
Van Wendelinuskapel tot Waalse kerk

door

P. SCHERFT

De stichting van de kapel.

Weinig opvallend tot voor kort door de hoog insluitende be~

bouwing ligt aan de smalle Catharinastraat een van de merkwaar~

digste gebouwen van Breda: de Waalse kerk. Eerst doordat het
vorige jaar het voorgebouw van het aangrenzende Begijnhof is
weggebroken en plaats heeft gemaakt voor een verder naar achter
gelegen toegangspoort, is het gebouw meer in het gezicht gekomen.
De restauratie van het dak van de kerk, waaraan tegelijkertijd ge~

werkt werd, heeft als vanzelf ook weer de aandacht gewekt voor
de geschiedenis van dit monument, waarvan in het nu volgende een
schets zal worden gegeven.

In de handboeken 1) wordt gezegd, dat een ter plaatse staande
Wendelinuskapel bij de grote stadsbrand van 1534 verwoest en
onmiddellijk daarna herbouwd is. Anderen 2) menen, dat die kapel
toen niet noemenswaard is beschadigd. Zij zou dan in haar tegen~

waardige vorm van ouder datum moeten zijn, maar de bouwtijd
wordt daarbij niet opgegeven. De keuze tussen beide opvattingen
voorlopig in het midden latende zullen wij ons eerst bezig houden
met de datering van de oude kapel, die al of niet in 1534 verbrand is.

Van Goor zegt van de kapel liggende aan de Katerstraat ...
zoals de Catharinastraat vroeger heette ...-, dat deze zonder twijfel
zo oud is als die straat zelf. welke een der oudste van de stad is 3).
Deze bewering, naar de vorm van de grootste stelligheid, paart
naar de inhoud een maximum van vaagheid aan een minimum van
bewijs. Hoe oud is immers de Katerstraat? Als toegangsweg naar
het kasteel, de kerk en het havenkwartier is zij stellig zeer oud,
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maar die ouderdom is bij benadering niet bekend. En waarom zou
in deze zo oude straat van de aanvang af een aan de in wijde om~

trek zo onbekende heilige Wendelinus gewijde kapel gestaan heb~

ben? Enige verduidelijking is bij Van Goor niet te vinden. Andere
bronnen. in de bovengenoemde litteratuur aangehaald. noemen
1446 als jaartal. waarin de kapel voor het eerst genoemd wordt.

Onlangs heeft men gepoogd aan de mededeling van Van Goor
steun te geven door verband te zoeken tussen Wendelinus als
patroon van herders en landvolk en de naam "Katerstraat". opge~

vat als de wijk waar de "katers" of keuterboeren op hun kleine
bedrijfjes woonden 4). Overtuigend komt dit argument mij niet
voor; de moeilijkheid wordt daardoor verplaatst naar de vraag. of
de hypothetische constructie van dit agrarische centrum juist is --
wat in het geheel van de ontwikkeling der stad uit domaniale ver~

houdingen niet aangetoond is ---, en die van de etymologische cor~

rectheid van deze naamsafleiding. welke aanvechtbaar is. De in
deze streek gebruikelijke dialectvorm van keuter is niet "kater",
maar "koter", zoals o.m. blijkt uit de oude geslachtsnamen De
Cotere en Cotermans 5). Voor een afdoende verklaring van de
naam Katerstraat zal men rekening moeten houden met gelijknamige
straten in BaarIe en Zundert.

Intussen ligt er iets aantrekkelijks in, verband te zoeken tussen
de Wendelinuskapel en de bewoners van de onmiddellijke omge~

ving, maar dat verband kan op een andere wijze gelegd worden.
waardoor tevens een licht wordt geworpen op de mogelijke stich~

tingstijd van de kapel.
Om die tijd te benaderen gaan de historische gegevens niet

verder terug dan 1440. In dat jaar verplaatste een zekere Gerardus
van Gilse. een buiten de Gasthuispoort wonende schoenmaker. een
kapelanie van het altaar in het Gasthuis naar de St. Wendelinus~

kapel 6). Dit is het eerste bewijs van het bestaan dezer kapel; zijn
er redenen om aan te nemen dat zij veel ouder is? Die vraag laat
zich gemakkelijker beantwoorden. wanneer wij een poging doen
niet de bouw van de kapel. maar het ontstaan van de verering van
Wendelinus in Breda te dateren.
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Wendelinus was een heilige, die geleefd moet hebben tussen
c. 554 en 617. Uit Schotland afkomstig vestigde hij zich als kluize~

naar in de omgeving van Trier, waar hij na zijn dood als helper
tegen de pest werd aangeroepen. Volgens latere legenden zou men
bij hem ook baat vinden tegen ziekten van het vee; aldus werd hij
de patroon van landlieden en herders. Zijn grafkapel werd een
bedevaartplaats, waaruit het stadje St. Wendel groeide. Die ver~

ering bereikte het hoogtepunt na 1320, toen aan een heersende
pestepidemie een einde kwam na aanroeping van de heilige. De
bisschop van Trier liet toen de aan hem gewijde kerk bouwen, die
in 1360 voltooid was 7). De veronderstelling lijkt nu aanvaardbaar,
dat in diezelfde eeuw de verering van Wendelinus zich over een
groter gebied begon uit te breiden; die zal daarbij op een zeker
ogenblik, bijv. omstreeks de eeuwwisseling, Breda bereikt hebben.
Is deze gedachtengang juist, dan komt men op een datering van de
kapel tussen c. 1400 en 1440.

