer te leggen. Dat kwam dus 
neer op het handhaven van het isolement van Berne ten opzichte 
van de Orde. Toen Panici op 15 juni aan Ceelen berichtte dat hij 
de zienswijze van Berne aan de paus had doorgegeven, voegde de 
internuntius eraan toe dat hij het statuut van 21 juli 1856, waardoor 
Berne rechtstreeks onder de H. Stoel was komen te staan, nog eens 
benadrukt had. 

Intussen hadden de Belgische abten, vijf in getal, op 4 mei 1880 
bijeen, een suppliek aan de paus opgesteld om liefst in Strahov bij 
het graf van Sint-Norbertus een generaal-kapittel te mogen houden 
en op dat kapittel een generaalabt te mogen kiezen. Prelaat Nélo 
stelde op 6 juni 1880 Ceelen op de hoogte van de handelwijze van 
zijn collega's. Hij voegde een afschrift van de suppliek aan zijn 
schrijven toe. Pas ruim twee jaar later kon procurator Vitalis van 
den Bruel de diverse abten van de Orde meedelen, dat de paus op 
3 augustus 1883 toestemming had gegeven om te Wenen een gene
raal-kapittel te houden onder voorzitterschap van Mgr. Seraphinus 
Vanutelli, de nuntius aldaar en delegaat van de H. Stoel. 
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Aan het generaal-kapittel, dat op 1 oktober 1883 in de nuntiatuur 
te Wenen begon, het eerste in de Orde sinds meer dan honderd jaar, 
zouden ook namens Berne abt Ceelen en zijn prior Jacobus van der 
Pas deelnemen. De abdij begon eindelijk de Romeinse stellingen te 
verlaten om die van de Orde te betrekken. Men koos op deze bijeen
komst de abt van Strahov, Sigismund Stary, tot generaalabt van de 
Orde. Hij zou tot 1906 in functie blijven en sedertdien regelmatig 
opvolgers krijgen. J. Chr. de Swert, de abt van Tongerlo, werd ge
kozen als vice-generaal voor Frankrijk, België en Nederland. Van 
de kant van de Orde was daarmee in beginsel Berne ook weer in
gelijfd, al bleven er nog verschillende formele kwesties over. 

Het besluit dat Berne weer bij de Orde zou komen, ontlokte Van 
den Eisen een hartgrondig „God zij dank". Op 26 oktober 1883 
las de abt in het kapittel de besluiten van het te Wenen gehouden 
kapittel voor. Drie dagen later ging hij naar Den Haag, om de inter
nuntius Spolverini over de gang van zaken in te lichten.33 

De keuze van Stary tot generaal werd door paus Leo XIII goed
gekeurd. Ook de besluiten van Wenen werden door Rome bevestigd, 
met uitzondering van de bepalingen van de Orde voor de norberti-
nessen of de moniales, die trouwens niet ter goedkeuring waren voor
gedragen. Volgens opzet moesten nu in de verschillende circariën 
weldra provinciale kapittels gehouden worden, waarop de klooster
lijke tucht en de uitgave van nieuwe liturgische boeken ter sprake 
zouden komen. Voor de circarie van Brabant, zoals de ordesprovin
cie, die België en Nederland omvatte, voortaan ging heten, vond 
zulk een provinciaal kapittel op 21 juli 1884 te Averbode plaats, dat 
bij die gelegenheid zijn vijftigjarig herstel herdacht. 

Op 8 oktober 1884 liet vicaris De Swert aan Ceelen weten, dat 
het eerste jaar noviciaat in Tongerlo gehouden moest worden. Hij 
hoopte dat ook Berne dit voorschrift zou opvolgen.S4 Op 9 novem
ber 1885 werd Ludovicus Wirtz als eerste novice naar het algemeen 
noviciaat in Tongerlo gebracht.35 Zijn begeleider was Gerlacus van 
den Eisen, die zich ongetwijfeld over dit eerste belangrijke contact 
met de Orde verheugde. Het bestuur van de abdij van Berne had 

ю ) Arch. Abdij v. Beme, Dagboek G. van den Eisen, t.a.p., blz. 100. 
M ) Arch. Abdij v. Berne, Abt Adrianus Ceelen, t.a.p. 
'·) Arch. Abdij v. Beine, Dagboek G. van den Eisen, t.a.p., blz. 129. 
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hem een brief meegegeven bestemd voor de abt van Tongerlo, in zijn 
kwaliteit van vicaris van de generaalabt. In het schrijven werd ge
vraagd, hoe de vicaris erover dacht om een suppliek om definitief bij 
de Orde te komen naar Rome te sturen. Het was van belang om dui
delijkheid in heel de situatie te scheppen. Ook diende men van het 
gezag en de kosten van de nuntius af te komen. Wat dit laatste be
trof, de abdij was in deze jaren beslist niet rijk. Het werk in de ziel
zorg, vooral in de eigen parochies, waar men vanuit de abdij as
sistentie ging verlenen onder andere bij biechthoren en preken, was 
voor de abdij een bescheiden bron van inkomsten. Dat men de ziel
zorg in Vinkei in 1883 niet kon aanvaarden, lag onder andere aan 
het gegeven dat de abdij financieel niet in staat was er een parochie
kerk op te richten. Evermodus van den Berg, die graag in Rome 
zijn studies wilde voortzetten, kreeg daartoe geen verlof van de abt, 
die bevreesd was, dat Van den Berg hoogmoedig zou worden. Vol
gens Gerlacus van den Eisen lag de ware reden in de hoge kosten, 
die zo'n verblijf in Rome voor de abdij zou meebrengen. 

Ceelen overleed op 9 december 1885. Bij zijn uitvaart pontifi
ceerde de vicaris van de Brabantse circarie, abt De Swert van Ton
gerlo. 

De overleden abt was zeker geen sterke figuur geweest, zoals 
Beckers en Neefs, en evenmin een angstige bestuurder, zoals Van 
den Braak. Van rigorisme, gelijk bij Manni, vinden we bij hem geen 
spoor. Zijn strenge opvattingen op het gebied van de armoedebe-
leving kwamen meer voort uit gedwongen zuinigheid dan uit asce
tische overwegingen. Tijdens zijn abbatiaat kwamen belangrijke 
kwesties aan de orde, zoals de plaats van de lekebroeders in de abdij 
en de verhouding met Rome en de Orde. Als oud-pastoor had hij 
de neiging om de pastoors in het veld over veel zaken te raadplegen. 
Onder deze laatsten nam zijn vriend en dorpsgenoot Clement om 
zijn kwaliteiten een bijzondere plaats in. Bij de jongeren, als Van 
den Eisen, viel dat niet altijd in goede aarde. Meer dan zijn voor
gangers moest Ceelen trouwens met de conventsleden rekening gaan 
houden, omdat zij tegenover de extra-conventuales steeds sterker in 
aantal werden. Telde de abdij in het jaar van zijn herstel 1857 in 
totaal nog maar twintig leden, een jaar na de dood van Ceelen zou 
het aantal al oplopen tot het dubbele. Het getal van degenen die in 
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het klooster verbleven, was door deze ontwikkeling ongeveer het 
dubbele geworden van de buiten de abdij werkzaam zijnde ziel
zorgers. Dat alles verklaarde dat de invloed van de pastoors op de 
abdij tijdens het abbatiaat van Ceelen nog wel degelijk bestond, 
maar toch onmiskenbaar terugliep. 

Toch had het er alle schijn van dat de eenvoudige abt Ceelen 
erop uit was om zowel de conventuales als de extra-conventuales 
bij belangrijke beslissingen te betrekken, waardoor goede onderlinge 
betrekkingen bleven bestaan. Zodoende werd Ceelen toch een 
belangrijke overgangsfiguur: in zijn tijd kwam de hereniging met 
de Orde zeer nabij, terwijl de abdij eveneens haar eigen gezicht 
steeds meer herwon tegenover haar parochies. Het zijn twee ele
menten die voor de opbouw van het nieuwe Berne van grote bete
kenis waren. 

§ 4. Abt Augustinus Bazelmans, nog een half jaar onder Rome 

Zoals de vicaris J. Chr. de Swert de uitvaart en begrafenis van de 
overleden abt geleid had, zo presideerde hij op 16 december 1885 
ook de keuze van diens opvolger, waarmee de verbondenheid met de 
Orde in de praktijk reeds ten volle tot uitdrukking kwam. 

Juridisch was de kwestie evenwel niet rond. Als een der meest 
serieuze kandidaten voor de opvolging van de abt gold de novicen-
meester Evermodus van den Berg. Van den Eisen was sterk voor 
de kandidatuur van zijn dorpsgenoot geporteerd, maar deze laatste 
was er weinig gelukkig mee, dat hij door Van den Eisen zozeer naar 
voren werd geschoven. Dat gaf hij dan ook wel onomwonden te 
kennen. Van den Eisen noteerde immers in zijn dagboek, dat Van 
den Berg de uitspraak deed, dat hij liever trappist werd dan 
abt!se De pastoor van Heeswijk, Augustinus Bazelmans, werd uit
eindelijk tot abt gekozen. Hij was achtenveertig jaar oud en af
komstig uit Woensel. Later zou hij herhaaldelijk betreuren dat hij 
het abbatiaat had aanvaard. Desondanks bleef hij tot 1908 zijn last 
dragen. 

,e) Arch. Abdij v. Beine, Dagboek van G. van den Eisen, t.a.p., blz. 132. 
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In de eerste maanden van het abbatiaat van Bazelmans werd de 
verhouding met Rome ook juridisch geregeld. Die kwestie hield de 
gemoederen heftig bezig. Het merendeel van de conventsleden 
was er voorstander van dat de aansluiting bij de Orde, feitelijk al 
op gang gekomen door het opheffen van de band met de internun
tius en de Congregatie van de Propaganda Fide, ook officieel zou 
worden. 

Van den Eisen, een van de vurigste pleitbezorgers voor de aan
sluiting bij de Orde, formuleerde in die dagen zijn bedenkingen 
tegen het werk van de vice-generaals. Volgens hem had Ciamber-
lani veel gedaan om het patronaatsrecht tegenover de seculieren te 
verdedigen. Maar de laatste internuntii, met uitzondering van Cat-
tani, 1866-1868, hielden zelfs geen visitatie meer in de abdij. Bianchi, 
1868-1874, zou aldus Van den Eisen, daartoe aangespoord door Zwij-
sen, de abdij aangeraden hebben haar parochies op te geven.S7 Wat 
zo'n voorstel voor een indruk maakte in een abdij, die haar voort
bestaan aan de parochies dankte, was niet moeilijk te raden. Vaak 
bracht men ook het element van de dubbele kosten naar voren. Men 
diende zijn bijdragen te betalen voor de procuur van de Orde te 
Rome en tevens ook nog het jaargeld van de internuntius te voldoen. 

Een van de tegenstanders van de aansluiting bij de Orde was en 
bleef tot het einde toe J. F. Clement, de pastoor van Lithoyen. 
Clement hield staande dat de jurisdictie van de internuntius niet 
kwam te vervallen, zolang Rome deze niet rechtstreeks terugnam. 
De anderen stelden dat de internuntius slechts vice-generaal was. 
Door de keuze van een eigen ordesgeneraal was hij volgens hen 
automatisch uitgeschakeld. Volgens de procurator in Rome was de 
secretaris van de Propaganda van mening dat Berne nog steeds on
der de jurisdictie van die Congregatie en van de internuntius viel. 
Hij raadde aan een verzoekschrift tot de Propaganda te richten om 
onder de jurisdictie van de internuntius uit te komen. 

