De Engels-Hervormde gemeente te Breda
gedurende de 17de eeuw
door

A. HALLE MA

D

at er voor de Engelse, Schotse en Ierse troepen, die in onze
vestingsteden hier te lande gedurende de 16de en 17de
eeuw in bezetting lagen, werd gepreekt in hun eigen taal.
blijkt uit verschillende resoluties van plaatselijke regeringen
van die steden, waar deze uit het buitenland herkomstige garni~
zoenen werden gelegerd. Een der oudste voorbeelden daarvan is
zulk een resolutie in het Leidse Gerechtsdagboek van 1587, d.d.
i April: "Capt John Reynes, wesende met zijne compagnie Engelschen binnen deser stede garnisoen, is toegelaten te mogen pre~
dicken ende opter Engelseher wijze, sonder daerinne enige veran~
deringe te brengen, haeren dienst te doen ende ouffenen in de
Falibagijnkerk, ter plaetse daer Do Doneleus tot nog toe heeft
ge(leerd)".l)
Met de Engelse soldaten kwamen soms ook wel handwerks~
lieden mee, die zich speciaal in die steden vestigden, waar kans was
om er voor ons land nieuwe industrieën te vestigen of de daar be~
staande uit te breiden. In hoeverre dit voor Breda kan gelden. kon~
den we trots velerlei onderzoekingen in die richting niet vaststellen,
doch in het toen aan textiel~industrieën zo rijke Leiden woonden in
1607 reeds 145 Engelse gezinnen buiten de ongehuwde personen.
Vandaar hun met des te meer redenen omklede verzoek een eigen
predikant te hebben, die hun gemeente kon voorgaan, "hoe dat zij
de neeringe haerer hantwerck uyt hun vaderlant gevolgt ende alhier
ter nedergeslagen zijnde, bevonden berooft te wesen van tgehoor
des Godtlycken Woordts, waerdoor zy supplianten in hunne ge~
moede bedroeft zijnde, als dewelcke na hunne gestadigen ende
swaeren arbeyt alhier geen bequamheyt en vinden, omme opte
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sabbath ende andere vierdagen hun te rusten mit gebeden ende
heylige ouffeninge nae God-ts bevel".
Daarom verzochten zij een geschikte lokaliteit, om er in hun
eigen taal de prediking des W oords en de bediening der sacramenten te ontvangen overeenkomstig de kerkelijke gebruiken en instellingen der "Reformatie alhier aengenomen ende jegenwoordich
gebruyckelijck, nyet twijfelende off daer sullen in corten tijt meer
andere Engelsche coopluyden als hantwerckers volgen, .die de
neringe ende handelingen alhier sullen helpen stijven, (mits den
goedertierenden zegen des Almachtige) ende goede innegesetenen
alhier door tbehulp van UE. zalige regieringe. neerstick beleyt ende
getrouwe voorstant dergenen, die uyt verscheyden coninckrijcken
ende provincien alhier comen herbergen ende hun toevlucht tot U.E.
nemen."
Als gevolg van dit verzoek werd te Leiden aan de Engelse
gemeente de St. Catherijnegasthuiskerk ter beschikking gesteld in
dier voege, dat aldaar des Zondags om negen uur voor die gemeente
mocht worden gepreekt in een zg. "vrouchpredicatie", en dat "achtervolgende d'ordre vande Duitsche kercke alhier", d.w.z. volgens
de Calvinistische ritus en confessie, waartoe in 1607 nog de bekende
prof. Franciscus Gomarus en de Waalse predikant Ds. Daniel
CastelIanus werden aangewezen, toen de Engelse gemeente in de
sleutelstad nog niet haar eigen predikant had. als zijnde beiden
"totten dienst Godts in de leringe des H. Evangeliums ende uytdelinge der Sacramenten in de Engelschen tale bequemst en de
christelicke gemeente meest dienstich te wesen." 2)
Op dezelfde wijze, als hierboven werd geschetst betreffende de
wording der zg. Engelse gemeente te Leiden, ging het ook elders in
de Republiek, zonder dat we doorgaans precies weten, hoe in de
Zuidelijker gelegen vestingen deze buitenlandse Protestantse gemeenten - ook wel "garnizoenskerken" geheten - ontstaan zijn.
De geschiedenis der gemeenten van Engelse Hervormden te Amsterdam, 's-Gravenhage, Leiden, Dordrecht, Rotterdam, Middelburg,
Vlissingen met ieder één predikant is daardoor ten naastenbij beschreven kunnen worden. niet echter die van Breda. Geertruiden71
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berg en Bergen op Zoom. welke alle drie in de 18de eeuw al weer
opgeheven waren. Kwam het misschien door het betrekkelijk kort~
stondig bestaan dezer kerkelijke gemeenten in het Zuiden, dat latere
geslachten aan haar bestaan geen aandacht meer schonken en waar~
door ook de herinnering aan een zelfstandige Engelse gemeente al~
hier werd verdrongen door daarna ontstane kerkelijke toestanden?
Of aan het feit. dat de Brabantse vestingen en dus ook haar garni~
zoenen na het Barrièretractaat van 1715 hoe langer hoe meer haar
betekenis verloren? De Schotten hadden toen in Rotterdam reeds
twee gemeenten. te Veere bestond. ook nog steeds een Presbyteri~
aans~Engelse gemeente. verder te Amsterdam. Middelburg en Vlis~
singen. alle kerkelijk onderhorig aan de Synode der Ned. Hervorm~
de Kerk en ook gedurende de 19de eeuw haar bestaan handhavende.
3) De geloofsleer en liturgie dezer Engelse gemeenten kwamen in
grote lijnen overeen met die der Hervormde kerk der Republiek in
tegenstelling met de Engelse gemeenten in Nederland, behorende tot
de Anglikaanse kerk en staande onder geestelijk toezicht van de
bisschop dier kerk te Londen. welke Anglikaanse gemeenten resp.
in 1698 te Amsterdam. in 1627 te Rotterdam. in 1844 te 's~Graven~
hage en in 1842 te Utrecht zijn gesticht geworden. 4)
Om ons nu verder te bepalen bij de geschiedenis der Engelse
gemeente te Breda in de 17e eeuw, waarvan de bronnen zeer schaars
zijn. - alleen de 17e eeuwse acta der classis Breda van de Ned.
Hervormde Kerk en het Bredase Gemeente~archief verstrekken
enige gegevens omtrent bestaan en kerkelijk leven -. moge in de
bladzijden hierna een samenvattend overzicht van die vergeten
historie volgen. Plaats van· samenkomst der jonge gemeente was
aanvankelijk een particuliere woning van een. haar leden welgezind
Bredase burger en daarna - vermoedelijk in 1643 ..- de O.L.
V rouwe~ of Gasthuiskapel naast het tegenwoordige Oudemannen~
huis in de Boschstraat achter de Beijaard. Dit pand is gedurende
de 17de ..- 19de eeuw dikwijls van bestemming verwisseld, na de
verovering van Breda door Frederik Hendrik korte tijd arsenaal,
vervolgens bedehuis der Engelse gemeente. hospitaal, werkhuis en
ten slotte gymnastieklokaal voor het Bredase garnizoen. 5)
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Nog in de tijd, dat de Hervormde gemeente van Breda kerkelijk
was ingedeeld bij het classicale ressort van Dordrecht, dus tot
Augustus 1614, in welke maand de plannen tot stichting van een
zelfstandige classis Breda openbaar gemaakt en in behandeling ge~
nomen werden, is er voor het eerst sprake van de aanwezigheid van
een Engelse predikant aldaar. Een der Hervormde predikanten, Ds.
Muysholius, had tegen deze buitenlandse leger~ of garnizoenspredi~
kant bedenkingen geopperd en wel dat hij niet geëxamineerd was,
"alleen, sonder examen, van den Engelschen predicant van Bergen
(op Zoom) is bevesticht." Het Bredase consistorium der Hervormde
gemeente had hem daarom aangezegd, dat hij de sacramenten niet
mocht bedienen zonder voorafgaand examen. In verband met die eis,
waaraan hij zich blijkbaar had onderworpen, was hij voornemens,
althans bereid, zich te wenden tot de Dordtse classis, indien deze
hem tenminste wilde examineren. Op haar beurt maakte de classis
daartegen echter wel enig bezwaar, "verstaende, dat het examen
desselven niet ons maar liever den Engelsehen predicanten deser
landen toebehoort, daerom hij sal vermaent worden metten eersten
sich selven voor haer tot dien eijnde te presenteren". 6) Nadere bij~
zonderheden betreffende deze gemeente noch de naam van de toen
dienstdoende predikant worden echter bij die gelegenheid vermeld
en we weten dus slechts, dat reeds in 1614 Hervormd Breda zijn
Engelse gemeente had.
De Bredase predikanten stelden in deze vergadering tevens
voor zich met die van Bergen op Zoom af te scheiden van de Dordt~
se classis en een zelfstandige classis te vormen "binnen de palen van
Brabant" als "Brabantsche classe," "die den Brabantschen steden
toekomt." Deze resolutie fundeerden zij op het recht, "haer toe~
comende van wege de acta der ouden Dordrechtschen Synodi
nationales, " voorts "op de nootsakelijckheyt (wegens den afstand
en de grootte der classe Dordrecht)" en in de derde plaats op de
goedkeuring der magistraten van Breda en Bergen, de Raad van
Brabant en de Algemene Staten.
