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Temidden der wolven: 
Bisschop Gisbertus Mas ius  ( 1  545146 - 1614)  

Bisschop G i s b a s  Masus, alie bezoe- 
kers van de Sint- Jan kernen hem waar- 
schijnlijk wel van 'gezicht'. Hij heefi 
namelijk als enige bisschop een praal- 
graf in de Irathe&aal: het beeld van de 
biddende ma$i in de hromgang. 
De weinige gegevens over jeugd efi 
opleiding van de vimde bisschop van 
Dm Bosch zijn snel verteld. Gijsbertus 
Maas is in 1545 of 1546 in Zaltbomme1 
geboren en rond 1570 priester gewijd. 
In 1579 werd hij kankanunnik van het 
kapittel van de Sint-Jan en in 1583 ple- 
baan In 1584 volgde een benoeming 
tot vicaris-generaal van heil bisdom 
Masius werd op 7 maart 1594 3-1 de 
hofkapel in Brussel tot bisschop van 
het bisdom 's-Heutogenbosch gewijd 

1614. Het was  zij^^ taak om in deze 
periode vm Tachtigjarige Oorlog en 
Reformatie zijn bisdam sterk te maken 
tegen het oprikkende protestantisme. 
De motor van deze Katholieke (Con- 
tra)Reformatie was het Conalie van 
Trente, Dat a t k w a m  t u ~ i ~ m 5 4 5  en 1563 
onregelmatig bijeen met'ttls deel het 
aanpakken van de wantoestanden ia de 
kerk en het fowuleren van de katholie- 
ke domine. Door hervormingen door 
te voeren zou de protestanten de wind 
uit de zeilen worden genomen en door 
goed gvdsdienstanderwijs zouden wei- 
felende katholieken minder snel 
'niuichted voor 'ketterseq argumenten. 
De herderlijke arbeid had avissde~d 
succes. Zo was pauselijk gezant 

Frangipaili bij zijn bezoek in 1599 aan 
Den Bos& 'zeer voldaan over de stand- 
~astigheid van de bevolking in het 
gebof, over het leven van de geestelijk- 
heia en vooral over de godsdienstoefe- 
wed. Twee jaar later moest Masitis 
echter aan Rome rapporteren dat 'de 
toestand van de kerk van Den Bosch 
allaellendig~t is'. De langdurige oor- 
logsdreiging 'van ketters en rebeiled 
(het leger van prins MaWltsl), had 
blijkbaar b e s t e  gevolgen voor de 
moraal ~ a n  de bevolking. 
E e n  van Masius' eerste ofikide aaivi- 
teiten was de visitatie van het kapìtk1 
van de Ynt-Jan. eind 1595. Bij deze 
g e M e i d  gaf hij het n i d  stattz- 
ten, Bnarna waagde hij zich buiten de 
stad, In 1609, in het begin van het 
Twaalfjarig Bestand, zien we hem bij- 
voorbeeld in Boxtel - met een vnjgelei- 
de van de Staten-Genemal((!) -, waar hij 
ontheiligde altaren opnieuw wijdde. In 
r613 maakte hij een rond&@ in het 
dekenaat Oss. 
Geheel d vol ge pr^ Trente' ma&e hij 
zich sterk voor het godsdienstonder- 
wijs aan de stedelijke bevolking. Een 
jaar na zijn komst in Den Bwch regel- 
de hij d zondagsscholen voor de plaat- 
selijke jeugd, De stedelijke overheid 
zorgde wwr de nodige stimdans door 
spijbelaars een bete in het vooruit- 
zicht te stellen. Voor anderwijs op een 
hoger niveau bracht hij in 1610 de 
Tendeten in Den Bos&, die er een 
college begonnen. Ook kwamen onder 
zijn 'bewind" de kapucijnen naar de 
stad. 
Minder duidelijk, miar wel interessant 
waren zijn bemoeienissen op dhireel 
gebied, Hij schonk bijvoorbeeld glas-ui- 
loodramen aan de Sint-Cath-akerk 
en de Sint-Pieterskerk. Op die ramen 
was kij te zien tussm Christus en 
Mark; een staaltje propaganda dat zijn 
protestantse tegenstanders veroordeel- 
den als 'vuyle afgoder@. v-: *..r- .C 