Heeft de komst van de Nassau/s uit Duitsland in 1403 daar
iets mee te maken gehad? Het valt niet te bewijzen, maar de vraag
verdient overweging, omdat de Wendelinuskapel werd opgericht
grenzend aan of misschien wel op het terrein. waar zich in 1531 een
complex bijgebouwen van het kasteel blijkt te bevinden, t.w. de
stallen, het bak~, het brouw~ en het hoenderhuis 8). Wanneer die
bijgebouwen en de woningen van het daarbij behorende personeel
daar nu reeds een eeuw of langer stonden, kan men dus het ver
band met de Wendelinuskapel zo leggen, dat dit gebouw door de
heren van het kasteel is gesticht ten behoeve van hun lagere die~

naren.
Deze veronderstelling moge steun vinden in de belangstelling,

die Engelbert I van Nassau en zijn vrouw Johanna van Polanen
aan de dag legden voor de altaardiensten in de Wendelinuskapel.
Eerstgenoemde liet zich het presentatierecht opdragen van de ka~

pelanie van St. Antonius, die door de reeds genoemde Gerardus
van Gilse in 1440 naar die kapel werd overgebracht. Op I) Sep"
tember 1446 stichtte Graaf Jan IV er uit naam van zijn overleden
vader een kapelanie van St. Joris en op dezelfde dag gaf hij uit~
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voering aan de wens van zijn moeder er een kapelanie van St.
Wendelinus te funderen, waaraan zij door haar dood geen ge~

volg had kunnen geven. Van beide beneficies behield hij zich
het recht van collatie voor 9). Deze kapelanieën waren, met
die in de hofkapel zelf, de enige in Breda, die niet ter begeving
stonden van het kapittel maar van de heren van Breda 10), zodat
hierin een nauwe band tussen de Wendelinuskapel en het hof van
Nassau~Breda aantoonbaar is. Twee dingen zijn in dit verband
vermelding waard: ten eerste dat op het Gothische Nassaumonu~

ment in de Grote kerk Engelbert en Johanna zijn afgebeeld met
achter hen twee figuren, die volgens een gissing van Kalf St. W en~

delinus en St. Joris zouden voorstellen 11). Deze veronderstelling
wint door het voorgaande aan waarschijnlijkheid: het zijn juist die
heiligen, te wier ere voor dat echtpaar kapelanieën in de W ende~

linuskapel zijn gesticht. In de tweede plaats is het interessant, dat
er bij de overbrenging van de kapelanie van St. Antonius in 1440
rekening mee werd gehouden, dat Johanna van Polanen bij die
kapel een klooster of congregatie van mannen zou willen stich
ten 12); een plan, dat niet tot uitvoering is gekomen, maar dat in
geheel gewijzigde vorm bijna een eeuw later terugkeerde.

De Wendelinuskapel wordt Begïjnhofkerk.

Over de lotgevallen van de kapel in de eerste eeuw van haar
bestaan is weinig of niets bekend. Pas omstreeks 1530 kan de draad
van haar geschiedenis hervat worden en ook ditmaal weer in ver~

band met de Nassau's. Onder Graaf Hendrik 111 had een vergro~

ting van het terrein van het kasteel plaats gevonden: een voorge~

bouw met een blokhuis was verrezen, dat thans het Kasteelplein
aan de noordzijde afsluit en dat het complex van de kasteelgebou~

wen in de onmiddellijke nabijheid gebracht had van particuliere
gronden in de stad en wel de achterzijde van de pastorie en van
de huizen van de drossaard Frederik van Renesse en van de grif~

fier van de Domeinraad Claes Vierlinck in de Reigerstraat eni het
Begijnhof aan de oostzijde van het Kasteelplein.
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Met de drie eerstgenoemde eigenaars werd in 1532 een rege
ling getroffen, waardoor de Graaf aan die zijde de benodigde
ruimte verkreeg 13). Voor wat het Begijnhof betreft was het jaar
tevoren reeds een schikking met de bisschop van Luik bereikt, in
houdende dat de Begijnen hun grond met de daarop staande ge
bouwen aan de Graaf zouden afstaan in ruil voor een meer oost
waarts gelegen terrein, uitkomend op de Katerstraat, met de daar
op aanwezige -- boven reeds genoemde -- bijgebouwen van het
kasteel. Deze overeenkomst was het resultaat van onderhandelin
gen, waartoe Graaf Hendrik reeds in 1527 uit Valladolid opdracht
had gegeven aan zijn raadsheren te Breda en waarbij hij dezen
speciaal op het hart gedrukt had om niet zelf de Wendelinuskapel
voor te stellen, maar die suggestie over te laten aan de Begijnen,
teneinde zo voordelig mogelijke voorwaarden te kunnen bedin
gen 14).