De classis Dordt echter adviseerde, om dit voornemen nog niet
uit te voeren en zich dus voorlopig nog niet af te scheiden. Toen de
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splitsing spoedig daarna toch doorging mede onder invloed van de
prins van Oranje, die gaarne zag, dat zijn stad en baronie Breda
ook kerkelijk een zelfstandig ressort uitmaakte, van waaruit de
reformatorische krachten zich sneller en gemakkelijker konden
ontplooien over West~Brabant dan vanuit het verder afgelegen
Dordrecht, werd zowel te Dordt als te Breda de Engelse gemeente
opgenomen in elk dezer beide classes.
Doch eerst na vele jaren ontmoeten we die beide kleine ge~
meenten weer in de kerkelijke geschiedenis van Dordrecht en Breda.
Het was in de vergadering van de Dordtse classis, belegd te Geer~
truidenberg op de eerste vier dagen van November 1633, dat er een.
verzoek van de Engelse gemeente uit de Merwestad binnenkwam
bij monde van haar predikant 7), dat zij zich in het geval van moei~
lijkheden zou mogen wenden tot deze classis om raad en steun en
dat zij zich ook onderwierp aan de kerkelijke autoriteit van de
classis, welk verzoek door de Dordtse magistraat werd ondersteund.
De classis willigde dit verzoek gaarne in en stond de Engelse predi~
kant voorts toe zitting te nemen in het college en dat wel met advi~
serende stem. Een deputatie uit de classis bezocht vervolgens de
kerkeraad der Engelse gemeente en de burgemeester, om beiden het
classicale besluit mee te delen, die zich daarmede zeer ingenomen
toonden.
Twee jaren later werd zelfs een niet~Engelse of Schotse doch
een Dordtse predikant en wel Ds. Dibbetius aan de Engelse ge~
meente aldaar verbonden. Ds. John Ceircenty, predikant dezer ge~
meente, was namelijk in het voorjaar van 1635 overleden en moest
een opvolger hebben. Ds. Dibbetius werd toen beroepen en had wel
begeerte dit beroep te aanvaarden. joris Waters, oud~ouderling, en
Johannes Naterson, diaken' en vertegenwoordigers van de magi~
straat van Dordrecht, legden een beroepbrief der Engelse gemeente
aldaar over op Ds. Frans Dibbetius, predikant "op den polder",
d.w.z. te Ridderkerk - eertijds te Keulen -, geassisteerd met
credentie van Ds. Buytendyk, mede geapprobeerd door de magistraat
aldaar, verzoekende dimissie uit de gemeente, waar de beroepene
tot dusverre dienst deed. "De Classe, in de vreese des Heeren de
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saecke overwogen hebbende, heeft tot dimissie op sijnen persoon
verstaen, welverstaande dat de Engelse kercke geen lidt deser E.
vergaderinge meer sal wesen." Dit in tegenstelling met de positie
van Engelse predikant in de classis, welke zijn ambtgenoot te Breda
innam, gelijk we hierna zullen aantonen. Maar als gevolg van het
feit, dat te Dordt de Engelse kerk nog niet werd toegelaten tot de
gemeenschap der Hervormde kerken, in de classis georganiseerd,
maakte ook Ds. F ranciscus Dibbets voorlopig geen deel meer uit van
dit college en verzocht hij "testimonium vitae et doctrinae, hetwelck
hem is vergunt."
Tien jaren later, in 1645, verzocht de Engelse gemeente te
Dordt echter op dezelfde voet als de Hervormde gemeenten toe~
gelaten te worden tot de classis als gewoon lid. Ook toen had de
classis nog wel enige bedenkingen, doch de mogelijkheid tot aan~
sluiting werd toch opengelaten. "De vergaderinge, verstaende uijt
den 35 Art. der Synodi van Gorcum de anno 1642, dat tselve niet
en sal geschijeden dan met consent van Hare Ed. Gr. Mogenden of
den Achtb. Magistraet der stede, alwaer de selve kercke is, heeft
goetgevonden enige conditiën te ontwerpen ende die de Engelsche
kercke door Deputatos bekent te maecken ende soo se daerin accor~
deren, sullen deselve conditiën met haer versoeck den Achtbaren
magistraet deser stede voorgedragen worden ende daerop ver~
soecken der selver consent ende approbatie". 8)
De 5de September 1645 werd deze zaak weer in behandeling
genomen en nu werden de condities nader bekend gemaakt. De
predikant der Engelse gemeente, Ds. Robertus Pagetius, kwam met
zijn ouderling, Gillis van Hemert, ter vergadering van de classis, om
een en ander nader te bespreken, nadat in genoemde gemeente het
consistorium reeds over de voorwaarden van toelating was gehoord.
Behoudens de goedkeuring van de Dordtse magistraat was die toelating nu goedgevonden, mits de Ertgelse gemeente in haar geheel
en de kerkeraad in het bijzonder de volgende bepalingen accepteerde:
10 de gemeente onderwerpt zich aan de orde en besluiten der
Zuidhollandse synoden;
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20 idem aan de classicale wetten en voorschriften;
30 de Engelse predikant betaalt evenals zijn Hervormde col,
lega's het weduwengeld en de andere classicale lasten;
40 deze gemeente wordt periodiek door de classicale visitators
gevisiteerd;
50 ouderlingen uit de Engelse gemeente worden niet toege,
laten in de classicale vergaderingen tenzij in bijzondere gevallen;
60 wanneer er een nieuwe predikant zal moeten worden be~
roepen, zal dit geschieden met approbatie van en na gehouden
examen door de classis;
70 zij geniet voor het overige alle rechten van het Hervormde
kerkgenootschap: stemrecht. classicale commissies, pensioen of toe,
lage voor de predikantsweduwe enz.;
80 de magistraat moet zijn goedkeuring en sanctie verlenen
aan het opnemen dezer gemeente in de classis;
90 dit college behoudt zich ten alle tijde het recht voor zich
weer los te maken van de Engelse gemeente en zij zal op haar beurt
hetzelfde recht genieten jegens de classis mits met goedvinden van
de magistraat. Na veel over en weer gepraat nam Ds. Pagetius deze
voorwaarden aan voor zijn gemeente en werd nu tot lid der classis
met gelijke rechten en plichten als de Hervormde predikanten aan~
genomen in de vergadering van 10 en 11 April 1646.
Reeds het volgende jaar kwam een kwestie betreffende een lid
dezer gemeente in behandeling in de classis, de 30ste April 1647 op
de beurt van Dubbeldam te Dordt vergaderd, nJ die van "Lijsbeth
vroeijvrouw." Deze, ook "vroemoer", dus vroedvrouw genaamd,
was in de Engelse kerk van het avondmaal geweerd, omdat ze haar
man kwaadwillig had verlaten. Ze verzocht nu wederom tot het
avondmaal te worden toegelaten. Nadat Ds. Pagetius, ter vergade,
ring aanwezig, in deze zaak om advies was gevraagd. deelde deze
mede, dat de kwestie nog hangende was en in de kerkeraad niet was
afgedaan. Daarom werd haar aangezegd, dat ze ontijdig met haar
verzoek of klacht bij de classis was gekomen en moest afwachten,
wat de kerkeraad in dezen over haar toelating zou beslissen. Doch
deze kwestie bleef wel heel lang onbeslist. want in November 1647
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stond zij opnieuw in de classicale vergadering met een gelijksoortig
verzoek. Daaruit blijkt, dat zij, nu Lijsbeth Grittens geheten, klaag~
de, dat haar man wel en zij niet tot het avondmaal werd toegelaten,
hoewel zij om redenen genoodzaakt was zich afzijdig te houden van
haar echtgenoot. Na ingesteld onderzoek was echter gebleken, dat
zij "haer gansch onversoenlijck stelt tegens haer man ende in der
eeuwicheyt met hem niet en wil versoenen, ende dat sij om deese
ende andere redenen niet en is toegelaeten tot noch toe tot het
gebruijck des H. Avontmaels." De classis was dan ook van oordeel.
dat de kerk van Dordrecht zowel als de Engelse gemeente aldaar in
het bijzonder goed had gehandeld met haar niet tot het gebruik van
de sacramenten toe te laten "ende billijckt haere proceduyren ende
heeft vorders haer vermaent tot versoeninge met haer man ende soo
sij suIcks niet en doet, dat sij niet te hopen heeft, dat sij sal connen
tot het H. Avontmael toegelaeten te werden." Of Lijsbeth "vroe~
moer" naar die vermaning geluisterd heeft, melden de classisacta niet
verder, zodat aangenomen kan worden, dat deze mogelijkheid blijft
bestaan of dat zij geen verdere moeite meer gedaan heeft om in
haar kerkelijke rechten bij de Engelse gemeente te worden her~
steld. 9)
We zullen daarmee tevens afscheid nemen van de voormalige
Engelsche gemeente te Dordrecht en eens even een blik slaan in de
geschiedenis der zustergemeente te Breda, waarover het tweede
classisboek van Breda trouwens heel wat meer bijzonderheden
geeft. 10)
Want nadat hiervoor met enkele woorden aan het bestaan van
een zelfstandige Engelse gemeente in de garnizoens~ en vestingstad
Breda reeds in 1614 werd herinnerd, blijven haar lotgevallen ge~
durende bijna een kwarteeuw voor ons verborgen, totdàt zij in 1639
in de classicale acta plotseling weer opduikt. 11) Het is intussen
wel begrijpelijk, dat gedurende de periode, toen de stad opnieuw in
Spaanse handen was geraakt (1625--1637), in elk geval de Engelse
gemeente, meerendeels bestaande uit leden der Engelse en Schotse
hulptroepen, tijdelijk moest worden opgeheven. Doch reeds spoedig
nadat Frederik Hendrik de erve zijner vaderen, Breda met zijn
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Baronie, weer op de vijand had veroverd, de Grote kerk opnieuw
werd opengesteld voor de Hervormde eredienst, terwijl ook de
Wendelinuskapel in de Catharinestraat voor de tweede maal in
gebruik werd genomen door de zg. Franse of Waalse gemeente (zij
was ook ten dele een garnizoenskerk geworden), zien we de Engel~
se gemeente te Breda herrijzen en wel in het jaar 1639.