Na onderling beraad stelde men twee verzoekschriften op. Het 
eerste om de hele gang van zaken van de voorlopige aansluiting bij 
de Orde uiteen te zetten en te rechtvaardigen en om herstel van 
rechtsgeldigheid te vragen voor eventueel onwettig verrichte hande-

") t.a.p-.blz 133. 
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lingen. Na deze schuldbelijdenis zou men dan in een tweede ver
zoekschrift het algemeen verlangen tot uitdrukking brengen om 
zich weer met de Orde te verenigen. Dat stuk zou door allen onder
tekend worden. 

Tegenover de internuntius was de situatie wat moeilijk. Een 
aantal pastoors en het bestuur van de abdij hadden immers respec
tievelijk in 1869 en 1880 lovende brieven geschreven, waaruit ge
concludeerd kon worden dat de Bernenses niet onder het bestuur 
van de internuntius uit zouden willen. De vice-generaal ging over 
het onderwerp met de Bossche bisschop Adrianus Godschalk, 1878-
1892, praten. In Berne vreesde men dat de vice-generaal bij de 
Propaganda gedaan zou weten te krijgen dat hij zijn zeggenschap 
over Berne zou behouden. 

Ondanks het tegenstribbelen van Clement ging de dubbele sup-
pliek op 6 of 7 februari 1886 in Heeswijk de deur uit. De procurator 
van de Orde in Rome gaf ze op aanraden van kardinaal Simeoni 
door aan de Congregatie van de Bisschoppen en Religieuzen, om 
ze op gezag van deze Congregatie weer door te geven aan die van 
de Propaganda. De procurator kreeg weldra van de eerstgenoemde 
Congregatie het verwijt te horen, dat hij niet meegedeeld had dat de 
Abdij van Berne door de H. Vader aan haar jurisdictie onttrokken 
was. 

Het meningsverschil tussen beide Congregaties omtrent hun be
voegdheden leidde ertoe dat de gepikeerde Congregatie voor de 
Bisschoppen en Religieuzen uiteindelijk het pleit won en de zeggen
schap over Berne overnam. Op 16 april 1886 schreef Vitalis van den 
Bruel onder andere dat Berne voortaan onder de Congregatie van 
de Bisschoppen en Religieuzen zou vallen en niet meer onder die 
van de Propaganda. Daarin zag hij een aanwijzing dat het geschil 
omtrent de rechtsmacht van de internuntius beëindigd was. 

De grote beslissing viel op het feest van Sint-Norbertus. Gerlacus 
van den Eisen noteerde op die dag in het Latijn in zijn dagboek: 
6 juni (1886). Sterfdag van Onze Heilige Vader Norbertus. Van
daag hebben we via de internuntius (Franciscus Spolverini) een 
brief ontvangen van de Prefect van de Congregatie van de Propa
ganda Fide, inhoudend dat Zijne Heiligheid verklaard heeft, dat 
onze abdij met de Orde verenigd is en dat hij in alle tekorten ge
dispenseerd heeft, die kunnen zijn opgetreden vanaf het ogenblik, 
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dat de oversten (der abdijen) in de mening verkeerden, dat ze al 

verenigd waren.38 

De officiële vereniging van Berne met de Orde was daarmee een 
feit geworden. Ze kreeg weldra haar bijzonder accent, toen de abt 
van Tongerlo, J. Chr. de Swert, vergezeld van zijn secretaris Thomas 
Heijlen van 17 tot 19 augustus 1886 voor het eerst in Berne namens 
de Orde een visitatie kwam houden. 

Daags na de aansluiting bij de Orde werd Bazelmans door de 
bisschop van Den Bosch, Adrianus Godschalk, in de abdijkerk ge
mijterd, waarbij de abten van Tongerlo en Park assisteerden. 

Toen de Abdij van Berne op 9 juli 1648 werd opgeheven en haar 
goederenbezit werd verbeurd verklaard, werd aan veertien geprofeste 
leden door de Staten een jaargeld toegekend. Dat ledenaantal bleef 
daarna bijna twee eeuwen lang steeds ongeveer een dozijn bedra
gen. Zelden was het minder, omdat het aantal voor de bezetting van 
de posten in de zielzorg nodig was. Maar ook zelden lag het meer 
dan twee of drie personen hoger, omdat men geen grotere reserve 
aan mankracht nodig had. Eerst rond het midden van de negen
tiende eeuw liep het wat op. Toen het conflict met het vicariaat Den 
Bosch ten einde was, werd de opleiding gemakkelijker. Er kwamen 
een parochie (die van Haarsteeg in 1846) en een paar kapelaans-
plaatsen bij. Ook met het oog op het herstel van het conventueel 
leven ging men meer leden aannemen. Op het moment van het her
stel in 1857 telde men twintig leden. In 1886 had zich dat getal in
middels verdubbeld tot veertig. 

In datzelfde jaar, op 4 oktober, begon Gerlacus van den Eisen 
in de „zonnekamer" van het Slotje met vier leerlingen het latere 
Gymnasium Sint-Norbertus.39 Dit priestercollege begon in 1891 
zijn eerste leerlingen af te leveren. De in 1882 bij Asseler, de ka
pelaan van Berlicum, en bij Van den Eisen levende missieplannen 
konden toen hun kans krijgen. In 1893 zouden twee priesters van 
de Abdij, Bernardus Pennings en Lambertus Broens, alsook een 
lekebroeder, Servatius Heesakkers, aan missiewerk in Wisconsin 

»Ό t.a.p., bk. 138. 
m ; t.a.p., blz. 140-141. 
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beginnen. In 1896 was het ledenaantal der abdij reeds opgelopen 
tot zestig, waardoor men steeds grotere mogelijkheden kreeg. 

In 1897 zond de abdij voor het eerste een norbertijn, Jozef Nou-
wens, uit om in Rome theologie te gaan studeren. Hij zou later 
Gerlacus van den Eisen, die in 1896 al met zijn werk voor de boeren 
begonnen was, op sociaal terrein navolgen. Zoals Van den Eisen 
de leider werd van de Noordbrabantsche Christelijke Boerenbond 
werd Nouwens stichter van De Hanze. Zijn werk voor de midden
standers werd later tientallen jaren voortgezet door Jules van Beur
den. Pius van Aken zette zich tenslotte in voor de belangen van de 
katholieke werkgevers. 

Franciscus Jan Knaapen, 1875-1929, een tijdgenoot van Nouwens 
en Van Aken, ontwikkelde zich op heel ander terrein. Hij had uit
gesproken belangstelling voor het gebied van kunst en literatuur: 
als eerste vestigde hij de aandacht van de abdij op het gebied van 
de liturgie en toonde hij zich een voorvechter van het katholieke 
toneel. Hij bevorderde dit laatste onder meer door zijn Calderon-
vertalingen, alsook door de sacramentsspelen van de Spaanse drama
turg op het Gymnasium Sint-Norbertus op te voeren, welke traditie 
door Jules Lemmens en Victor van Sinnen werd voortgezet. 

Had Knaapen al een bijzondere belangstelling voor liturgie, de 
plechtigheden in de abdijkerk kregen nog grotere aandacht, nadat 
in 1927 de vroegere kapel belangrijk was vergroot. Tien jaar later 
ging men in Heeswijk in navolging van Tongerlo zich wijden aan 
het werk der misweken, een apostolaat waardoor figuren als Pascha-
lis van Kaathoven en Clemens van den Berg een grote bekendheid 
kregen. Dit apostolaat van de misweken zou ongeveer dertig jaar 
duren. In die tijd en ook daarna zou het liturgisch apostolaat van de 
abdij zich in de breedte en de diepte ontwikkelen. Door deze gang 
van zaken kwam in plaats van het sociale werk van de abdij, in het 
eerste kwart van deze eeuw gedragen door enkele figuren, de veel 
meer collectieve onderneming van het liturgisch apostolaat, steu
nend op het leven van de abdij en uiting daarvan. 

Berne kende ook zijn expansie. Zo bevolkte de abdij in 1923 de 
oude abdij van Windberg in Beneden-Beieren en aanvaardde ze in 
hetzelfde jaar ook een missiegebied in India. In 1950 stichtte Berne 
de Priorij De Essenburgh bij Harderwijk. Daarnaast ging men zich 
ook met de categoriale zielzorg, zoals de missie, het leger, de litur-
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gische werkgroepen, werk voor religieuzen en zielzorg onder be
jaarden bezig houden.40 

Bovenstaande korte opsomming duidt aan, hoe het nieuwe Berne, 
sedert 6 juni 1886 weer met de Orde verenigd, een nieuwe ontwik
keling tegemoet ging, waarin voor het eerst sedert eeuwen het ele
ment van de parochies niet langer domineerde. 

^0) Th. A. J. Jansen, De pater op de pastorie, het aandeel van de regulieren in 
de parochiële zielzorg van Nederland, 1853-1966 (Nijmegen 1976), blz. 28-29, 
85-86 en 172-175. 
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SAMENVATTING 

De historie van de in 1134 bij Heusden gestichte norbertijnen
abdij van Berne is geen epos van helden en heiligen. Zij ligt 
eeuwenlang veeleer vervat in het simpele verhaal van een handje
vol plattelandsparochies en de doodgewone zielzorgers, die er werk
ten. 

Parochiedienst en zielzorg namen in de eerste eeuw van het 
bestaan van Berne nog geen plaats van betekenis in. Evenals in 
de moederabdij Mariënweerd beperkte men zich tot een zuiver 
contemplatief leven. Handenarbeid, het afschrijven van boeken, 
alsook het bewerken van de grond kregen daarin een voorname 
plaats. 

Het kloosterdomein van Berne ontstond in eerste instantie doordat 
het klooster door zijn stichter Fulco met een aantal goederen be
giftigd werd. Plaatselijke heren als die van Heeswijk en Dinther 
volgden dat voorbeeld. Door talrijke dikwijls kleine schenkingen 
alsook door aankoop breidde het grondbezit zich uit. Toen Berlicum 
in 1240 als eerste parochie aan de abdij kwam, had zich het goede
renbezit van Berne reeds grotendeels gevormd. In de daarna volgen
de halve eeuw zou de definitieve afronding van het domein plaats
vinden en ook de parochies speelden daarbij hun rol. 

Tussen de abdij zelf, haar bezittingen en haar parochiële rech
ten kon men van oudsher verschillende onderlinge betrekkingen 
aanwijzen. De relatie tussen de abdij en haar bezittingen was steeds 
deze, dat de laatste dienden tot onderhoud van de kloosterlingen en 
tot ondersteuning van armen en zieken. Toen men parochiële rech
ten verwierf, breidde het goederenbezit zich daardoor uit. Men ver
kreeg daardoor ook de mogelijkheid tot het uitoefenen der zielzorg. 
Daar stond echter tegenover, dat de abdij ook de lasten moest dragen 
voor het onderhoud van de parochies en de daar werkzame zielzor
gers. Zij deed dat door het verstrekken van een vaste jaarlijkse bij
drage, die de naam van „canon" droeg. 

De strijd om het bestaan van de abdij tijdens de Tachtigjarige 
Oorlog werd tegelijk een strijd voor het behoud van haar goederen 
en haar parochies. Door de hoge bescherming van Willem van 
Oranje, van Maurits en Frederik Hendrik, maar ook van de Hol
landse adel, kon Berne in die bewogen tijd blijven voortbestaan, ter-
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wijl bijna alle andere kloosters kort na het begin van de Opstand 
werden opgeheven. Op 9 juli 1648 werd de abdij evenwel door de 
Staten van Holland opgeheven en haar bezit verbeurd verklaard. 
Omdat het abdijbezit en dat van de parochies niet gescheiden waren, 
werden de laatste in hun bestaan erg gedupeerd. Maar de norber-
tijnse zielzorgers, die tijdens de jaren 1579 en 1629 hun parochies 
tegen het Calviniseringsproces beschermden, konden er zich hand
haven, zij het onder moeilijke omstandigheden. 