Het was namelijk op 25 Augustus van dat jaar, toen de Breda~
se classis in extra ordinaire vergadering bijeen was, dat er o.m.
werd gehandeld over de kwestie, of men "oock niet de Engelsche
predicant tot membrum deses Classis sal aennemen," de vraag dus,
die hiervoor ook meermalen ten aanzien van zijn collega te Dord~
recht was gesteld en ten slotte in bevestigende zin was beant~
woord. De overwegingen, op die vraag te Breda gevolgd, doen wel
duidelijk uitkomen, dat de Engelse gemeente ten behoeve van de
zielzorg der aldaar gelegerde buitenlandse troepen van Engelse
origine was geconstitueerd. Immers het advies luidde, dat een der
oudste Hervormde predikanten ter plaatse, Ds. Hanckius, eerst een
bespreking zou houden met de Engelse predikant, of deze wel ge~
negen was zich te conformeren en onderwerpen aan de classicale
wetten en besluiten der Hervormde kerk "ende of sijn E., sulx doen~
de, niet en soude perijkel lopen van sijn militair tractement." Ge~
hoord de resultaten dezer bespreking zou na behandeling van een
rapport over deze kwestie een besluit van, al of niet~toelating ge~
nomen kunnen worden. Want nog altijd bleef dit ook te Breda een
gewichtige vraag, die in 1641 nog niet tot genoegen was beant~
woord, want toen werd er een synodaal voorstel van gemaakt
blijkens het classicale besluit van 2 April 1641, nadat de zaak bij
herhaling aan diverse instanties was voorgelegd, zonder dat men
tot een definitieve beslissing kon komen. Misschien had de Engel~
se predikant er voor zich een financieel bezwaar in gezien, mis~
schien ook waren er andere obstakels.
Naderhand, toen de classis in September van dat jaar weer
bijeen kwam, was er echter een beslissing gevallen, "doordat de
deputaten ter Synode de zaak in dit college aanhangig hadden ge~
maakt. Dit besluit spreekt van de aanwezigheid van een Engelse
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predikant te Breda, die nog geen lid van de classis was en dit toch
wel diende te wezen op grond van het feit, dat hij in zijn ambt
voeling moest houden met de collega's der Hervormde kerk ter
plaatse. In verband daarmee adviseerde de Synode, om elkaar in
deze zaak nader te verstaan en te overleggen op welke wijze de
Engelse gemeente in de classis opgenomen zou worden. De deputa~
ten, waaraan Ds. Hanckius werd toegevoegd, moesten nogmaals met
de Engelse predikant confereren, "dwelcke volgens gedane rappor~
ten sich gevoechlijck stelt int aennemen onser ordre," werd in
September 1641 reeds gerapporteerd.
Behalve zijn zg. militair tractement, dat slechts 240 gld. be~
droeg, genoot de Engelse predikant, - Ds. Richard Dell of Dellius
was zijn naam, - naderhand een toelage van de Bredase magi~
straat. Reeds eerder, in Januari 1642, verzocht hij de hulp van de
classis, om eveneens een tegemoetkoming te krijgen van de Raad
van State wegens het opnemen in de diensten zijner gemeente van
de officieel uitgeschreven bid~ en dankdagen. Daarvoor werd ook
zijn collega van de zustergemeente te Bergen op Zoom gehono~
reerd en de classis wilde hem daarvoor wel met brieven van aan~
heveling helpen, een hewijs, dat Ds. Dellius dus toen al als een ge~
woon lid van de Bredase classis werd heschouwd en hehandeld. 12)
Het synodaal advies inzake het opnemen der Engelse gemeente in .
de classis was, dat het desbetreffend besluit "alsnoch wort gelaten
in de discretie van de respective classen." Op het verzoek aan de
Raad van State, om enige tractementsverhoging ten behoeve van de
Engelse predikant Ds. Dell of DeHius te verkrijgen, had de Bredase
predikant en professor, Ds. L. Renesse, het succes gehoekt, dat hem
een acte van salarisverhoging van f 200.~ jaarlijks was overgereikt,
invorderbaar op de ontvanger Staets, slechts onder deze voorwaar~
de, dat Ds. DeH "sal moeten staen in leven ende lere ter judicatuere
deser classe, gelijck hem het selve door de broederen deser stadt"
(t.w. de predikanten der Hervormde gemeente te Breda) "salaengedient werden" (7 April 1643). In de zomer daarop - de classis
was 30 Juni 1643 weer te Breda bijeen -, werd dan ook definitief
vastgesteld. dat Ds. Dellius - nu weer gespeld "d'el"! - voortaan
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met recht van stem en advies de vergaderingen van het college zou
bijwonen.
Er waren echter nog een paar bezwaren, die zijn toetreden in
de weg hadden gestaan: de Engelse gemeente had na haar herrijzing
nog steeds geen kerkeraad en de predikant zelf was als geboren
Engelsman "nog soo ervaren niet in onse Duytsche tale", dat hij
reeds dadelijk functies als classicaal of synodaal deputaat in het
college behoefde te aanvaarden, meenden zijn Hervormde collega's.
Men zou eens elders informeren, "wat ander Classen in dit stuck
sullen doen." Eveneens zou moeite gedaan worden, om ook voor
hem de zg. classicale onkosten ten bedrage van f 40.~, een schade~
vergoeding wegens het bijwonen der vergaderingen, te verrichten
werkzaamheden, reis~ en verblijfkosten enz., "die andere predicanten
jaerlycx genieten," te verwerven.
De verkiezing van een kerkeraad van de Engelse gemeente,
een voor haar vergadering ongewone zaak, bleek dan ook geen
gemakkelijke taak, nadat haar predikant in Maart 1644 daartoe de
"behulpzame handt des Classis" had verzocht. Er werd nu namens
de classis een kleine commissie gevormd, die moest onderzoeken hoe
deze kerkeraad het best geformeerd kon worden, want er waren
slechts weinig leden uit de Engelse gemeente, die zich voor het ambt
van ouderling en diaken beschikbaar stelden. Reeds was de eerste
verkiezing onder leiding van Ds. Dell "overmits de schaersheyt van
stoff tot sulcke ampten ende weygeringhe van eenigen" mislukt en
dus moest nu een tweede poging met meer succes ondernomen wor~
den. Aan de predikant werd voorlopig het advies gegeven om zijn
pogingen, ten einde de onwilligen te bewegen zich een verkiezing te
laten welgevallen, nog niet op te geven. Ook werd hem medewer~
king toegezegd inzake vergoeding van huishuur, waartoe de gede~
puteerden der classis een verzoek hadden ingediend bij de magi~
straat van Breda, die blijkbaar voor deze kosten een bedrag had
uitgetrokken, althans de deputaten deelden in hun rapport mede,
dat "bij de Achtbare Magistraet alhier daer in yets is gedaen" (20
Juni 1645).
Doch niet lang daarna overleed de predikant Ds. Richard Del~
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lius, - vóór 3 April 1646) - , op welke datum de belangen der
Engelse gemeente opnieuw in de classicale vergadering te berde
gebracht werden, aangezien blijkens formele acte van de Raad van
State de Engelse predikant was opgedragen zich in leer en leven
te onderwerpen aan de autoriteit en het toezicht der classis van de
Ned. Hervormde kerk - hier "Nederduytsche kercken" genoemd
- gelijk Ds. Dellius bij zijn leven ook had gedaan. In verband daar~
mee zou de nagelaten weduwe in dezelfde rechten delen als de
Hervormde predikantsweduwen in de Baronie van Breda volgens
art. 22 van de classicale wet. 13)
Voorts werd besloten tot de verkiezing van een kerkeraad,
doch thans na nvoorgaende communicatie met sijn Hoocheyt", die
dus ook in de Engelse gemeente te Breda een recht van-opperste
goedkeuring kon laten gelden. Die kerkeraad moest dan het beroep
uitbrengen op een opvolger van Ds. Dellius, een en ander met mede~
weten, .goedvinden en overeenkomstig de hier gevolgde kerkelijke
procedure "volgens de practijcke onses classis daer ende soo 't be~
hoort." De deputaten der classis en speciaal de Bredase predikant
Ds. Hanckius, "als hij d'Engelsche tale verstaende", zouden zorg
dragen, dat noch de weduwe noch de Engelse kerk of gemeente
in haar rechten verkort werd.
Ook hier bleef echter de vaak zo netelige beroepskwestie niet
uit, want nadat in de zomer van 1646 Ds. Losecatius en Ds. Renes~
se. beiden predikant te Breda, bij de Raad van State ~et annus
gratiae voor de weduwe van Ds. Dell hadden verkregen, konden de
deputaten, gesterkt met Ds. Hanckius, nog geen effect bereiken met
dè gewoonlijk gevolgde procedure der beroeping, aangezien de instelling van het consistorium uitbleef en de kapiteins van het Engelse
garnizoen zonder meer doctor Johnson, elders Janson en zelfs
Jansen (!) geschreven, tot predikant van hun gemeente uitriepen,
aldus "de voorgeslagen goede manier verhindert hebbende."