Tussen 1649 en 1797 werd te Vilvoorde bij Brussel een kleine 
bestuurspost van de abdij gevestigd, die door de abt, zijn provisor en 
soms een paar priesters bemand was. Het eigenlijk corpus van de 
abdij, ongeveer een tiental priesters, doorgaans met de prior aan het 
hoofd, bleef werkzaam in het Noorden, zowel in de Meierij als in 
Holland. Deze hoofdmacht in het Noorden bleef steeds twee pun
ten benadrukken, namelijk dat zij het eigenlijke convent vormden en 
vooral ook dat zij een Hollandse gemeenschap waren. Zij konden, 
meenden zij, daarom ook niet gedwongen worden te Vilvoorde een 
convent te vormen. 

Kerkelijke en wereldlijke overheden waren echter de mening 
toegedaan, dat de abdij als geestelijk lichaam in het Zuiden geves
tigd was. Daarom werden de abten van Berne ook gedwongen 
zich in de Spaanse en Oostenrijkse Nederlanden te onderwerpen 
aan de daar door de regering gevolgde procedure bij de abtskeuze. 
Het Zuiden had ook zijn grote betekenis voor het opleiden van de 
kandidaten van de abdij. Dezen werden gevormd in de daar gelegen 
norbertijnenabdijen, of maakten hun studies aan de universiteit van 
Leuven. Na voltooiing van hun studie en opleiding werden zij te 
werk gesteld in de parochies in het Noorden. Uit de te Vilvoorde 
verworven bezittingen vloeiden baten voort ten voordele van de 
priesters in het Noorden. Zielzorg in het Zuiden heeft Berne nooit 
aanvaard. Toen de Staten-Generaal na 1730 slechts priesters tot de 
zielzorg wilden toelaten die binnen het gebied van de Verenigde 
Provinciën geboren waren, nam men geen Zuidnederlandse kandi
daten meer aan. 

Kort na 1797 werd ook Vilvoorde opgeheven en kwamen de op
leiding in het Zuiden en het onderhoud van de parochies van 
daaruit te vervallen. Dat betekende een grondige wijziging in de 
vroegere verhoudingen. 
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De nieuwe periode, die zestig jaar zou duren, zette in, toen abt 
Jacobus Grevers eind 1796 zijn toevlucht moest zoeken op de pasto
rie te Heeswijk, die in het oude Slotje of Speelhuis was gevestigd. 

Vanaf dat moment ging het leven van de abdij zich vereenzelvi
gen met haar acht parochies: Berlicum, Heeswijk, Engelen, Hedik-
huizen, Oudheusden (Elshout), Vlijmen, Bokhoven en Lithoyen. 
Dit verborgen, bijna ondergrondse voortleven van de abdij in haar 
parochies zou haar redding worden. Omdat de leden van Berne 
geen klooster vormden, konden zij ook niet door de opheffingsdecre
ten van Napoleon en Willem I worden getroffen. 

Als zielzorgers waren de norbertijnen van Berne echter evengoed 
als de seculiere geestelijken sedert 1730 door de landsregering er
kend. De Bossche vicaris Antonius van Alphen stelde daarentegen, 
dat Berne als Zuidnederlands klooster ook was getroffen door het 
concordaat, in 1801 tussen paus PiusVII en Napoleon gesloten. 
Evenals de andere kloosters in het Zuiden moest Berne als opgehe
ven worden beschouwd. De abdij had bijgevolg, volgens de visie 
van Van Alphen, geen wettig bestuur meer, evenmin kon zij nog 
het patronaatsrecht over haar parochies uitoefenen. 

Het argument van vicaris Van Alphen, dat Berne als geestelijk 
lichaam domicilie gekregen had in het Zuiden, en bijgevolg door het 
concordaat van 1801 ook metterdaad was opgeheven, was zeker 
juist. Ook de pauselijke internuntius Luigi Ciamberlani erkende 
dat ruim twintig jaar later, maar hij stelde daar uitdrukkelijk tegen
over, dat de apostolische breve van 7 februari 1804 ondanks het af
gesloten concordaat een kerkelijk voortleven voor Berne inhield. 
Dit laatste standpunt heeft Antonius van Alphen nooit willen aan
vaarden. Omdat hij de uitspraak van Rome niet kon ontkennen, 
zou hij zijn leven lang blijven beweren, dat Berne de in de aposto
lische breve vervatte erkenning met list en bedrog had weten te 
verkrijgen. 

De sterk uiteenlopende visie van beide partijen leidde tot een 
heftige strijd. Van de kant van de abdij werd die gevoerd door abt 
Petrus Beckers, in menig opzicht een figuur van bijzonder formaat. 
In de tijd, toen Berne tegenover het vicariaat van Den Bosch en 
tegenover de regering haar wettig kerkelijk en wereldlijk bestaan 
moest bewijzen, vond abt Beckers de pauselijke diplomaat Ciamber
lani als een vurig pleitbezorger en een goede vriend aan zijn zijde. 
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Zonder de toewijding en inzet van deze twee figuren zou de Abdij 
van Berne haar bestaan niet hebben kunnen redden. 

Tegen het einde van het leven van Petrus Beckers, en vooral na 
diens dood in 1823, laaide de strijd tussen het vicariaat van Den 
Bosch en de Abdij van Berne in alle heftigheid op. Prior Arnold 
Beels verdedigde het patronaatsrecht van de abdij over haar paro
chies, en ook het wettig voortbestaan van de abdij, met hand en 
tand. 

In die strijd tussen vicariaat en abdij zijn er twee belangrijke en 
uiteindelijke beslissende momenten geweest. Het Koninklijk Be
sluit van Willem I van 23 januari 1823 handhaafde de leden van 
Berne in hun recht, om hun parochies te bezetten. Dat betekende 
impliciet een bevestiging van hun wereldlijk bestaan. Maar de door
slag gaf het pauselijk rescript van 28 augustus 1832, dat het gees
telijk voortbestaan van de Abdij van Berne opnieuw en thans uit
drukkelijk erkende. 

Toen de strijd geluwd was, kon de opleiding van kandidaten, die 
meer dan een kwarteeuw zwaar in de verdrukking was gekomen met 
de hulp van het vicariaat belangrijk verbeterd worden. Ook de 
vooruitzichten op een hervatting van het conventsleven werden na 
het herstel van de vroegere vriendschapsbanden met het vicariaat 
Den Bosch beter. Ontijdige pogingen in die richting rond het jaar 
1838 stuitten af op heftig verzet van de regering. Na het herstel van 
de bisschoppelijke hiërarchie in 1853 werd het klimaat beter. Het 
zou echter tot 2 februari 1857 duren voordat onder leiding van abt 
Gerardus Neefs officieel het kloosterleven op het Slotje weer werd 
hersteld. 

De overgang naar het kloosterleven bracht uiteraard moeilijk
heden met zich mee. De gegevens voor het kloosterlijk dagpro
gramma, de discipline en de koorrubrieken ontleende men aan de 
abdij van Tongerlo. 

De combinatie van pastorie en klooster op het Slotje te Heeswijk 
bleek niet te handhaven. Daarom bouwde Neefs kort na zijn komst 
naar Heeswijk een klein, geheel vrijstaand kloostertje. Ook dat leun
de nog tegen de pastorie aan, omdat men de hulp van de daar aan
wezige vrouwelijke dienstboden wilde blijven benutten. Rome was 
hier fel tegen gekant en beval zo spoedig mogelijk lekebroeders aan 
te trekken. Deze had men op de parchies niet meer gekend. In nauw 
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overleg met Rome, dat via de Congregatie van de Propaganda Fide 
van 1805 tot 1886 Berne rechtstreeks bestuurde, kwam de opzet voor 
de nieuwe kloostergemeenschap tot stand. 

Nadat abt Neefs de eerste grondslagen had gelegd, waren het de 
abten Manni, 1859-1867, en Van Laarhoven, 1867-1870, die voor 
de opbouw van de nieuwe kloostergemeenschap zorgden. Manni 
deed dat door het invoeren van een strenge kloosterdiscipline, Van 
Laarhoven als bouwmeester van een groot gebouwencomplex, dat 
een normaal kloosterleven mogelijk maakte. 

Na hen kwamen twee abten, die de ontwikkeling zouden con
solideren. Henricus van den Brand, 1871-1873, zorgde voor het ont
werpen van een studieprogram. Adrianus Ceelen, 1874-1885, die 
een goede verstandhouding tussen conventuales en extra-conven
tuales wist te scheppen, zou voor zijn abdij de weg tot hereniging 
met de Orde banen. Onder het bestuur van abt Bazelmans zou die 
op 6 juni 1886 tot stand komen. Daarmee had de Abdij van Berne 
haar eigen gezicht tegenover haar parochies herwonnen. Vanaf dit 
moment zou Berne een nieuwe ontwikkeling tegemoet gaan, waarin 
onderwijs, missie, sociaal werk, liturgisch apostolaat en diverse vor
men van categoriale zielzorg een plaats zouden krijgen. 
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RÉSUMÉ* 

L'histoire de l'abbaye des Prémontrés de Berne, fondée en 1134, 
près de Heusden, n'est pas une épopée qui mettrait en scène des 
héros et des saints. Pendant des siècles, elle se confond à peu près 
avec celle, toute simple, de quelques paroisses rurales et de pasteurs 
d'âmes, sans prétentions, qui y travaillèrent. 

Au premier siècle de son existence, le service paroissial et le mi
nistère ne comptait pas encore beaucoup à l'abbaye de Berne. De 
même qu'à Mariënweerd, l'abbaye-mère, on se limitait à la vie con
templative. Le travail manuel, la copie de livres et le travail de la 
terre avaient une place prépondérante. 

Le domaine de l'abbaye de Berne avait pu être créé grâce surtout 
aux biens apportés par son fondateur, Fulco. Des seigneurs des 
environs, comme ceux de Heeswijk et de Dinther, suivirent son 
exemple. Des dons nombreux, souvent modestes, ainsi que des 
achats, vinrent agrandir le domaine. Lorsqu'en 1240, la première 
paroisse, Berlicum, échut à l'abbaye, le bien-fonds de Berne était 
déjà en grande partie constitué. Au cours de la moitié du siècle 
suivant, devait avoir lieu un dernier arrondissement du domaine, 
dans lequel les paroisses jouèrent, elles aussi, un rôle. 

Depuis toujours, il y avait eu entre l'abbaye, ses possessions et ses 
droits paroissiaux, différentes relations de réciprocité. C'est ainsi 
que les possessions de l'abbaye servirent toujours à l'entretien des 
religieux et à l'assistance des pauvres et des malades. Lorsque l'ab
baye obtint des droits paroissiaux, ses biens s'accrurent. Il en résulta 
aussi que les religieux purent se livrer au ministère. Mais, de ce fait, 
l'abbaye se trouvait dans l'obligation de supporter les frais d'entre
tien des paroisses et de leur clergé. Elle s'en acquittait en versant un 
fixe annuel, appelé „canon". 

La lutte pour le maintien de l'abbaye, pendant la Guerre de 
Quatre-vingt ans, fut en même temps une lutte pour la sauvegarde 
de ses biens et de ses paroisses. C'est grâce à la protection de Guil
laume d'Orange, du prince Maurice et de Frédéric Henri, mais aussi 
de la noblesse hollandaise, qu'en ces temps troublés, Berne parvint 
à subsister, alors que presque toutes les autres abbayes furent sup
primées peu après l'insurrection. Le 9 juillet 1648 cependant, les 

*, Vertaling mevr. D. van WeeWeren-Bakelants, Nijmegen. 
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États de Hollande la supprimèrent à son tour et confisquèrent ses 
biens. Comme les biens de l'abbaye et des paroisses étaient indivis, 
l'existence de celles-ci fut, elle aussi, gravement menacée. Mais les 
curés prémontrés qui, entre 1579 et 1629, avaient défendu leurs 
paroisses contre le processus de calvinisation, parvinrent à s'y main
tenir, bien que dans des conditions difficiles. 