In verband daarmee werd door de classis besloten, "genoemden
doctor te hooren en dan voorts naar bevind van saken daarinne te
handelen."
Stadhouder Frederik Hendrik scheen echter minder waarde
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aan deze formaliteiten te hechten dan de heren van de Bredase
classis. want toen dr. Johnson de 19de Juni 1616 in de classis ver~
scheen en men hem vroeg. hoe hij te Breda bij de Engelse gemeente
was beroepen. toonde hij zijn beroepbrieE. "ingestelt ende onder~
teykent bij de H. Capiteynen als lidmaten van de Engelsche Ge~
nieynte. gedateert den 27 Marty 1646. daarinne sij hem tot haren
predicant versoeken en beroepen. De classis. dit gesien en uyt hem
als ook uyt Ds. Renesse verstaen hebbende het geschiet te sijn met
goetvindinge van sijn Hoocheyt, vint goet. oversiende voor dese
reyse enige defecten in de formaliteyten der beroepinge. den selven
te houden voor predikant en aen te nemen tot een lit· des classis,
mitts hem onderwerpende de classe en classicale wetten en sorge
dragende. dat met den eersten een formele kerckenraadt gestelt
werde."
De nieuwe predikant accepteerde deze voorwaarden en aan~
vaardde daarmede zijn kerkelijke bediening. Hij kreeg ook de toe~
slag op zijn traetement op dezelfde wijze als de Raad van State dit
zijn voorganger had toegezegd en doen uitbetalen en ondertekende
de "gewoonlijcke formulieren." Daarmede had dus zijn gemeente
en kerk eigenlijk een Calvinistisch karakter gekregen. geheel in
strijd met de inrichting. ondogmatische leer en het kerkelijk bestuur
der Engelse kerk hier te lande.
Intussen kan niet ontkend worden. dat de classis harerzijds
alles deed om de herder der Engelse gemèente en de weduwe van
diens voorganger zoveel mogelijk de helpende hand te bieden. Zo
had laatstbedoelde in October 1647 aan het college verzocht Qm
behalve de profijten van het jaar van gratie. haar op verzoek van de
classis door de Raad van State toegekend. ook een jaar huishuur
van de stedelijke magistraat te verstrekken. hetgeen eveneens voor
haar werd aangevraagd. Daarmee waren haar verlangens echter nog
niet bevredigd. want boven deze gunsten meende zij evenals toen ter
tijd de weduwe van de overleden past·eur. die de Waalse gemeente
bij zijn leven had bediend. in aanmerking te mogen komen voortoe~
kenning van een "jaerlijcx tractement van hondert gulden." eigen~
lijk een pensioenuitkering. De classis stelde daartoe een tweetal
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requesten op, het ene gericht aan de magistraat van Breda, het
tweede aan de Raad van State.
Verder werd de nieuwe predikant Ds. Johnson door de classis
bijgestaan, toen de Engelse kapiteins uit zijn gemeente niet bereid
waren zitting te nemen in de op te richten of in te stellen kerkeraad.
Hij stelde nu voor burgers uit zijn gemeente aan te zoeken deel te
willen uitmaken van de kerkeraad en bij deze poging ondervond hij
krachtige medewerking van Ds. Hanckius, toen de enige Bredä-se
predikant, die de Engelse taal voldoende beheerste. De talen van de
kerk, de wetenschap. het internationale verkeer, het hof en de
diplomatie waren toen Latijn en Frans en niet het Engels.
Dat bleek ook weer, toen het in de winter van, 1647 op 1648
nog niet wou slagen met de instelling van een kerkeraad in de
Engelse gemeente. Om in dit opzicht iets te bereiken, was Ds.
Hanckius bij Ds. Johnson gekomen, om te onderzoeken, wie van
deze gemeente voor het ambt van ouderling of diaken in aanmerking
zou komen. Zo had eerstgenoemde gesproken met zekere Engelse
kapitein Cautau of Couture --- de spelling is niet duidelijk --- en hem
gevraagd, wat eigenlijk de reden was, waarom de officieren van het
Engelse garnizoen niet zitting wilden nemen in de op te richten
kerkeraad van hun gemeente. Ds. Hanckius had toen van die kapi~
tein een uiteenzetting gekregen van wat hij als reden tot die weigering aanvoerde en waarvan het volgende uit een desbetreffend rap~
port de hoofdzaak uitmaakt: "omdat sij hier (te Breda) geen
seeckere en vaste woningen hadden ende dicwils door patenten of
cassement souden moeten vertrecken ende datter borgers genoch
waren, die haer daertoe lichtelijck souden laten gebruijcken, ver~
darende dat hij andersints tegens de ordre van onse kercke niet en
hadde." Zo stuitte de verkiezing van een kerkeraad bij de Engelse
gemeente dus telkens af op de onmogelijkheid om geschikte per~
sonen voor dit college te vinden, vooral leidinggevende gemeente~
leden stelden zich niet beschikbaar. En zonder kerkeraad was een
bloeiend gemeenteleven in Calvinistische geest niet denkbaar, zodat
de dassis besloot, ten einde "eens tot een eynde te comen datmen
stante dasse tenteeren sal een kerckenraet op te rechten ende
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daertoe de principaelste onder de borgers van de Engelsche ker~
cke te versoecken," hetgeen de Bredase predikanten Ds. Hanckius
en Ds. Lydius nu op zich namen.
Als gevolg daarvan brachten beide predikanten in de eerst~
volgende classicale vergadering rapport uit over hun bevindingen.
Uit dit stuk blijkt, dat zij zeven of acht leden der Engelse gemeente
hadden aangezocht lid van de kerkeraad te willen worden, die zich
allen bereid verklaarden "om haer ten dienste van Godts kercke te
laeten gebruycken en die ter goeder naem ende faem staen onder
borgers." Wat het oordeel over deze aangelegenheid onder de En~
gelsche militairen betreft, deelde de predikant Ds. Johnson nog
mede, dat zij geen bezwaar maakten tegen de verkiezing van een
kerkeraad, doch aangezien enige Engelse officieren op dat moment
niet in het Bredase garnizoen aanwezig waren, wier oordeel hij ook
gaarne gehoord zou hebben en "die qualyck mochten nemen, dat~
men, sonder haer gesproocken of gehoort te hebben, hier toe ware
getreden ende met uytsluytinge van haer dese saecke hadde bij de
hant genomen," verklaarde hij verder, dat het beter zou zijn ook
deze afwezige officieren de gelegenheid te geven zich over de zaak
uit te spreken en derhalve de verkiezing uit te stellen tot de eerst~
volgende classicale vergadering. Het college wilde echter ondanks
zijn belofte, "dat sij sich alsdan peremptorie de ordre des classis wilden onderwerpen", thans niet meer van uitstel weten, aangezien deze
noodwendige zaak al zo dikwijls was uitgesteld geworden. Besloten
werd dus een kerkeraad op te richten van zes personen, drie ouderlingen en drie diakenen. Tot ouderling werden gekozen de bovenge~
noemde kapitein Courtene en de burgers Bocks en Kerck, tot diaken
Klerck, Robert Couper en Tobias, welke electie door en namens de
classis aan de predikanten Ds. Hanckius en Lydius in last werd
gegeven, die daaraan ook dadelijk voldeden. Uit hun rapport blijkt,
dat de gekozen personen zich de benoeming lieten welgevallen en
dat daarmee dus eindelijk de vorming van een kerkeraad der Engelse gemeente te Breda feit was geworden. Ook haar predikant Ds.
Johnson stemde met deze, van de gewoonlijke ordening der Engelse
kerken hier te lande afwijkend kerkbestuur in en belastte zich met
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de proclamatie en bevestiging der gekozen personen in hun nieuwe
ambt.
Spoedig nadat deze installatie had plaats gevonden. werd de
kerkeraad der Engelse gemeente in de classisvergadering van 14
April 1648 ontboden. om getuigenis af te leggen over de wijze van
zijn bevestiging. leer en leven van de predikant en zijn werk in de
gemeente. De Engels sprekende ds. Hanckius was ook nu weer de
tolk der classis. die namelijk de volgende vragen stelde...hoe ende
op wat manieren de selve in haere diensten is geconfirmeert. hoe het
staet met haere kercke ofse ooc goede correspondentie houden met
haren predicant etc.... waarop alle leden van het consistorium een
voldoeninggevend antwoord verstrekten. Dit onderhoud werd ge~
heel in de Engelse taal gevoerd. aangezien duidelijk in de classisacta
staat vermeld: ..Is haer ooc door d. Hanckius aengeseijt in haer
spraecke goede vruntschap, liefde ende correspondentie met haren
predicant te houden. te letten ofte ooc den gereformeerden Cate~
chismus suyverlijck van sijn E (erwaerde) publijcquelijck geleert
worde. ende is haer vorders gerecommandeert. datse in substantiali~
bus sullen haer E. reguleren naer de ordre. gebruyckelijck inde ge~
reformeerde kercken van dese Nederlanden ende is haer E. midts~
gaders hare gemeijnte toegewenst den rijcken segen des Heeren."
Behoudens het verschillend gebruik van taal was daarmee de
Engelse gemeente te Breda geheel gecoördineerd en geconformeerd
met de Hervormde gemeente ter plaatse. Intussen werd er geregeld
contröle uitgeoefend. speciaal door Ds. Hanckius. of de Gerefor~
meerde Catechismus in de Engelse kerk wel geregeld en zuiver werd
geleerd en gepredikt ..gelyck by ons inde Nederlandsche Gemeyn~
ten geschijedt" (classicaal besluit 15 Sept. 1648). Vooral het punt
van de brave Heidelberger bleef voortdurend zorg baren. want ook
daarna lezen we classicale besluiten als deze: ..Op den artikel.
spreeckende vanden Heydelberchsche catechismus te predicken in
d'Engelsche kercke. is goetgedacht D. Jonson aen te seggen dat hij
su1cx achtervolge. om sich in alles met de Nederlantsche kercken te
conformeren. 't welk ook is geschiet en heeft belooft su1cx met den
eersten na te komen" (6 Januari en 6 April 1649).
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Intussen moest Ds. Johnson nog in de herfst van datzelfde jaar
wegens familieomstandigheden naar zijn vaderland terug. bij welke
gelegenheid hij een getuigenis van de classis verzocht "nopende
sijnen kerckendienst, van dien tijt af dat hij tot een membrum classis
is aengenomen. 't welck sijn E .. Doctor Janston (!), geerne is inge~
willight ende gegeven" (20 Oct. 1649).
Gedurende een paar jaren lezen we nu verder niets over de
Engelse gemeente, tot in de classicale vergadering van 11 April
1651 er opnieuw een dringend verzoek bij het college wordt inge~
diend om er aan mee te werken. dat de voorlezer, tevens koster van
die gemeente, zijn salaris van 100 gulden per jaar geregeld uitbetaald zou krijgen, hetzij door de magistraat, hetzij "by sijne Hooch~
heyt ofte Ed. Mog. Raaden van State conform de Fransche kercke
binnen Breda." De classis zegde de gevraagde medewerking toe.
zodat enige maanden later de Bredase predikant Ds. Hankius. die
het meeste contact met de Engelse gemeente onderhield. de mede~
deling in het college deed van Ds. Johnson te hebben vernomen. dat
deze bericht van de Raad van de Prins had gekregen. waarbij aan
genoemde gemeente toezegging was gedaan van de geregelde uitbe~
taling van het salaris. Dat was in Januari 1652. doch in de cIassi~
cale vergaderingen van April en Juli van dat jaar kwam de zaak nog
al eens ter sprake, zodat ook toen bleek. dat de ambtelijke molens
wel eens tergend langzaam malen.
Een andere ergernis voor de leden van de Engelse gemeente
was het feit, dat Ds. Johnson in die tijd nog al dikwijls van Breda
naar Engeland reisde voor familiebezoeken en andere particuliere
belangen, zodat men dan zonder predikant zat. want de reeds bejaarde Ds. Hankius. in 1656 te Breda overleden, kon maar een
enkele maal invallen. De ouderling Kerck diende daarover een
klacht in bij de classis. doch men achtte het 't beste beide partijen
door de predikanten Ds. Lydius en Ds. Hankius tot elkaar te bren~
gen. Dat schijnt ook gelukt te zijn. want in Januari 1653 kreeg Ds.
Johnson met goedvinden van zijn kerkeraad vanwege de classis de
hernieuwing van zijn gunstig testimonium in. verband met een
bezoek aan een gemeente in Engeland. die hem tot haar predikant
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begeerde. Reeds de daarop volgende maand werd hem zijn dimissie
verleend "om naer Engelant te gaen, also sijn E. alhier niet op die
sobere inkomsten leven koest en bovendien alrede in Engelant een
parochie bekomen hadde."
Het geringe inkomen is altijd het grote bezwaar geweest om
een uit Engeland herkomstige predikant aan deze kleine gemeente
te Breda blijvend te verbinden, aangezien het jaarlijks tractement
slechts f 240.- bedroeg, vermeerderd met f 50.- van de magistraat
van Breda, zodat de predikant enige bijverdiensten moest vinden in
het geven van Engelse lessen, het verrichten van vertaalwerk en
dgl. In de havensteden der Republiek ging dat beter, want behalve
dat de Engelse gemeenten er veel meer leden telden, kon ook de
handel of de scheepvaart meer van de diensten dezer doorgaans
maar matig bezoldigde predikanten gebruik maken, hoe weinig zulks
dan ook in overeenstemming was met hun geestelijk ambt.
De gedeputeerden der Bredase classis verschenen de 13e
Februari 1653 in de Engelse kerk en verzochten van de kerkeraad
een verklaring "of sie iets tegen die dimissie van D. Doctor Jonsen
hadden, waerop sie eenpaerlick verklaarden niets daertegen te hebben, naerdien sie niets dan eer en deugt in sijn E. bevonden hadden.
En bij aldien den voorschreven Doctor Jonsen bij haer op het tractement leven koest, sie hem geerne wilden behouden." Alzo kon ook
de classis geen enkel bezwaar vinden om Ds. Johnson de gevraagde
losmaking van zijn Bredase gemeente te onthouden, zodat hij daarvan mondeling en bij schriftelijke acte ontslagen werd met dankzegging voor zijn goede pastorale zorgen.
De gemeente vond niet dadelijk een opvolger doch in het voorjaar van 1655 werd Ds. Andreas Keyr alszodanig beroepen, wiens
naam men in de kerkelijke stukken ook gespeld vindt als Kair, Kier
e.a. varianten. Ook deze predikant heeft zijn gemeente niet lang
mogen dienen, want twee jaren later overleed hij reeds te Breda en
is hier ook begraven.
27 Februari 1655 werd in een adres aan Hare Kon. Hoogheid
Prinses Mary. moeder van Prins Willem 111, acte van despice gevraagd voor Ds. Keyr als opvolger van Doctor Johnson "ter be-
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dieninge 'lande Engelsche kercke," wiens gaven en goede levenswandel "een geruijmen tijt door merckelijcke preuven is gebleecken,
want deselvè tsedert het vertreck van Doctor Jonson indestadt van
Breda sijn verblijff heeft gehadt ende de vacerende Engelsche
kercke met groote neersticheyt ende getrouwicheyt bij provisie
heeft bedient". Dit stuk was ondertekend door de kerkeraadsleden
John Coerteney, Valentine Buck. Simon Kerck, Edward Clarck en
Tobias Vedderleeff. De authorisatie op het beroep werd door de
Prinses-douairière bij acte van 30 April 1655 verleend. Ds. Keyr
verbleef dus reeds sedert het vertrek van zijn voorgaanger alhier. 14)
De twee eerstgenoemde kerkeraadsleden waren ouderlingen,
de volgende twee diaken, terwijl Tobias Vedderleeff of Vidderleef
deken wordt genoemd en Robbrecht Couper alleen met zijn handmerk tekende. Deze zes personen, vormende de kerkeraad der
gemeente. tekenden de acte van beroep op 22 Juni, terwijl de magistraat de daaropvolgende dag die acte voor gezien tekende en fiat
verleende voor de verdere kerkelijke procedure. Ds. Keyr was ongetrouwd blijkens het verlof van Hare Hoogheid op 6 Juli 1656 om na
zijn dood in zijn plaats een ander geschikt en bekwaam persoon te
mogen presenteren. 15)
Met de bevestiging van Ds. Keyr in zijn ambt ging het echter
niet zo vlot, aangezien daartoe behalve de goedkeuring der classis
ook nog andere instanties haar medewerking moesten verlenen: de
Synode en de Bredase magistraat. Burgemeester Drabbe vond in
Januari 1655 goed. dat de kerkeraad der Engelse gemeente schriftelijk aan de magistraat zou verzoeken "de behulpsame hant" van dit
college "en wijders ontwerp der requeste om te praesenteren aan
Hare Coninckl. Hoocheyd om acte van despice en hare Achtb.
(deze) overleveren. die dan daer op sullen letten na behooren." In
Maart 1655 was die acte bij de classis ingekomen. waarvan door Ds.
Hankius kennis gegeven zou worden aan de magistraat, om "verders
de saecke t'samentlick met goede ordre en voorsightigheyd te dirigeren." Aan die voor- of omzichtigheid ontbrak het ook in deze
kerkelijke procedure zeker niet, doch eerst in de zomerclassis van
22-25 Juni 1655. te Breda gehouden, kreeg het beroep op Ds. Keyr
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dan toch eindelijk zijn beslag, kon hij geëxamineerd en daardoor
beroepbaar worden verklaard, waartoe weer Ds. Hankius en verder
Ds. van der Lith de helpende hand boden. Het examen verliep ge~
heel naar wens, zodat Ds. Keyr nu dadelijk bevestigd kon worden
op de eerste Zondag na de classicale vergadering "sonder eenige
voorgaende proclamatie te doen. also D. Keyr nu de Engelsche
Kercke over het jaer bedient hebbende, genoechsame testimonium
vitae hadde, ende oock de toestemmige van meest alle de princepale
Ledematen der Engelsche gemeijnte voor desen den Classi scriptis
was gebleken". 16)
Het is niet zonder belang de tekst van de beroepsbrief hier te
laten volgen ter vergelijking met die der overeenkomstige Neder~
landse stukken. (hoewel die tekst in een Nederlands translaat in de
classisacta is opgenomen). en ook omdat daaruit verder blijkt. welke
personen toen het consistorium van de Engelse gemèente te Breda
vormden.
"Copije van het beroep op Ds. Keijr.