Entre 1649 et 1797, un poste administratif de l'abbaye s'installa 
à Vilvorde, près de Bruxelles, occupé par l'abbé, son proviseur et par
fois quelques prêtres. Le corps proprement dit de l'abbaye, une 
dizaine de prêtres environ, généralement avec le prieur à leur tête, 
continua à travailler dans le Nord, aussi bien dans la Meierij qu'en 
Hollande. Ce groupe du Nord, qui formait le gros de la commu
nauté, s'en tint toujours rigoureusement à deux principes: que 
c'étaient eux qui constituaient l'authentique communauté et surtout 
qu'ils étaient une communauté hollandaise. C'est pourquoi, à leur 
avis, on ne pouvait les forcer à former une communauté à Vilvorde. 

Mais les autorités ecclésiastiques et séculières estimaient que le 
siège de l'abbaye en tant que personne morale était établi dans le 
sud. Aussi les abbés de Berne furent-ils forcés, dans les Pays-Bas 
espagnols et autrichiens, de suivre la procédure que le gouverne
ment y imposait pour l'élection de l'abbé. La maison du sud accor
dait aussi une grande importance à la formation des postulants de 
l'abbaye. Ceux-ci étaient formés dans les abbayes prémontrés du 
Sud ou faisaient leurs études à l'université de Louvain. Leurs études 
et leur formation terminées, ils étaient affectés aux paroisses du 
Nord. Les biens acquis à Vilvorde étaient une source de revenus 
dont profitaient les prêtres du Nord. Berne n'a jamais accepté de 
s'occuper de ministère pastoral dans le Sud. Après 1730, lorsque 
les États-Généraux ne voulurent plus admettre le ministère que de 
prêtres nés dans le territoire des Provinces-Unies, on n'accepta plus 
les postulants des Pays-Bas du Sud. 

Peu après 1797, la maison de Vilvorde fut, elle aussi, supprimée, 
et ce fut la fin de la formation dans le Sud ainsi que de l'entretien 
des paroisses. Voilà qui changeait radicalement les rapports. 

La nouvelle période, qui devait durer soixante ans, commença 
lorsque, fin 1796, l'abbé Jacobus Grevers dut chercher refuge au 
presbytère de Heeswijk, installé dans l'ancien Slotje („Petit Châ
teau") ou Speelhuis („Maison de plaisance"). 
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A partir de ce moment, la vie de l'abbaye allait s'identifier avec 
celle de ses huit paroisses: Berlicum, Heeswijk, Engelen, Hedik-
huizen, Oudheusden (Elshout), Vlijmen, Bokhoven et Lithoyen. 
Cette survivance cachée, presque clandestine devait être son salut. 
Etant donné que les membres de Berne ne formaient pas une com
munauté religieuse, les décrets d'abolition promulgués par Napo
léon et par Guillaums Ier ne pouvaient pas les toucher. 

Depuis 1730 cependant, les Prémontrés de Berne étaient recon
nus par le gouvernement comme ministres du culte, tout comme les 
prêtres séculiers. Le vicaire de Bois-le-Duc, Antonius van Alphen, 
prétendait, au contraire, que le concordat conclu en 1801 entre le 
pape Pie VII et Napoléon concernait aussi Berne en tant que mo
nastère des Pays-Bas du Sud. Tout comme les autres monastères 
dans le Sud, il fallait considérer Berne comme supprimé. Selon 
Van Alphen, l'abbaye ne possédait plus de direction légale et n'était 
plus en mesure non plus d'exercer le droit de patronage sur ses pa
roisses. 

La thèse du vicaire Van Alphen, que Berne, en tant que person
ne morale, avait élu domicile dans le Sud et avait effectivement été 
supprimée à la suite du concordat de 1801, était certainement juste. 
Plus de vingt ans plus tard, l'internonce apostolique Luigi Ciamber-
lani en convint, lui aussi, mai il répondait qu'en dépit du concordat, 
le bref apostolique du 7 février 1804 comportait la survivance de 
Berne du point de vue ecclésiastique. 

Antoine van Alphen n'a jamais volu accepter ce point de vue. 
Comme il ne pouvait pas nier la déclaration de Rome, il continua 
toute sa vie à prétendre que c'est à force d'intrigues que Berne avait 
obtenu la reconnaissance contenue dans le bref apostolique. 

Les divergences radicales dans la manière de voir entre Van 
Alphen et la communauté monastique donnèrent lieu à une lutte 
acharnée. Du côté de l'abbaye, celle-ci fut menée par l'abbé Petrus 
Beckers, personnage remarquable à maints égards. A l'époque où 
Berne dut prouver sa légalité ecclésiastique et civile contre le vi
cariat de Bois-le-Duc et contre le gouvernement, Beckers trouva dans 
le diplomate apostolique Ciambellani un défenseur ardent et un ami 
fidèle. Sans le dévouement et la persévérance de ces deux person
nages, c'en eût été fait de l'Abbaye de Berne. 

Vers la fin de la vie de Petrus Beckers, et surtout après sa mort 
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en 1823, la lutte entre le vicariat de Bois-le-Duc et l'abbaye de Berne 
reprit de plus belle. Le prieur Arnold Beels se jeta corps et âme 
dans la bataille pour défendre le droit de patronage de l'abbaye sur 
ses paroisses ainsi que la légalité de son existence. 

Deux moments importants et finalement décisifs marquèrent cette 
lutte entre le vicariat et l'abbaye. L'arrêté royal de Guillaume 1e r 

en date du 23 janvier 1823, conserva aux membres de Berne le droit 
d'occuper leurs paroisses. C'était confirmer implicitement leur exi
stence civile. Mais ce qui trancha définitivement la question fut le 
rescrit apostolique du 28 août 1832, qui affirmait de nouveau et, 
cette fois, explicitement le maintien de la communauté de l'abbaye 
de Berne du point de vue spirituel. 

Le calme revenu, la formation des postulants, qui, pendant plus 
d'un quart de siècle, avait beaucoup souffert de ces luttes, put être 
améliorée grâce à l'appui du vicariat. De même, une fois renoués les 
anciens liens d'amitié avec le vicariat de Bois-le-Duc, les perspectives 
d'une reprise de la vie conventuelle devinrent meilleures. Des ten
tatives dans ce sens, faites en 1838, se heurtèrent à une opposition 
violente du gouvernement. Le climat s'améliora lorsqu'en 1853, la 
hiérarchie episcopale fut restaurée. Mais il fallut attendre le 2 fé
vrier 1857 pour que la vie monastique fût officiellement rétablie au 
„Slotje", sous la direction de l'abbé Gérard Neefs. 

Il va sans dire que la chose n'alla pas sans difficultés. L'abbaye 
de Tongerlo servit de modèle pour l'emploi du temps, la discipline 
et les rubriques du choeur. 

On s'aperçut vite qu'au „Slotje" de Heeswijk on ne pouvait con
server à la fois la cure et le monastère. Aussi, peu après son arrivée, 
Neefs fit-il construire un monastère totalement indépendant. Mais, 
provisoirement, les religieux continuaient à dépendre du presbytère, 
car ils avaient besoin des services du personnel féminin qui s'y 
trouvait. Rome était vivement opposée à cette situation et ordonna 
de recruter au plus vite des frères lais. On n'avait plus rien connu 
de tel dans les paroisses. L'organisation de la nouvelle communauté 
monastique se fit en étroite collaboration avec Rome, qui, de 1805 à 
1886, administra directement Berne par le truchement de la Con
grégation de la Propagande. 

À l'abbé Neefs, fondateur de la nouvelle communauté, succédè
rent les abbés Manni, 1859-1867, et Van Laarhoven, 1867-1870, 
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qui parachevèrent son oeuvre: Manni en imposant une discipline 
claustrale rigide, Van Laarhoven en construisant des bâtiments 
suffisamment grands pour permettre une vie monastique normale. 

Après eux, deux abbés consolidèrent le développement: Henricus 
van den Brand, 1871-1873, qui élabora un programme d'étude, 
Adrianus Ceelen, 1874-1885, qui sut faire régner la bonne intelli
gence entre conventuels et extra-conventuels, et qui devait frayer le 
chemin de la réunion de son abbaye à l'Ordre. C'est sous la direc
tion de l'abbé Bazelmans que cette réunion eut lieu, le 6 juin 1886. 
C'est ainsi que l'Abbaye de Berne retrouva son propre visage à 
l'égard de ses paroisses. A partir de ce moment, Berne devait con
naître un nouvel essor en prenant une place dans l'enseignement, 
les missions, les oeuvres sociales, l'apostolat liturgique et diverses 
formes de ministère catégoriel. 
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BIJLAGEN 





BIJLAGE I 

Brief van Willem van Oranje en van de Raad des Körtings voor 
Holland, Zeeland en Friesland, aan Dirk Spierinck van Well, abt 
van Berne, inhoudende het verzoek, om tenviïle van de godsdien
stige troebelen bijzondere gebedsdiensten te willen houden, d.d. 22 
april І566.л 

Die Prince van Oiaingne, Grave van Nassou etc, Stadthouder generael, Presi
dent ende die Raeden des Coninckx over Hollandt, Zeelandt ende Vriesland, 
Eerwerdighe in Goode. 

Alsoe den staet ende affairen vande catholijcke religie herwertsover tegenwoor-
delijcken in groóte beroerte sijn, ende dat die confirmatie ende ruste van der selver 
princepalijck van Godt aelmachtich dependeert, tes daerom grootelijcken van noode 
Godts gratie aen te roepen, opdat Hem believe die voorscr. beroerte needer te 
leggen, ende die voorscr.cathlijcxsche religie in sulcken staet te stellen alst behoort 
tol sijnder goddelijcke Majs eere, salicheijt van sijnen volcke, voorspoet en de 
welvaeren vanden lande van herwertsover, U daerom versoeckende, ende met min 
inden naem ende vanwegen Co.Mat.onsen aldergenaedichsten Heere lastende 
ende ordonnerende, dat gij tot sulcken corten ende gelegene daeghe, als gij daertoe 
advijsieren suit, generaele processie doet ende houdt, ende dieselve continueert 
voor seigren tijdt, soe U goet duncken sal; U stellende in staet van gratie mit 
vasten, abstinentie, bedinghen, aelmoissen, suffragien ende andere deuchdelijcken 
wercken, onsen Heere Godt aengenaem wesende; odtmoedelijcken biddende, dat 
sijne godlijcke goedertierentheijt believe sijn volck bermhertich te wesen ende 
gpnaedich, die voorscr. catholijcke religie in eenicheijt ende waerachticheijt des 
gelooffs te bewaeren ende augmenteeren, ende dieselve van alle beroerte ende 
divisie te behoeden ende bevrijden, opdat wij met de oprechte affectie, begeerte 
ende devotie ons eendrachtelijcken tot sijnen heijlighen dienst moegen voeghen 
ende emploijeren, ende int gheene des voorscr. is en wilt in gheenen gebreecken 
wesen. 

Eerweerdige in Godt goede, onsen Heere Godt sij met ons. 
Gescreven inden Haeghe, den 22en Aprilis Anno 1566, naer Paschen. 

Was ondertekent: W. Prince, ende besegelt met eenen rooden segei 
met pampier bedeckt. Het opscrift aldus: Eerwaerdighen Vader in 
Godt, den Prelaet van Bern. 

n Afschrift van brief van Cornelius van Grinsven, O.Praem., midden 17de eeuw, 
Arch. Abdij v. Berne, Abt Theodoricus van Spierinck Well 1552-1584, map 
Kwesties I (afd. I, IV G). 
In dorso: „Aenscrijffbrieff van den H. Prince van Orangie aen den Abt van 
Beme om te bidden en processien te houden etc. 22 april 1566"; 
Afschrift, Arch. Abdij v. Beme. Kopieboek. di. II. biz. 75. nr. 146 (afd. II, С 10); 
Tekstuitgave bij H. J. Allard, Een encycliek van Willem de Zwijger, in Studien, 
nieuwe reeks, jrg. XVII, dl. XXIII (1884), blz. 184-193, alwaar tekst op blz. 191-
192. 
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BIJLAGE II 

Verzoekschrift van Antonius van Geel, prior der Abdij van Berne, 
dat aan kandidaten voor zijn abdij moge worden toegestaan, dat zij 
hun novitiaat kunnen maken in het klooster van de Kruisheren te 
Uden, dat de prior de faculteit moge ontvangen om dispensatie te 
verlenen voor het tweede novitiaatsjaar, alsmede van het rescript 
daarop van de Sacra Congregatio Episcoporum et Regularium, d.d. 
18 juni 1802.l 

Beatissime Pater, 

Antonius van Geel, canonicus regulaos Ordinis Praemonstratensis, et prior 
Abbatiae Bernensis ejusdem Ordinis sub Territorio Hollandico, devotissimus 
Sanctitatis Vestrae orator, humiliter exponit, qualiter praedicta abbatia a 2 saeculis, 
revolutione tunc existente in istis partibus, misere fuerit devastata. 

Interim religiosi ejusdem abbatiae inter se communitatem conservare continua-
verunt, in tantum, ut defuncto abbate, alter abbas eligeretur, qui non sub dominio 
Hollandico, sed in Brabantia, prope Bruxellas, cum aliquot ex suis religiosis 
demorari consuevit, ubi etiam novitii praedictae abbatiae Bernensis in uno ex 
monasteriis Ordinis Praemonstratensis, ibi existentibus, novitiatum peragebant. 

Presenter autem Brabantia pariter tarn misere vástala, sicque cum partibus 
Hollandicis monasteria Praemonstratensia non ita vicina adsint, sed sat ісіпшп 
existât certum monasterium in loco de Uden, Ordinis Eremitarum Sancti Augustini, 
et attento, quod abbas Bernensis a quodam tempore sit mortuus, et nullus alius 
successerit, sic prior orator Sanctitatem Vestram démisse supplicai, quatenus novitios 
sues in praenominato Udensi monasterio collocare possit, eosque vestire habitu 
Praemonstratensi. 

Dein per statuta Praemonstratensia non tantum unus, sed et secundus novitiatus 
annus est praescriptus. Ob temporis circumstantiam cum hic secundus annus diffi-
cilior sit observatum, sic prior orator enixe pro facúltate supplicai, quatenus, dum 
opportunum judicaverit, ipse in secundo novitiatus anno dispensare possit, et 
valeat, sicque novitios per solum annum probatos ad canonicam admitiere profes-
sionem; quali modo pastoiatìbus sub Dominio Baiavo deserviri per praefatos 
canónicos Bemenses solids, iterum congrue providebitur. 
Quam gratiam Deus etc. 
Ex audientia Sanctissimi habita ab infrascripto domino secretario Sacrae Congre
ga tionis Episcoporum et Regularium, sub die 18 junii 1802. 

Sanctitas, Sua, attenta relatione Patris Procuratoris Generalis, benigne annuii, et 
propterea commini mandavit, oratori uti Priori, vel si quis sit, alio superiori 
enunciatae Abbatiae Bernensis, ut ad triennium tantum novitios ad novitiatum 

!) Arch. Abdij ν. Berne, Prior van Geel 1799-1805 (afd. I, VIII В), origineel, met 
opgeplakt cachet van Kardinaal Prefect. 
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peiagendum in proximo conventu in loco de Uden, Ordinis Eremitárum Sancii 
Augustini, de consensu illius superions, vel superiorum, et post completum annum 
novitiatus, cum dispensatione secundi anni a constitutionibus praescripti, ad 
canonicam piofessionem Ordinis Praemonstratensis, pro suo arbitrio, et conscientia 
admitiere possit, et valeat, praevia tarnen eorumdem novitiorum declaratione in 
scriptis Garanda, quod uti velini praesenti indulto. 
Rome, etc. 

(Getekend: F. Cardinalis Carafa, Prefectus) 
(Getekend: Diomede: Carafa, Secretarius) 
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BIJLAGE Ш 

Apostolische breve van Paus PiusVlI, waarìn aan de verspreid le
vende Bernenses de faculteit wordt verleend, om tot de keuze van 
een abt over te gaan, d.d. 7 februari 1804.ί 

Pius Papa VII ad futuram rei memoriam, 

Expositum nobis nuper est nomine dilectorum filionun Antonii van Geel, Prions, 

et canonicorum regularium Abbatiae Bernensis, Ordinis Praemonstratensis, quod 

isthaec abbatia anno 1133, ut asseritur, primum erecta, deinde quia erecüonis 
locum hostes subverterant, circa annum 1590 in dvitate Sylvaeducis felidter 
restituía, tandem anno 1648 novis cladibus obruta, penitusque eversa denuo fuit. 
At canonici, licet bonis expoliad, et extra claustra ejecti, nullis tamen locorum 
temporumque injuriis umquam devicti, sua semper in vocatíone firmiter perman-
serunt, regulan, quod semel professi sunt, instituto fideliter adhérentes, et in 
Domini vinea, parochiales ecclesias Diaecesis Sylvaeducensis numero octo, vel 
novem, per vetus Privilegium, ut assenant, sibi concessas administrando, jugiter 
adlaborantes. 

Porro in obitu abbatis, qui alibi residere assuevit, prior et canonici praefati de 
novo abbate canonice eligendo invicem conveniebant, ас formaliter capitulum 
celebrabant; tunc enim ex alio, ut inquiunt, privilegio verum representabant, 
verumque constituebant conventum. 

Quapropter, ut adversus rerum vicissitudines opportune se muniant, ac privilegio 
eodem, quod hucusque viguit apud se, etiam in posterum in quacumque nova 
abbatis electione tuto perfrui pergant, illud nunc exponentes confirmari et perpe
tuali, et alia quaedam ut infra circa tum abbatum tum priorum quoque electiones 
indulgeri a nobis vehementer desiderant, enixisque predbus humiliter postulant. 
Nos igitur dictos exponentes in sortem Domini vocatos in sancto ipsorum proposito 
servare, et in dominicae vineae cultura confovere cupientes, eosque ac eorum 
singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis, et interdicti, 
aliisque ecclesiastids sententiis, censuris et paenis a jure, vel ab homine quavis 
occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatae existant ad effectum 
praesentium dum taxât consequendum, harum serie absolvendas et absolutas fore 
censentes, hujusmodi supplicationibus indinati, eisdem exponentibus, ut Privilegium 
veri conventus in abbatis electione, et concessione legitima, ut praefertur, penes 
eos vigere solitum ipsi perpetuo retiñere, illoque in omni abbatem novem caetero-
quin canonice, eligendi occasione uti et gaudere, eumdemque abbatem, quo in 
praesentia careni, ut primum per tempus licuerit, in conventuali capitulo ас per 
secreta suffragia, si per compromissum juxta quod a constitutionibus ordinis 
praescribi perhibetur, impedimento aliquo nequeant, eligere, et post capitularem 
electionem ad consuetam ejus installationem unus ex praesentibus canonicis capitu-
lariter designandus, quoties tamen illum, quem ad id statuta decernunt, desiderali 
contingat, rite procedere; rursus quamdiu eligendi abbatem opportunitas deerit, si 

") Arch. Abdij ν. Berne, Prior Van Geel 1799-1805 (afd. I, VIII В), origineel. 
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interea temporis Prior Bemensis, vel alius canonicus regens, ut ajunt vita disces-
serint, reliqui canonici reguläres abbatiae praefatae ad electionem novi Prions, 
novique Regentis capitulatiter secretisque suffragiis devenire, novosque electos 
aliquis eorumdem Regentium, quem capitulum deputaverit, confirmare, ас juxta 
morem instituere libere ас licite possint et valeant, auctoritate apostolica tenore 
piaesentium concedimus et indulgemus. 

Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon dicti 
Oidinis etiam juramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis 
statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque induMs et ceteris apostolids in 
contrarium praemissorum quorumlibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus 
omnibus et singulis illorum tenores praesentibus pro piene et sufficienter expressis, 
ac de verbo ad verbum insertis habentes illis alias in suo robore permansuris ad 
praemissorum effectum hac vice dumtaxat specialiter et expresse derogamus, caete-
risque contrariis quibuscumque. 

Datum Romae apud Sanctam Mariam Majorem sub annulo Piscatoris, die 7 
Februarii 1804, pontifica tus nostri anno quarto. 

(Ondertekend: R. Card. Braschius de Honestis) 
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BIJLAGE IV 

Paus Pius VU bevestigt de oude privileges, exetnpties en rechten der 
Abdij van Berne, staat de abt toe om de abtswijding te ontvangen, 
om zijn religieuzen voor de wijdingen vrij naar iedere bisschop te 
zenden, als ook om geldig en geoorloofd de abtelijke waardigheid 
en de pastorele bediening van een norbertijnse parochiekerk tege
lijkertijd te aanvaarden, d.d. 9 juni 1805.1 

Ex audientia Sancrissimi habita die 9 junii 1805, 

Quum sub die 20 augusti 1804 Sanctissimus Dominus Noster Pius divina 
Providentia Papa VII prior ас religiosis Abbatiae Bernensis, Ordinis Praemonstraten-
sis, fecerit certo piaescripto modo potestatem convocandi capitulum generale, in 
coque eligendi abbatem Bemensem juxta regulas et constitutiones Ordinis, et 
R.D. Aloysio Ciamberlani, Vice-Superiori Missionum Hollandiae, facultatem 
concesserit loco Generalis Canonicomm Regulariuxn Ordinis Cisterciensis (sie) 
electum confirmandi, et instituendi, licet electus abbas non in ipsa Abbatia 
Bernensi, sed in Territorio Hollandiae sit imposterum moratuius, 

ac insuper constituent Protectorem Abbatiae Bemensis, omniumque jurium et 
privilegiorum dietae abbatiae competentium R.P.D. Joannem Baptistam van Velde, 
nuper Episcopum Ruraemundensem, nunc vero partis dietae olim dioecesis, quae 
est in Baiava Ditione, Administratorem, sine praejuditio tarnen jurium Eminen-
tissimi Cardinalis Protectoris universi Ordinis Cisterciensis, 

Eadem Sanctitas Sua ad preces nuper electi abbatis, audito eodem R.D. Aloysio 
Ciamberlani, referente me infrascripto Sacrae Congregationis de Propaganda Fide 
secretario 

I o benigne declaravit, omnia privilegia, exemptíones, et jura, quae Abbatiae 
Bernensi ejusque abbatibus pro tempore fuerant alias a Summis Ponrifidbus tributa 
et concessa, quibusque pacifice fruebantur, ipsius abbatiae restitutione reddita 
fuisse, ас confirmata; 