Den Kerckenraet vande Engelsche Kercke tot Breda, ge~
let hebbende op de goede gaven ende getuijgenissen vanden
persoon van D. Andreas Keijr. heeft inde vreese Godts ende
aenroepinge sijnes H. naems, naer voorgaende corresponden~
tie met den Achtbaren Magistraat der Stadt, ingevolge vande
acte van authorisatie van Hare Con. Hoocheyt in dato den
30 April 1655 mitsgaders oock met communicatie des E. Clas~
sis der Baronnije beroepen, gelijck sij beroept mits desen tot
haren ordinaris Herder ende Leeraer den voorn. geleerden
ende godtsaligen Mr. Keijr. om in alle plichten, den kercken~
dienst eijgen, sich als haren Herder ende Leeraar te quijten,
Godts woordt suijverlijck te predicken, de H. sacramenten
stichtelijck te bedienen, de kerckelijcke discipline te oeffenen
ende in gebeden, huijsbesoeckingen, troost der krancken, cate~
chisatie ende alles wat Godt van sijn trouwe Dienaren ver~
eijscht, hem te dragen als een voorbeeld der kudde ende Ge~
meijnte Jesu Christi. Ende versoeckt ~erhalven den Kercken~
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niet voors. dat Do Andreas Keijr dese hare wettelijcke ende
goddelijcke beroepinge gelieve aen te nemen. waertoe sij hem
wenschen den genadigden zegen des Heeren. beloovende ons
tegen sijn E. oock also te gedragen. gelijekerwijs als getrouwe
Ledematen Jesu Christi tegen haren Herder schuldich zijn.
Actum in consistorio desen 22 Junij 1655. (was onder~
tekent) John Courteneij. Valentine Buck. (ouderlingen)
Sijmon Kerck, Edward Clarek, Deeken. Tobias Vedderleef.
Deeken. Dit is het merck t van Robbrecht Couper."
De approbatie of goedkeuring op dit beroep vanwege de Breda~
se magistraat luidde woordelijk als volgt:
"Wij Stadthouder. Borgemeesteren. Schepenen ende
Regeerders der Stadt Breda, gehoort hebbende de monde~
linge propositie vanden Kerckenraet der Engelsche Gemeente
der voors. Stadt ende gesien de bovenstaende acte, bij hun
gedepescheert. raeckende de beroepinge van D. Andreas Keijr.
sijn deselve beroepinge volgens d'acte van authorisatie van
Hare Conincklijcke Hoocheyt in dato den 30 April lestleden.
bij desen voor goet houdende ende aggrerende, met inwillinge
dat daer inne verder werde geprocedeert, als naer Classicale
ende Kerckelijcke ordre is behoorende. of gerequireert wert.·
Actum ter vergadering van mijne voors. Heeren desen
23en Junij XVlc vijfenvijftich.
Onderstont: in absentie des Griffiers. C. Prasers."
En ten slotte nog de schriftelijke approbatie der Bredase classis
ter afsluiting van deze bewijsstukken.
"De E. Classis vande Baronnij van Breda. binnen Breda
vergadert, de voorenstaende beroepinge gedaen bij de Engel~
sche kercke binnen Breda op de persoone van D. Andreas
Keijr, mitsgaders de approbatie vande Achtbare Magistraet
van Breda, gesien ende overwogen hebbende, heeft deselve
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geapprobeert, gelijckse approbeert mits desen, wenschende
voorder daer over den zegen des Heeren. In Breda den 24en
Juny 1655.
(was ondertekent) Samuel Pistorius, Classis p (ro)
t(empore) praeses, ende Theodorus Winckelmans Classis p.t.
scriba." 17)
In de herfst van dat jaar werd Ds. Keyr mede tot lid der
Bredase classis aangenomen na ondertekening der formulieren van
enigheid en de classicale wetten, zodat hij daarmee geheel was op~
genomen in het corpus der Bredase predikanten van de Hervormde
gemeente en die der Baronie. Doch in tractement stond hij nog
steeds aanzienlijk achteraan, want het hem gegarandeerde jaar~
salaris was en bleef slechts f240.~, met een toeslag van f 50.~ van~
wege de stad, zodat de classis besloot om voor een suppletie van dit
beslist onvoldoende tractement de Raad van State aan te spreken en
ook de Raad van de prins van Oranje er in te mengen, (Januari
1656).
Doch voor Ds. Keyr was dat niet meer nodig, want hij overleed
reeds vóór of in de zomer van 1656, blijkens een verzoek van Mr.
of Ds. David Michel -- ook gespeld Michael --, gewezen predikant
van Edinburgh, daarna ook alszodanig bij de Engelse Gemeente te
Rotterdam, die in de zomer van dat jaar naar Breda was gekomen,
om daar de Engelse gemeente te dienen, waarvan hij zich toen de
provisionele vertegenwoordiger noemde en voor welker lidmaten hij
aan de classis verzocht onder hen het H. Avondmaal te mogenbe~
dienen. In October d.v. 18), verzocht de kerkeraad reeds aan de
classis zijn bevestiging als geordend en wettig predikant der Engelse
gemeente te Breda, welk verzoek enige maanden later blijkt inge~
willigd te zijn. Althans, in Juni van het jaar 1657 werd door de
classis aan Ds. Michel of Michael verzocht, om, wilde hij evenals
zijn voorgangers tot lid der classis worden aangenomen, de formu~
lieren en wetten der classis te ondertekenen. Tegen de inhoud daar~
van opperde hij echter enige bedenkingen, zodat hij ze alleen onder
enig voorbehoud wilde tekenen, waartegen de classis, begrijpelijker~
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wijze, bezwaar maakte. Zij stelde in October 1657 aan Ds. Michel
voor, om deze stukken nauwkeurig in het Engels te vertalen en zich
dan nogmaals over de eis van het college te beraden. 19)
In April 1658 handhaafde Ds. Michel nog steeds zijn bezwaren, niet zo zeer tegen het punt van de leer der Remonstranten doch
"aengaende de reste, versochte drij maenden respijt om te sien of
interim eenige veranderingen, in Engelant voorgedragen, op dat hem
sulcx niet schadelijck waren:' Deze Engelse of Schotse presbyter
voelde zich dus geen pure Calvinist, gelijk de Bredase classis dat
wenste en dit college had eindelijk ook genoeg van het talmen met
de verklaring van Ds. Michel! Deze moest zich nu maar eens uitspreken, vóór of tegen de formulieren van enigheid en de classicale
wetten. Toen hij, in Januari 1659 in de vergadering ontboden zijnde
en daar ook verscheen, "wert hem voorgedragen, dewijl de tijt van
bedenckinge ende onderrichtinge over de formulieren, bij sijn E. te
onderteeckenen, nu langh was geëxpireert, dat de Classis was versoeckende, dat nu de subscriptie soude geschieden," m.a.w. Ds.
Michel had dus zijn keuze te doen: ondertekenen óf weigeren. Hij
koos het eerste, maar toch nog met enige voorbehoud: "onder sekere
conditien, bij sijn E. inde ondertekeninge geëxprimeert," zonder dat
wij bij gebrek aan die nadere gegevens der "conditie" weten welke
bedenkingen hij nog steeds koesterde. Nu volgde ook zijn opneming
tot lid der classis van Breda.
Even als in 1651 werd ook in 1659 opnieuw verzocht aan de
magistraat van Breda en de raad van de Prins van Oranje, om, het
sober onderhoud van de voorlezer-koster der Engelse gemeente in
aanmerking nemende, deze functionaris een subsidie toe te kennen.
Het verzoek werd wel in gunstige overweging genomen, doch een
half jaar later moest er nogmaals bij de gedeputeerden der classis
op worden aangedrongen, hieraan mede hun aandacht te schenken.
Gedurende een paar jaren zijn er dan geen vermeldenswaardige
bijzonderheden betreffende de Engelse gemeente te noteren, tot in
de October-classis van het jaar 1661 de stadhouder Bernagie toelating tot de vergadering verzoekt en in gezelschap van de kerkeraad dezer gemeente een acte van authorisatie van Hare Koninklijke
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Hoogheid Prinses Mary. moeder van Prins Willem 111, overlegt.
gedagtekend 28 Augustus van dat jaar. om Ds. Zacharias Denman.
na te houden examen. beroepbaar te verklaren als predikant der
.. Engelsche kerck van dese stadt Breda." De predikant zelf ver~
toonde nog "seker testimonium. hoe dat hij in Engelandt hadde ge~
noten de oplegginge der handen." Dus ook in zijn vaderland had hij
reeds de kerk als voorganger gediend en met hem schijnt vandaar
ook zijn zoon of broer Eylardus Denman. toen proponent in de
Hervormde kerk hier te lande. te zijn overgekomen, die eveneens
aan de Bredase classis verzocht om hier de vaderlandse kerk te
mogen dienen.
Hij bracht daartoe gunstige getuigenissen mee van de classis
der Groninger Ommelanden, doordat hij reeds in het dorp Lopper~
sum werkzaam was geweest. Het examen van Ds. Zacharias Den~
man had nu spoedig plaats en ofschoon men daarop nog wel wat
had aan te merken. werd hij beroepbaar verklaard en een paar
weken later bevestigd.
Doordat echter het aantal armen en zieken van de Engelse ge~
meente. - vooral door de nu en dan woedende pest of enige andere
besmettelijke ziekte en stilstand in de bedrijven binnen Breda -.
snel toenam en behalve de predikant ook de voorlezer~koster George
Johnston uit geringe fondsen hun salaris trokken. werd de finan~
ciële positie der gemeente op den duur "heel sober ende voor de
armen niet genoegsaem". Er werd dus al weer aangeklopt om hulp
en bemiddeling bij de classis. die de kerkeraad der gemeente de
raad gaf. om zich te wenden tot de magistraat met het verzoek om
uit de geldmiddelen der Markendaalse kerk alhier, "die goede mid~
delen is hebbende, yetwes te versoecken tot solaes van haren voor~
sanger ende den armen". De classis zou dit verzoek wel steunen met
haar autoriteit.
Ds. Denman had dus hier geen gemakkelijke taak. waarbij
kwam, dat hij sedert 1667 geregeld ziek was, de classicale vergade~
ringen niet meer kon bezoeken en daar ook in Juni van dat jaar.
toen hij voor zijn beurt de verplichte predikatie moest houden. zich
moest excuseren "over sijn sieckte". Dit excuus moest hem ook in
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de jaren 1668 en 1669 bij herhaling gegeven worden tot hij het
daarop volgende jaar te Breda overleed. want in het necrologium
der classis tot Juli 1670 staat mede vermeld: "D. Zacharias Den~
man. Predicant inde Engelse kercke tot Breda." 20)
Ds. John of Johannes Butler werd in dat jaar zijn opvolger als
de laatste predikant van de Engelse gemeente te Breda. Met hem is
het wat een ander geval dan met de voorgaande predikanten van
die gemeente. blijkbaar allen aangesloten geweest bij de Schots~
Prèsbyteriaanse kerk. Doch Ds. Butler schijnt behoord te hebben
tot de Anglicaanse kerk blijkens de volgende aantekening uit de
classisacta van 7 October 1670: "Heeft binnen gestaan (in de
classicale vergadering van Breda) D. Johannes Butler. alhier ver~
tonende sijne Attestatie van twee EngelscheBisschoppen. waaruit
bleeck dat hij more Ecclesiae Anglicanae 21) sijne gradus Diacona~
tus et Presbyteratus 22) verkregen hadde, versochte derhalven, al~
soo hier tot predicant inde Engelsche kercke beroepen was, appro~
batie vant selfde. Sijn mede binnen gekomen dHeer Capitein Butler
niet twee ouderlingen vande Engelsche kercke alhier, vercIarende
hem tot predicant inde voornoemde kercke verkoren te sijn. doch
dat de Instrumenta Vocationis et Approbationis 23) soo van den
Raad van State als van Sijn Hoocheid inden Hage waren. om daar
door sijn Tractement te bevoorderen. 24) Ende dat hij deselve met,.;
ten eersten aan de E. Classe soude behandigen met versoeck, dat
omtrent sijne Leer ende bequaamheideen Tentamen machte gena..
men, worden."
Dit college willigde het verzoek gaarne in en stond Ds. Butler
toe bij provisie de Engelse gemeente als haar herder en leeraar te
dienen. echter zonder de bediening der sacramenten, totdat de stuk~
. ken in orde waren bevonden. het examerinaar genoegen der classis
was afgelegd en de bevestiging van Ds. Butler had plaats gevonden. De Engelse naam van deze predikant werd natuurlijk onder het
volk en daardoor ook in sommige kerkelijke stukken al weer spoedig
misvormd .en vernederlandst tot Butter. Botter, Butteler, Bottelaar
of Buttelaar. zodat we John Butler hier en daar zien gespeld als
Johannes Buttelaar! en Bottelaar!
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In Januari 1671 werden zijn stukken behandeld in de classicale
vergadering, te beginnen met een verzoekschrift aan de Prinses~
douairière van Oranje, om derzelver toestemming en actè van despi~
cieop het beroep te bekomen, opgesteld door de Engelse luitenant~
kolonel George Lander als gemachtigde van het consistorium der
Engelse gemeente te Breda. Nadat hierop namens de Prinses nader
rapport bij wijze van informatie was verzocht en verkregen. kon op
grond der gunstige getuigenissen van de kerkelijke gemeente (- en
de magistraat) Do. Jan BottIer - zoals hij nu in de acte van
authorisatie heette - "uyt onsen naem tot predicant vande Engel~
sche kercke tot Breda (worden) beroepen," een formulering. die de
classis maar matig beviel, omdat zulk een beroep eigenlijk weinig
kerkelijk was. (21 October 1670). Doordat twee kerkeraadsleden
der gemeente echter aan de classis verzochten een nieuwe beroep~
brief voor hen samen te stellen overeenkomstig de kerkordening,
hier te lande bij de Hervormde kerk in zwang, en de kerkelijke
procedure verder tot een goed einde te brengen, werd ditmaal ge~
noegen genomen met de gevolgde gang van zaken in dit beroep.
De Bredase predikanten prof. Renesse en Ds. Winkelmans
zorgden daarvoor, wezen de Ginnekense predikant Ds. Theodorus
van Eyl en diens collega Ds. van der Lith als examïnatoren" van Ds.
Butler aan, die zuiver in de leer en zeer bekwaam in de wetenschap
der theologie werd bevonden, waarna de bevestiging door de Don~
gense predikant Ds. Eleazar Lotius plaats vond. De kosten voor dit
beroepingswerk ten bedrage van f 50.~ en ten gunste van de classis
werden door de Bredase magistraat betaald ter oorzake van de ge~
ringe middelen der Engelse gemeente. Bij wijze van informatie voor
de toekomst werd nog aangetekend in de classisacta, dat dit theolo~
gisch examen zeer goed was verlopen, doch dat er "sommige Engel~
sche predicanten. die in Engelant de oplegginge der handen vande
Bisschoppen hebben gecregen en hier beroepen wordende, in haar
examen dan seer slecht bevonden worden, (en) hoe met haer te
handelen?", zodat door de Bredase broederen werd goedgevonden,
deze kwestie als een ..particulare gravamen" in de eerstvolgende
synode te brengen. 25)
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Eerst in Januari 1672 werd er melding van gemaakt, dat Ds.
Butler de formulieren van enigheid en classicale wetten zou moeten
ondertekenen, doch nog in hetzelfde jaar vertrok hij naar zijn vader~
land. Dat was blijkens de acta der classis van Juni 1672 reeds ge~
schied, toen opnieuw in omvraag werd gebracht of hij de formulieren
al ondertekend had: "kan daer in niet verder worden gedaen, dewijl
gesijde D. Butler naer Engelandt is vertrocken." Dit vertrek be~
tekende tevens het einde der Engelse gemeente en zal ongetwiJfeld
in verband hebben gestaan met de oorlogsverklaring van het Britse
rijk aan de Republiek der Verenigde Nederlanden in de zomer van
het rampjaar 1672. Tengevolge van de daardoor ingetreden oorlogs~
toestand weken niet alleen vele Engelsen en Schotten uit ons land.
doch hun landgenoten, die hier achterbleven. hadden het nu veel
zwaarder te verantwoorden en deelden veel minder dan voorheen in
de gunst der gastvrijheid. behulpzaamheid en medewerking. waar~
door ons land als vluchthaven van Europa terecht zulk een ver~
maardheid had verkregen. Bovendien werden in de vestinggarni~
zoenen en in het veldleger vele Britse compagnieën ontbonden en de
bevelhebbers er van bedankt. zodat in steden als Breda, Bergen op
Zoom en Geertruidenberg de toch al sterk gedunde Engelse huur~
troepen nog meer verminderden om ten slotte geheel te verdwijnen.
Ook deze omstandigheid zal hebben bijgedragen tot de opheffing
van de Engelse gemeente te Breda. die na 1672 dan ook niet meer
in de acta der Bredase classis wordt genoemd en evenmin in de
acten magistraal ten Gemeente~archieve.
Hoewel we dus tevergeefs hebben gezocht, zowel in de kerke~
lijke als in de burgerlijke archieven. naar de vermelding van het
feit der eigenlijke opheffing dezer gemeente, kan als vaststaande
worden aangenomen dat deze in 1672 heeft plaats gehad, aangezien
in dat jaar de weinige bezittingen der gemeente in bewaring werden
gegeven ten stadhuize blijkens overgelegde inventaris, die hierna als
bijlage volgt. Wel worden als beheerders er van in Augustus 1672
nog twee ouderlingen en drie diakens genoemd, doch ook hun
namen verdwijnen daarna uit de geschiedenis. En ook van die
weinige bezittingen zelfs is geen enkel gedenkstuk overgebleven,
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want onder de daar vermelde goederen zou misschien het "schrijf~
boeck" nog enig licht over de geschiedenis der gemeente zelf hebben
kunnen verstrekken, die we thans uit allerlei elders verspreide bron~
nen hebben moeten opdiepen en samenstellen.
Maar de moeite daarvan is thans in zoverre toch wel eniger~
mate beloond, dat het bewijs geleverd is, dat ook in het Zuiden des
lands. nog wel in overwegend Katholieke streken. enkele buiten~
landse. Protestants~kerkelijke groepen in gemeenteverband een
zekere tijd hun godsdienst hebben kunnen belijden en beleven als
kleine garnizoenskerken, die in bijzondere mate de steun der leden
van ons Vorstenhuis hebben genoten. Die bijzondere bescherming
was natuurlijk mede een gevolg van de hechte band, die Oranje en
Breda omsloot. En ook de magistraat van Breda had in de 17de
eeuw velerlei bemoeiïngen met deze kleine verspreide gemeente. zo~
als uit de bewijsstukken hiervoor duidelijk is gebleken.
Zo is dan dus de beknopte geschiedenis der voormalige Engel~
se gemeente, - beter zouden we misschien kunnen spreken van
Engels~Hervormde gemeente -, te Breda niet alleen een apart
stukje Protestantse kerkgeschiedenis en eveneens niet zonder be~
tekenis voor de militaire geschiedenis van ons land. doch ook een
bescheiden bijdrage tot de plaatselijke geschiedenis onzer stad in de
17de eeuw, waarin ook de buitenlanders hun eigen kerkelijk~gods~
dienstig leven konden leiden naar hun aard, landsgebruiken en tot
hun eeuwige bestemming.