2 o Ideoque servandum esse, si quod sit Privilegium, quo abbates Bemenses pio 
tempore ab aliquo nominatim, vel a quocumque episcopo, gratiam et communionem 
Sanctae Sedis habente, abbatialem benedictionem suseipere valeant; si vero hujus-
modi Privilegium non extet, dicto Episcopo Administratori, vel eo deficiente, vel 
alias impedito, alteri cuicumque episcopo, gratiam et communionem Sanctae Sedis 
habenti, facultatem tribuit benedicendi Auctoritate Apostolica, sibi ad hoc specialiter 
delegata, nuper electum abbatem Bernensem, eique concedendi usum mitrae eodem 
modo, quo vigore indultorum apostolicorum praedecessores abbates Bemenses simili-
bus privilegiis uri, ас gaudere consueverunt, ita tarnen, ut abbas praedictus nonnisi 
in ecclesiis parrochialibus sui Ordinis pontificalibus uti possit in diebus, quibus a 

l) Arch. Abdij ν. Berne, Prelaat Petrus Beckers 1805-1823 (afd. I, VII D), alwaar 
ook iransumptum, door Ciamberlani verleend op 23 juni 1807, origineel, met 
opgeplakt cachet. 
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decretis Sacrae Rituum Congregationis et apostolicis constitudonibus concessum 
est, servato in omnibus eorum tenore; 

3° Praeterea eadem Sanctitas Sua benigne induisit, ut si abbates Bernenses pro 
tempore ex apostolico privilegio ante abbatiae suppressionem in possessione essent, 
expediendi lifteras testimoniales, quibus ejusdem abbatiae religiosi sibi subditi 
possent sine ullis dimissorialibus litteris, et non servatis interstitiis, a quocumque 
abo episcopo, gratiam et communionem Sanctae Sedis habente, ad ordines promo-
veri, ejusmodi privilegio imposterum frueantur. Sin minus, abbati nuper electo 
hujusmodi facultatem, durante muñere, benigne concessit; 

4° Tandem dictis abbatibus Bernensibus pro tempore induisit, ut una simul cum 
abbatiali muñere licite ac valide parochialem aliquam dicti Ordinis ecdesiam 
retiñere, et administrare possint, contrariis quibuscumque non obstantibus. 

Datum Romae ex aedibus dictae Sacrae Congregationis, die et anno, quibus supra. 

Gratis sine ulla omnímodo solutione quocumque titulo. 

(Getekend: Dominicus Archiepiscopus Mijrenensis, Secretarius) 
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BIJLAGE V 

Verzoekschrift van 6 ingezetenen der parochie van Heeswijk aan 
de Landdrost in het Departement Brabant, om te verkrijgen, dat d¿ 
plannen van de Abt van Berne, om op het Slotje te Heeswijk een 
seminarie in te richten, geen doorgang zullen mogen vinden, omdat 
de parochianen van Heeswijk daardoor het vrij gebruik van het 
Slotje, dat nu als pastorie dient, zouden verliezen, hetgeen de pa
rochie ten zeerste zou bezwaren, voor 5 oktober 1807. ' 

Aan den Heere Land-Drost in het Departement Braband, 

Geven met gepaste eerbied en schuldige onderdanigheid te kennen D. van Ros
malen, H. Verhoeven, J. van Gogh, Jacob en Jan van den Brand en F. Verhagen, 
ingezetenen van Heeswijk, zoo voor zich ¿elven, als zich sterk makenden voor de 
groóte meerderheid der Roomsch-Cathohjken binnen dezelve Gemeente: 

Dat zij vermeenen geïnformeerd te zijn, dat de Eerwaardigsten Heere Praelaat 
der Abdije van Berne, voornemens zoude wezen, om binnen gemelde Gemeente 
van Heeswijk onder het direct opzicht van zijn Eer. op te nchten een soort van 
kweekschool of seminane, en dat daartoe zou worden gebruikt de pastorije binnen 
voorzegde Gemeente staande, door hunnen allenzins verdienstelijken pastor Ooms, 
gelijk door zijne voorzaten, bewoond wordende, 

Dat dit voornemen gepaard schijnd te gaan om gemelden pastor, verplicht om de 
orders zijner overigheid naar te komen, van Heeswijk te doen delogeeren, en om 
rede voorsegd op een ander te plaatsen, 

Dat de gevolgen daarvan zijn zouden, dat er noodwendig eene andere pastorije 
of woning voor den pastor zou moeten worden opgebouwd; 

Dat hoezeer het zetten van zulk eenen nieuwen bouw, den supplianten met 
zoude reguardeeren, het echter te voorzien zy, dezelve zoo rijkelijk, deugdzaam en 
gelegen niet kan worden geengeerd of ingericht, als zich de tegenwoordige 
pastonje is bevindende, 

Dat het te dugten zij, wanneer zoo eenen nieuwen bouw wietd aangelegt of was 
voltrokken, daar ook groóte stoornis, ongenoegen, ja zeker oproer in deze thans zoo 
rustige Gemeente zouden kunnen ontstaan, indien bij voorkomende recomman-
daben om daar inne te contribueeren geene of genoegzame offerhanden wierden 
gepraesteerd; 

Dat dit in deze geldlose tijden, niet alleen een groot opzicht geeft, maar ook in 
plaatse van daaruit eenige vrucht te trekken, het hun supplianten een treurig of 
onaangenaam uitzicht zou opleveren m den dienst, welke de ingezetenen van 
Heeswijk immer van derzelver pastores hebben genoten, uit hoofde het te voorzien 
is, dat de Eerw. Heer Praelaat of een ander in deszelve plaats, als pastor moetende 
fungeeren en instructie aan de kwekelingen of seminaristen geven, te veel daar
mede geoccupeerd en daaraan geattacheerd zynde, nimmer die gelegenheid voor 
de ingezetenen hebben of zich daar op toeleggen kan, zoo als eenen pastor, welke 
zich niet dan met zijne gemeente behoeft te chargeeren; 

*) Arch Abdij v. Berne, map Den Haag en Den Bosch (afd. II, В 12), origineel. 
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Dat deze beletselen notoir veroorzaken zouden, dat de Gemeente zeer dikwerf 
door jonge aankomende Heeren zou worden bediend, en maar zo lange tot dat zij 
aldaar de proeve hebbende gedaan of in de cura geverseerd zijnde, als bloemen te 
Heeswijk gezaid, voor eenen anderen hof bestemd en dus voor eene andere geplant 
zouden worden; 

Dat de oprichting van zoo een kweekschool of seminane hun supplianten ook 
al niet reguardeerd, maar dat zij wel degelijk vermeenen recht en aanspraak te 
hebben op de pastoréele woning binnen gemelde Gemeente staande, als welke nog 
met eene capitale somme belast, en die zoo wel als het onderhoud derzelve 
individuelijk dragende, niet anders kan worden aangemerkt als het eigendom der 
ingezetenen te zijn; 

Dat gemelde vooruitzichten de supplianten als verderen ingezetenen van Hees-
wijk dermalen hebben getroffen, dat zij gedagt hebben, om allen twist en twee-
dragt voor te komen, het beter ware te voorkomen als voorkomen te worden; 

Redenen waarom zij de vrijheid genomen hebben zich te wenden tot den Heere 
Land-Drost in het Departement Braband, Zijn Hoog Edel Gestr. zeer nedrig 
verzoekende, om al dat geene, 't welk tegen hun supplianten recht of eigendom 
op voorsegde pastoréele woning mogte worden geattendeerd te willen weezen, hun 
in derzelver recht op dezelve, casu quo, zoo veel doenlijk te maintineren en om, 
des goevindende, na verhoor van gemelde Eerwaardigst Heer den Praelaat van 
Berne, den supplianten te doen uitreiken zoodanig besluit, als opgemelde Heere 
Land-Drost zal goedvinden ter zake voornoemd te nemen, ten einde zich daar 
naar te kunnen gedragen. 

't Welk doende etc. 

Dirk van Rosmalen 
Frans Verhoeven 
Dit is het X merk van Johs van Gog; bekenne anders niet te können 
schrijven. 
Jacob van den Brand 
J. v.d. Brand 
Hendrikus Verhagen 

Apostille 

De Landdrost van Braband stelt deze in handen van zijn Hoogwaarde den Heer 
Prelaat van Berne, Pastor te Hedikhuysen, om berigt. 
's-Hertogenbosch, den 5e October 1807. 

Vanwege denzelven. 

De Secretaris Generaal 
Vogel vanger. 
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BIJLAGE VI 

Verzoekschrìft van Theodorus Arnoldus Beels, pastoor van Vlijmen, 
en Nicolaos Hogers, pastoor van Berlicum, als gecommitteerden 
van de geestelijken der voormalige Abdij van Berne, aan Koning 
Willem l, om in hun bestaan, alsook bij de uitoefening van bepaalde 
rechten getolereerd te worden, gelijk ze door vorige hndsbesturen 
getolereerd zijn, d.d. 3 december 1823. * 

Aan Zijne Majesteit den Koning, 

Geven reveientelijk te kennen, Theodorus Arnoldus Beels, Roomsch Katholijk 
pastoor te Vlijmen, en Nicolaas Hoogers, Roomsch Katholijk pastoor te Beilekom, 
Provincie Noord-Braband, gecommitteerdens uit de geestelijken, behorende tot de 
voormalige Abtdije van Berne, gelegen onder Heeswijk, Provincie voorschreven. 

Dat de geestelijken van welgemelde Abtdije ten allen tijde zijn geconsidereerd 
als wereldsche priesters en geenszins als kloosterlingen of geordenden, en als zoo
danig steeds door het Bestuur dezer landen zijn geadmitteerd en getollereerd, 
blijkende onder anderen bij resolutie van Hun Edel Groot Mogenden de Staten 
van Holland en Westfriesland van den 19 maart 1733. 

Dat dezelve geestelijken mede als zoodanig steeds hebben gehad de vrije in
woning en het onbelemmerd gebruik van zekere huizing, aan welgemelde Abtdije 
behoord hebbende, genaamd Het Speelhuis, gelegen onder den dorpe van Heeswijk, 
Provincie Noord-Braband, waartoe zij authorisatie en consent bekwamen bij op
volgende resolutien van Gecommitteerde Raden van Holland en Westfriesland, 
onder anderen van do 23 januarij 1653, 23 april 1655, 15 en 25 febiarij 1677, 
29 april 1688, 23 maart 1696, 15 april 1698, 22 november 1708, 27 april 1712, 
ten dezen geannexeerd. 

Dat de Praelaat van welgemelde Abtdije onder de regering van Koning Lodewijk, 
en met diens speciaal verlof, door den Bisschop van Ruremonde, in de stad Grave, 
is gemijterd geworden. 

Dat de welgemelde geestelijken alsmede van oudsher hebben bezeten en uit
geoefend het jus presentationis over acht pastorieën, welke onder welgemelde 
Abtdije hadden behoord, met namen Vlijmen, Berlecom, Heeswijk, Lithoi, Bok
hoven, Engelen, Hedekhuis en Oudheusden, allen in voorschreven provincie ge
legen, in welk regt zij zoowel als derzelver successeuren tot op den tegenwoordigen 
tijd toe door de Besturen dezer Landen zijn gemainteneerd en onverlet gelaten. 
Dat evenwel thans de Hoogeerwaarde Heer Vicaris Generaal van het Bisdom van 
's-Hertogenbosch meent te moeten difficulteren in de bij voornoemde geestelijken 
in voege voorschreven, door zoovele tijden heen bezeten regten en prerogativen. 

Waarom supplianten het zoowel van hunnen pligt oordelen als van belang 
hebben geacht, Uwe Majesteit hiermede bekend te maken, en Hoogstdezelve eer
biedig te verzoeken: 

') A.R.A. 's-Gravenhage, Archief Staatssecretarie Koning Willem I (inv. nr. 2144), 
origineel. 
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Dat het Uwe Majesteit moge behagen, de geestelijken van de Abtdije van Beine 
te willen tolereeren, evenals zij door voormalige Besturen getolereerd zijn. 
En daarvan aan hun te verleenen dispositie in forma. 

Hetwelke doende etc. 
(w.g.) E. Schram, 

solliciteur 

257 



BIJLAGE VII 

Besluit van Koning Willem Ι, τοαατάοοτ de leden van de voormalige 

Abdij van Berne, gelegen onder Heeswijk, voorlopig worden ge

handhaafd in hun jus praesentationis over de parochies van Vlijmen, 

Berlicum, Heeswijk, Lithoyen, Bokhoven, Engelen, Hedikhuizen 

en Oudheusden, dat ze ook onder de vroegere regeringen des land 

steeds hebhen uitgeoefend, d.d. 23 januari 1825.1 

Wij Willem, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-

Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz. 

Op de rekeste van Theodorus Arnoldus Beels, R.K. Pastoor te Vlijmen, en van 

Nicolaas Hoogers, R.K. Pastoor te Berlicum (beide Noord Braband), gecommitteer

den uit de R. Kath. Geestelijken, behoorende tot de voormalige Abdij van Bern 

gelegen onder Heeswijk, binnen de voornoemde Provincie, om daarbij in het 

breede aangeroerde redenen verzoekende, dat de geestelijken dier abdij door Ons 

mogen warden beschermd op gelijken voet, als zij tot op den tegenwoordigen tijd, 

door de vurige besturen dezer landen steeds zijn toegelaten, zoo mede om dien 

volgends ook te worden gehandhaafd bij de uitoefening van het Jus praesentationis 

over de acht pastorijen, onder gemelde abdij hebbende behoord, te weten: 

Vlijmen, Berlicum, Heeswijk, Lithoyen, Bokhoven, Engelen, Hedikhuizen en 

Oud-Heusden, en van de overige ten rekeste vermelde regten en praerogativen; 

Gelet op de rapporten van den Directeur Generaal voor de Zaken van den 

Roomsch Katholijken Eeredienst van den 29 juni 1824, no 19; en van onzen 

Minister van Justitie van den 8e October daaraanvolgende, no 52; 

Den Raad van State gehoord advies 7 december 1.1. no. 2; 

Gelet op het nader rapport van voornoemden Directeur Generaal van den 20 

dezer, no 24; 

Gelet op alle ten dezen overgelegde bewijsstukken en verdere bescheiden; 

Hebben goedgevonden en verstaan de geestelijken behoorende tot de voormalige 

Abdij van Bern, gelegen onder Heeswijk in de Provincie Noord Braband, voorlopig 

te handhaven op gelijken voet, als zij door de vorige besturen dezer landen zijn 

gehandhaafd, zullende zij dien volgends voorlopig het Jus praesentationis over de 

acht ten dezen bedoelde en hiervoren opgenoemde pastorijen kunnen uitoefenen. 

En zullen afschriften dezes worden gezonden aan den Directeur Generaal voor 

de Zaken van den Roomsch Katholijken Eerdienst, (onder weder uitkeering van 

het door hem bij zijn nader rapport overgelegd oorspronkelijk stuk) ter uitvoering, 

en aan onzen Minister van Justitie, mitsgaders aan den Raad van State, zoo mede 

met bijvoeging van de ten rekeste aangeboden stukken aan de Rekestranten tot 

informatie en narigt. 

Brussel, den 23 januari 1825. 

Accordeert met deszelfs origineel (geteekend) Willem 
De Griffier der Staats-Secretarie van wege den Koning 

D'Hamecourt (geteekend) J. G. De Mey van Streefkerk 

*) Arch. Abdij v. Berne, map Den Haag en Den Bosch (afd. II, В 12), afschrift 
K.B. nr. 132. 
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BIJLAGE Vili 

Verzoekschrift van Theodorus Amoldus Beels, prior van de ver
weesde Abdij van Berne, waarin hij aan de Congregatie van de 
Propaganda Fide vraagt, dat de apostolische Vicaris van Grove, Ge-
rardus Hermans, de door de dood van A. Ciamberkmi opengeval
len plaats van vice-generaal van Berne, zal mogen innemen, en 
waarin hij, na een summier overzicht van de lotgevallen van Berne 
en een uitvoerig betoog voor het kerkwettig voortbestaan van de ab
dij, met de meeste aandrang verzoekt, om de Bemenses, die in het 
Vicariaat van Den Bosch als zielzorgers werkzaam zijn, te willen 
beschermen, in het bijzonder, omdat ze deel uitmaken van het zeer 
klein getal van kloosterlingen, dat in Nederland is overgebleven, 
d.d. 24 maart 1828. » 

Excellentissime ac Reverendissime Domine, 

Infrascriptus, prior cum suis rehgiosis Abbatiae Bernensis, Ordinis Praemonstra-
tensis, in Diaecesi Buscoducensi, Excellentissimae ac Reverendissimae Dominatìoni 
Vestrae honore debito et omni humilitate exponit, quomodo religiosi Bernenses in 
hac diaecesi semper agniti ac tolerati fuerint. 

Abbatia Bernensis anno 1133, in Hollandia, prope Heusden, erecta, sed haeretids 
hic praedominari incipientbus, penitus eversa est; Buscoduci tarnen, etiam sub 
territorio Hollandico, féliciter restituía fuit. Anno autem 1629 civitas ab hostibus 
capta est, et religiosi Bernenses dispersi sunt, fideliter instituto necnon octo 
pastoratibus in Diaecesi Buscoducensi sitis, zelose incumbentes. Per pacem autem 
Monasteriensem, anno 1648, omnibus bonis spoliati, confratres nostri in pasto
ratibus dispersi manserunt, ita ut eorum conventus in pastoratibus dispersus esset, 
quamvis conventualiter non cohabitabant; mortuo enim abbate, qui refugium suum 
ab anno 1649 tenebat Vilvordiae in Brabantia, omnis jurisdictio et potestas 
spiritualis, etiam et temporalis, erat penes priorem, qui in hac Diaecesi Buscodu
censi erat pastor, et qui post mortem abbatis convocabat capitulum suum dispersum 
pro electione novi abbatis, servatis juxta statuta ordinis nostri servandis, in quo 
conventualiter et capitulanter, a dispersis confratribus, cuiae animarum in Diaecesi 
Buscoducensi incumbentibus, sed in Brabantia tune conventualiter congregatis 
semper novus abbas canonice electus fuit. 

Sed, cum per infaustissimam Gallorum revolutionem, paucissimi illi confratres, 
Reverendissimus scilicet Abbas et Reverendus Dominus Provisor, qui in Brabantia 
commorabantur, expulsi fuissent, ipsi quoque in hoc territorium Hollandicum se 
reeeperunt. Hie cum omnes degeremus, et hie ad habitandum temponun dreumst 
(ant)iae cogèrent, atque ad constituendam unius abbatiae communitatem sufficiens 
numerus religiosorum haberetur, supplicatimi fuit Sanctissimo Domino nostro Pio 

') Vatikaans Archief, Rome, Archivio di Propaganda Fide, Scritture Riferite nei 
Congressi, Belgio e Olanda, 1828-1833, di. XX, fol. 42-43, origineel. 
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VII (felicis memoriae), et Sanctitas Sua humillimis provectís precibus benignissime 
annuens in forma brevis sub dato séptima febmarii 1804, Privilegium veri con-
ventus in abbatis electione, penes nos vigere solitum, nobis perpetuo retiñere, 
illoque in omni abba tem novum, caeteroquin canonice eligendi occasione, uti et 
gaudere apostolica authoritate, tenore praefati indulti, concessit et induisit. 

Insuper idem Sanctissmus Dominus Noster Pius VII (felicis memoriae) nobis 
religiosis abbatiae dispersis, et in natura rerum spiritualium solummodo existentibus, 
cum non haberemus aedificium conventus, benigne etiam eodem anno, 20a augusti 
1804, fecit potestatem praescripto modo convocandi capitulum generale, in coque 
eligendi abbatem Bemensem, juxta regulas et constitutiones ordinis, licet electus 
abbas non in ipsa Abbatia Bemensi, sed in territorio Hollandiae sit imposterum 
moraturus. 

Haec electio facta fuit decisma januarii 1805, in domo prioris, inhabitantis qua 
pastor domum pastoralem de Vlijmen in territorio Hollandico. Sed, cum juxta 
ordinis regulas et statuta, ad mentem Suae Sanctitatis servanda, novus abbas 
capitulariter electus, deberet confirmari et instituí a Reverendissimo Domino totius 
ordinis generali, et hic ubi esset, nos penitus lateret, et forsan defunctus haberi 
posset, Sanctitas Sua benigne insuper dignata fuit, specialiter deputare Illustrissi-
mum Dominum A. Ciamberlani, vice-superiorem missionum Hollandiae, ad hoc, 
ut vices ejusdem Reverendissimi Generalis ageret, et confirmaret et institueret 
novum electum abbatem, cum omnibus privilegiis et juribus, quibus praedecessores 
abbates gaudere solebant; quod rite execution! mandavit, ex speciali authoritate 
apostolica sibi tributa, piaefatus Illustrissimus Dominus A. Ciamberlani vigésima 
nona januarii 1805. 

Sanctissimus Dominus Noster Pius VII (felicis memoriae) anno subsequent! 
supra nominato Illustrissimo Domino A. Ciamberlani (piae memoriae) benigne 
ρ га eterea induisit, ut om nes et singulas facúltales, quibus potiebatur Reveren-
dissimus Dominus Generalis canoniconrm regularium Ordinis Praemonstratensis 
erga sui ordinis religiosos, loco dicti generalis, donee ad eum recurri non posset, 
cum religiosis Abbatiae Bemensis exercere posset, in iis tantum casibus et drmum-
stantiis, in quibus religiosi praefati ad eumdem jure recurrere poterant. 

His omnibus benignissime nobis a Sancta Sede concessis, Abbatia Bemensis in 
hoc Hollandico territorio spiritualiter restituía et reintegrata est, prout adhuc in 
natura rerum spiritualium hic existit, religiosis omnibus curae ammarimi in odo 
pastoratibus sub Diaecesi Buscoducensi sitis, zelose incumbentibus, que, ut tales, 
per decretum regium de vigésima tertia januarii 1825, ab hodierno Hollandiae Rege 
Wilhelme Imo etiam agnati et tolerati sunt. 

Sed, cum per obitum Illustrissimi Domini Ciamberlani nos religiosi Bemenses 
orbati simus vices-gerente generalis abbatiae nostrae, et nobis hactenus ignotum 
est, an Reverendissimus Generalis totius ordinis adhuc vivat, an gaudeat jurisdic-
tione ordinis, et ubi commoretur, et etiam careamus abbate per mortem Reveren
dissimi Domini P. Beckers, humillibus precibus supplicamus Sanctitatem Suam 
Leonem XII (felicis memoriae), ut eamdam facultatem et potestatem, quam 
concedere dignatus fuit Sanctissimus Dominus Noster Pius VII (felicis memoriae) 
Illustrissimo Domino A. Ciamberlani (piae memoriae) pro Abbatia Bemensi, nunc 
concedere dignetur Amplissimo Domino G. Hermans, Vicario Apostolico Diaecesis 
Graviensis, quae est in Batava ditione, ut vice et loco generalis totius ordinis omnes 
et singulas facúltales, quibus potiebatur Reverendissimus Dominus Generalis cum 
religiosis Abbatiae Bemensis, exercere possit et valeat. 
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linde humillime supplicamus, quatenus Excellentissima et Reverendissima Do-
minatio Vestra auxiliatricem manum nobis porrigere dignetur, ut paucissimi nos 
in hac patria adhuc superstttes religiosi servemur, et utiles maneamus tum diaecesi, 
quam saluti fidelium cuiae nostrae commissorum. 