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BIJLAGE:
Inventaris vande goederen aengaende ende toebehoorende
aende Engelsche kercke alhier, synde als volcht:
Eerstelyck eenen grooten bybel
Eenen sermoonboeck
Twee silveren beeckers
Een damast tafellaken
Twee damasten servetten
Een tinne schotel
Een schryfboeck
Een koperen buseh, daerin 19 ducatons a 3 fl. en 3 st, is f 59-1Aen paeyement
f
3Dese bovenstaende goederen sijn opden stadthuyse alhier gebracht. in bewaring door den Ouderlingen en Diaeonen vande opgemelte Engelsche kerck, met name, Robbert Horst, Johannes
Byemortel, ouderlingen: Andries Brucker, Jacob van Zweebruggen
ende Louis Philips, diaeonen.
Actum desen 5 Augustus 1672. 26)
In absentie des griffiers
(handtekening onleesbaar)
AANTEKENINGEN
1) Gemeente-archief Leiden, Gerechtsdagboek G.

Zie ook N.C. Kist over John Robinson, predikant der Leidse Brownisten-gemeente, grondlegger der kolonie Plymouth in Noord-Amerika,
die daarin toelicht, dat ook de oorsprong der Eng. Presbyteriaanse
gem. te Leiden in het duister ligt. Slechts weet men dat zekere Robertus Durie haar eerste predikant werd in 1609, die van stadswege enig
tractement kreeg. (Kerk. Archief, VIII, 35).
Z) Gemeente-archief Leiden, Gerechtsdagboek op het jaar 1587, en magistraats resoluties op het jaar 1607.
3) Statistiek van Nederland. II, 478; Leiden 1873.
4) F. Oudschans Dentz, History of the English Church at the Hague,
1586-1929, together with a short account of the family Tinne, 1936.
ó) Een kleine vergissing van pastoor KrUger is, dat deze de Engelse gemeente nog in de 18de eeuw in genoemde kapel huisvesting wilde verlenen, doch toen was zij reeds lang opgeheven. Zie J. B. Krüger, Kerkelijke geschiedenis van het Bisdom Breda, dl. lIl, 255. Vlg. ook: T. E.
van Goor, Beschrijving der stad en lande van Breda, 's-Gravenhage
1744, hfst. Gasthuizen.
6) Classisarchief Dordrecht, Classisboek D, 1603-1615. 26 Aug. 1614 werd
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d,e Dordtse classicale vergadering gehouden te Breda.
Hij zal Ds. John Ceircenty zijn geweest, wiens naam in 1635 werd genoemd in een bericht van overlijden.
8) Classisboek G. 1641-1653.
9) Ook de voorgaande gegevens werden ontleend aan de classisacta in
het register G. 1641-1653, berustende in het archiet der Dordtse classis.
10) Classicale Acten des Classis van Breda, beginnende met December
1638 en eyndigende met December 1658, gedeponeerd' in het Classis
archiet te Breda.
11) Tussen 1614 en 1639 zal het Engelse ot Schotse garnizoen te Breda
evenals in andere vestingsteden van ons land, waar toen deze hulptroepen waren gelegerd, wel at en toe zijn bediend geworden door
rondreizende, vaak niet geordende legerpredikanten, waarvan we een
merkwaardig bewijs tegen kwamen in de Bredase classisacta. "Ondertusschen", aldus notuleerde de scriba der classis Breda in de vergadering van dit college, op 31 Maart 1621, "compareerde voor den
Classe seker proponent een Schotsman zijnde, genaemt Alexander
Clerus, vertoonde hoe dat hij, peregrimerende buyten sijn Vaderlant,
oock hier te lande gekomen was ende nu desen winter sijnen broeder.
Schots predicant zijnde tot Geertruydenberghe, in 't prediken hadde
geassisteert ende oock eenen geruijmen tijt herrewaerts hier binnen
Breda ten versoecke van eenige Engelsche oft Schotsche Capiteynen gepredickt (had). Was hem evenwel tot noch toe de weirdigheyt van het predickampt bij geene kercke gecontereert. want hij met
die meyninge buyten sijn vaderlant niet en was getrocken, om buyten
het selve eenighe kerckendienst aen te veerden. Dan was nu bij occasie anders gevallen ende hadde oock nu al ten versoecke vande gemelde Capiteynen nae Schotlandt geschreven, ten eynde om van daer
die weirdigheyt voorgemelt te bekomen. Doch alsoo zij vreesen, dat
het selve wat langhe soude aenlopen, dat hij hem derhalven adresseere aen dese Eerwaerdige Vergaderinghe" (dus de Bredase classis)"
om te zien ot hij door korteren wech niet en konde daer toe geraken,
namelickot deselve hem bij de E. Vergaderingh mochte werden gegeven otte anders, wat raedt hem de Classe geven soude. De Classe
heeft goet gevonden hem te renvoyeren ad Deputatos Synodi, aende
welcke hem eenigh voorschrijven ofte brieven van addres sullen worden medegegeven" (Oudste classisboek Breda, fol. 42 en 43 Classicaal archiet, Breda). Ook de veel oudere garnizoenskerk der Waalse
gemeente te Breda duikt even daarv66r op in de Bredase classicale
acta ook in haar verhouding tot de Hervormde gemeente aldaar. En
wel aldus, een tekenend staaltje van de at en toe gespannen verhouding tussen deze beide. "Dominus Bacardus, Fransche predicant tot
Breda, met Mr. Servaes ende Mr. Jan Gedeous, ouderlingen van de
Fransche Kercke aldaar, sijn mede opden Classe verschenen, versoeckende aende classe remedie over sekere oneenicheyt tusschen D. Bacardum voornoemt ende D. Boxhorniuin geresen, daer bij vele debatten aen beyde seyden sijn gevallen maer is de sake inde classe niet
atgedaen. (Uit de "acta classis ordinaris, gehouden binnen Oosterhout den 23 Aprilis 1620), oudste classisboek Breda, tol. 33ro.
t:) 'We leidden dat at uit de volgende notitie in de classisacta van 7 Jan.
1642: "Alsoo D. Dellius, Engelsche predicant alhier, alle de diensten
7)
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van Godts kercke te Breda, waemeemt ordinaris en extra-ordinaris
biddagen ende andere gelegentheden, ende dat andere Engelsche predicanten tot Bergen op Zoom ende elders iets ordinaers vande Raden
van State daer voor genieten; versocht heeft de hulpe des Classis om
tselve oock voor hem uyt te wercken, heeft de Classis belooft in alle
manieren hem de hulpsame handt te bieden ende hem nomine classis
te vereeren litteras commendatias, daer des sal behooren." Ook de
visitatie van de Engelse gemeente door de classis, waarbij ze thans
was aangesloten, maakte enige tijd een punt van discussie uit, doch
het werd ten slotte goedgevonden, dat zij met de Hervormde gemeenten in dit kerkelijk ressort zou geschieden telken jare ter gelegenheid
van de laatste classicale vergadering vóór de jaarlijks te houden
Synode.
13) Het desbetreffende art. luidt woordelijk aldus: "So wanneer door afsterven eens Predicants een weduwe overblijft, sal de plaetse een jaer
van den Classe bedient worden met beurte van een ygelick litmaet
deses Classis, op dat de weduwe een volle jaer gagie trecke naer
haers mans aflyvigheit, behalven noch het vierendeel jaers, daer
inne hij comt te sterven sonder eenigh verschiet van penningen aen
wagens, kerren ofte peerden tot dien eynde, alleenlick datse de bedienende predicanten van eten drincken ende slapen versien, sonder
datmen onder de eene ofte andere ongefondeerde excuse de plaetse
sal laten ledigh staen op de verbeurte van drie gld. elcke reyse, so
wanneer sy nalatigh worden bevonden; doch sullen de Predicanten
van de stadt exempt zijn, so lange zij en wij blijven," ("volgens resolutie den 21 Juny 1639.") Classisnotulen Breda, tweede boek, fol. 12.
14) Acten magistraal, boek K. fol. 265, Gemeente-archief Breda.
15) Als voren, boek K. fol. 271.
10) Acta Classis Breda, boek H, fol. 295 ro en 300 ro en voo
11) Classisacta Breda, boek H, 1639-1658, fol. 300 ra en 300 va. Vgl. ook
Acten magistraal, K. fol. 265, Gemeente-archief Breda.
18) 17 October 1656 werd hij door de kerkeraad beroepen. Zie ook Acten
magistraal, boek K. fol. 270 en 275 vo, Gemeente-archief Breda.
19) Classisacta, boek H, fol. 307 vo, 313 vo, 315 ro, 321 ra, 333 ro, 345 ro,
353 ro.
Zie ook Acten magistraal, K. boek. fol. 270 en 275 vo, Gemeente-archief
Breda.
20) Classisacta Boek lil, fol. 24, 44, 69, 85, 91, 186, 189, 191, 243, 411,
465, 510, 566.

Overeenkomstig de gebruiken der Anglicaanse kerk.
") Dgl. kerkelijke graden waren wel in die doch niet in de Calvinistische
en Presbyteriaanse kerken in gebruik.
23) Beroep- en vestigingsbrieven.
24) Verkrijgen.
25) Classisacta Bóek Hl, fol. 577, 584-587, 664;
Acten magistraal boek L. fol. 54, Gemeente-archief Breda.
26) Portefeuille Kerkelijke zaken, Gemeente-archief Breda.

21)
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