Orabimus Deum omnipotentem, ut Excellentissimam et Reverendissimam Do-
minatìonem diu servet incolumem pro bono religioms et universalis Ecclesiae. 

Excellentissime ас Reverendissime Domine! 

Dabam in Vlijmen 
bij S'Hertogen Bosch in Holland (w-g·) Theod. Am. Beels, viduatae 
24a maitii 1828. Abbatiae Bemensis prior. 
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BIJLAGE IX 

Rescript van de Sacra Congregatio de Propaganda Fide, waarbij 
wordt toegestaan, dat de aartspriester Gerardus van Nooy, die tevens 
provicaris van de Hollandse Missie is, als plaatsvervangend Superior 
Generalis voor de leden van Berne mag optreden, en dat deze tot de 
keuze van een abt mogen overgaan, d.d. 4 oktober /828.1 

Ex audientia habita die 4a octobris 1828. 

Sanctissimus Dominus noster Leo, divina Providentia Papa, referente me 
infrascripto Sacrae Congrega tionis de Propaganda Fide secretano, Reverendo 
Domino Gerardo van Nooy, Archipresbytero Districtus Ultrajectensis, in Regno 
Hollandiae, et Pro-Vicesuperiori Missionum in Hollandia existentium, benigne 
induisit, ut cum Canonicis Regularibus Praemonstratensibus Abbatiae Bemensis in 
Diaecesi Buscoducensi, donec ad Abba tem et Superiorem Generalera recurrere non 
poterunt, uti possit omnibus et singulis facultatibus, quibus idem Superior Ge
neralis potiebatur. 

Cum vero Canonici Regulares Abbatiae praedictae supplicavermt, ut, defuncto 
nuper Abbate P. Beckers, ad electionem novi abbatis per vota secreta procedere 
possint, Sanctissimus benigne armuit ut, manentibus circumstantiis ille habeatur 
tamquam legitimus abbas, in quem suffragiorum pluralitas conspiraverit, et qui a 
Reverendo Domino Pro-Vicesuperiore Missionum Hollandiae, loco Patrìs Generalis 
confirmationem, et ab episcopo communionem cum Sancta Sede Apostolica habente, 
benedictionem accipiat. 

Datum Romae, ex aedibus dictae Sacrae Congregationis, die et anno quibus supra. 

Gratis sine ulla опшіпо solutione quoqumque titulo. 

Signatura: Petrus Caprana, Archiepiscopus Iconiensis, Secretarius. 

') Arch. Abdij ν. Berne, Prior A. Beels 1823-1837, map Capacdni (afd. I, VIII С), 
kopie d.d. 6 februari 1829 en 20 maart 1829 van de hand van prior Beels. 
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BIJLAGE Χ 

Rescript van de Sacra Congregatio de Propaganda Fide, waarin het 

kerkrechtelijk bestaan van de Abdij van Berne bevestigd wordt, en 

waarin haar geestelijke rechten en privileges, die zij vanouds be

zeten heeft, erkend worden, d.d. 28 augustus i832.1 

Reverende Pater, 

Quaestìonem de canonica vestía in regulan statu existentia jam diu excitatam, 
pluriesque iam indirecte saltern agitatam, Sacra Congregatio sibi definiendam 
assumpsit in generali conventu habito die 9 Julii 1832. 

Dolebat enim vero religiosos viras, quorum pietati et laboribus plurimum 
Brabantia debet, non levibus affid molestiis ob earn controversiam, atque in 
exercitio apostolici mimsterii excitatis identidem difficultatibus praepedirU 
Perpensis itaque et maturo examini subjectis argumentis us omnibus, quae hinc 
inde afferebantur proposito dubio Eminentissimi Patres ita responderunt: Nihil esse 
innovandum et Canonici Abbatiae Bernensis spiritualibus juribus et privilegiis, 
quibus hactenus gavisi sunt, gaudere pergant, et bodiemus Prior ejusdem Abbatiae 
praesit ceteris Canonicis tamquam Regens, donee Sacra Congregatio aliter decre-
verit; atque banc sententiam Sanctissimus Dominus noster Giegprius Papa XVI in 
omnibus probavit. 

Gaudeo interim mihi vehementer P.T. de responsione hujusmodi certiorem 
reddere, pro certo namque habeo, et tibi, et tuis omnibus fore gratissimam, ас 
illud etiam spero hanc benevolentiae significationem majores ad impigre in vinea 
domini laborandum stimulos Vobis esse addituram, dum Ego Tibi, tuisque bonum 
ominans P.T. orationibus me commendo. 
Patemitads Tuae Studiosissimus 

C. M. Cardinalis Pedicini, Prefectus 
C. Castracone, Secretarius 

Romae, ex aedibus Sacrae Congregationis de Propaganda Fide, die 28 augusti 1832. 
R.P. Theodoro Arnoldo Beels, Priori Abbatiae Bernensis, Canoniconun Regularium 
Praemonstratensium. Vlijmen, prope Sylvamducis. 

4 Arch. Abdij v. Berne, Prior A. Beels 1823-1837 (afd. I, Vili C), originele brief 
met cachet van rode was. 
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BIJLAGE XI 

LIJST VAN ABTEN (PRIOREN) EN 
VICE-GENERAALS VAN BERNE 

Abt Jacobus devers 1794-1799 
Prior Antonius van Geel 1799-1805 

Abt Petrus Beckers 1805-1823 
Prior Theodorus Beels 1823-1837 

Abt Nicolaas van den Braak 1837-1842 

Abt Gerardus Neefs 
Abt Adrianus Manni 

1842-1859 
1859-1867 

Abt Andreas van Laarhoven 1867-1870 
Abt Henricus van den Brand 1871-1873 
Abt Adrianus Ceelen 1874-1885 

Abt Augustinus Bazelmans 1885-1908 

(Cesare Brancadoro 1794-1795) 
Aloysius Ciamberlani 1804-1828 

Gerardus van Nooy 1828-1832 
Franciscus Capacdni 1829-1831 
Antonio Antonucci 1831-1841 
Innocenzo Fenieri 1841-1847 
Graaf Carolo Belgrado 1848-1855 
Septimius Maria Vecchiotti 1855-1863 
Aloysius Oreglio 

dì San Stefano 1863-1866 
Cletus Cattani 1866-1868 
Franciscus Bianchi 1868-1874 
Joannes Capri 1874-1879 
Agapito Panici 1879-1882 
Franciscus Spolverini 1882-1887 

De vice-generaals van de Abdij van Beme, die het hoogste gezag van de Orde 
vertegenwoordigden, 13 in getal, beginnen met Ciamberlani. Ze waren tevens 
vertegenwoordigers van de Heilige Stoel bij het Nederlandse Hof in Den Haag, 
met de titel van internuntius, soms die van zaakgelastigde. Tot het jaar 1853, toen 
de kerkelijke hiërarchie hersteld werd, waren ze als regel ook vice-superior der 
Hollandse Missie. 

Met de Brusselse nuntius Cesare Brancadoro, die de abt van Sint-Michiels, 
Augustinus Poorters, als zijn vicaris aanstelde, had Berne weinig rechtstreekse 
betrekkingen. Toen Brancadoro in 1795 naar Rome trok, viel zijn jurisdictie over de 
Orde weldra terug op de nuntiatuur te Parijs en de intemuntiatuur in Den Haag. 
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Wilhelmus Josephus Christianus Cornells van den Hurk geboren 
1911 te Den Dungen maakte van 1923 tot 1929 zijn middelbare 
studies aan het Gymnasium Sint-Norbertus te Heeswijk, werd daar
na norbertijn van de Abdij van Berne, alwaar hij na zijn hogere 
studies op 18 augustus 1935 de priesterwijding ontving. 

In 1936 begon hij zijn academische studie in de Geschiedenis 
aan de Katholieke Universiteit van Leuven, onder de hoogleraren 
Albert de Meyer, Leo van der Essen, Emile Lousse en Placide Le-
fèvre, O.Praem. In juli 1939 behaalde hij het licentiaat in de histo
rische wetenschappen. 

In de abdij te Heeswijk doceerde hij nadien vele jaren algemene 
kerkgeschiedenis, vaderlandse kerkgeschiedenis, patrologie en ordes
geschiedenis. 

Sedert 1950 maakt hij deel uit van de Historische Commissie van 
de Orde, en is hij medewerker van haar tijdschrift Analecta Prae-
monstratensia. 













STELLINGEN 

I 

Het voortbestaan van de Abdij van Berne gedurende de Tachtig
jarige Oorlog is in belangrijke mate te danken geweest aan de bij
zondere bescherming van prins Willem van Oranje en diens zonen, 
Maurits en Frederik Hendrik. 

II 

Het behoud van het katholicisme in het zuidelijk deel van de Bom
melerwaard is in eerste instantie te danken aan de activiteiten van 
de norbertijnen van Berne, die vanuit Bokhoven opereerden. 

III 

Zonder haar eigen parochies zou de Abdij van Berne tussen 1648 
en 1857 vrijwel zeker iedere basis voor haar verder bestaan verloren 
hebben. 

IV 

Abt Petrus Beckers van Berne, 1805-1823, was een man van bedui
dend groter formaat, dan de karikatuur, welke de Bossche vicaris An
tonius van Alphen steeds weer van hem in zijn brieven heeft gete
kend. 

V 

Tot dusver is er nog steeds geen afdoende verklaring gevonden voor 
het gegeven dat vier witheren van de Abdij van Berne, te weten 
Gerlacus van den Eisen, Jozef Nouwens, Julius van Beurden en 
Pius van Aken, gedurende een aantal decennia van deze eeuw op 
landelijk niveau leiding zouden geven in verschillende katholieke 
stands- en vakorganisaties. 

VI 

Dienstbaarheid van de Abdij van Berne tegenover het bisdom Den 
Bosch in de huidige tijd, correspondeert met de opvattingen van 
Norbertus van Gennep en de stichtingsakte der abdij van 1134, 
die beide grote zeggenschap aan de bisschop toekenden. 



VII 

In onze welvaartsstaat zou de vernieuwing van het religieuze leven 
haar inspiratie kunnen vinden in een aangepaste armoedebeleving, 
bestaande in het bewust kiezen voor beperkte inkomsten, inzet en be
schikbaarheid voor anderen, en de bereidheid tot het verrichten 
van onrendabel werk. 

VIII 

Zoals het tijdschrift Analecta Praemonstratensia voor heel de Orde 
van Prémontré zijn grote waarde en betekenis heeft, zo blijft ook 
het tijdschrift Berne voor de gelijknamige abdij een waardevol com
municatiemiddel. Hiermee blijft tevens een specimen van de vroe
ger zo talrijke „huisorganen" van de religieuze ordes en congregaties 
behouden. 

IX 

Geschiedvorsing en geschiedschrijving verhouden zich onderling 
ongeveer als wetenschap en kunst. 

X 

Het amateurtoneel, dat in de Nederlandse openluchttheaters wordt 
beoefend, is in sociaal, cultureel en recreatief opzicht van bijzondere 
betekenis. 

XI 

Indachtig het gezegde „late haver komt ook op" dienen wetenschap
pers, wier studie in hun jeugd bleef steken, deze zo mogelijk tijdens 
het genot van hun A.O.W.-uitkering te voltooien. 

SteUingen behorende bij het proefschrift van W. J. C. C. van den Hurk, 
Het verborgen hven van de Abdij van Berne in haar parochies, 1797-1857, 

Tilburg, 1977. 