De Begijnen vestigden zich in 1535 in hun nieuwe hof en had
den sindsdien de beschikking over de Wendelinuskapel. Hoe dit
precies in zijn werk is gegaan, is niet geheel duidelijk. Wel vermeldt
v. d. Aura 15), dat zij bij die gelegenheid de kapel als kerk kregen,
maar in de overeenkomst met de bisschop noch in andere stukken,
die op die verhuizing betrekking hebben, wordt er met een woord
over gerept. Naar alle waarschijnlijkheid is dit recht dus stilzwij
gend in de transactie begrepen geweest; reeds de aanwijzing van
dit terrein vlak achter de kapel en het recht om huizen te mogen
zetten op het kerkhof 16) wijst daarop.

Van de noodzakelijke wijzigingen in de inrichting van de
Wendelinuskapel bepaalt het ons bekende zich tot twee posten uit
de Begijnhofrekening van de jaren 1533--1536: "Gegeven Melis
die screymaker soe in reparacie van der nieuwer kerck, te weeten
aen die woeten van die outaertafelen ende die sittenen te maecken,
daer die Baghinen in sitten, 8 Rgld. 10 st." en "Gegeven Peter
Jansen die t (imm) erman om den tuyn te stellen in die nieuwe kerck
ende noch aen plancken aen den privaet tesaemen 2 Rgld. 3
st." U'). De hier bedoelde "tuyn" zal een soort hekwerk (cancelli)
geweest zijn, dat een scheiding vormde tussen het koor en het schip.
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Beide posten hebben alleen betrekking op de aanpassing van

de kapel aan haar nieuwe bestemming als Begijnhofkerk. Uit het
ontbreken van uitgaven voor herbouw of herstel van de kapel heeft
men de conclusie getrokken, dat zij bij de grote brand van 1534 geen

schade van betekenis heeft geleden. Deze gevolgtrekking is voor~

barig. Ten eerste staat het vast, dat het vuur wel degelijk ook dit
gebouw heeft aangetast: dat volgt uit de bewoordingen van een
octrooi, waarmee Karel Vaan Breda bedevrijheid gaf ten behoeve
van de wederopbouw van de stad 18). Ten tweede is daarbij voor~

ondersteld, dat het herstel ten laste van de Begijnen moest komen,

hetgeen al daarom onwaarschijnlijk is, omdat zij toen nog op hun

oude hof woonden en de Wendelinuskapel nog niet in gebruik had~

den. Het ligt veeleer in de lijn, dat de nodige herstelwerkzaamheden
zijn bekostigd door Graaf Hendrik. Bij afwezigheid van de domein~

rekeningen uit die jaren blijft dit punt echter in het onzekere.
Wel meen ik op grond van andere overwegingen de bewuste

passage uit het octrooi van Karel V anders te mogen interpreteren
dan als een totaal afbranden van de WendelinuskapeI. Op 4 Juli
1535, nog geen jaar na de catastrofe, gaf Hendrik III te kennen,
dat de Begijnen terstond naar hun nieuwe hof dienden te vertrek~

ken, aangezien hij "de nyeuwe huysen ende logysen" in gereedheid

had gebracht en met grote spoed liet voltooien "tgene datter noch
gebreeckt" 19). Van de kerk wordt niet gesproken, noch bij wat
reeds gebouwd was noch bij wat nog op voltooiing wachtte, want
het is niet denkbaar, dat zij onder de laatste vage aanduiding be~

grepen zou zijn. Het is evenmin denkbaar, dat Graaf Hendrik op
de verhuizing zou hebben aangedrongen, wanneer de Begijnen
daardoor zonder kerk geraakt zouden zijn, dus stond op dat mo~

ment de Wendelinuskapel reeds tot hun beschikking. Ware zij af
gebrand, dan zou ze in onbegrijpelijk korte tijd herbouwd zijn; on
begrijpelijk vooral wanneer men er zich rekenschap van geeft, dat
niet alleen het reuzenwerk van de nieuwe omwalIinq van de stad
terzelfder tijd doorging, maar dat ook de Graaf uitdrukkelijk de
snelst mogelijke herbouw van de particuliere woonhuizen in de ge-
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teisterde stadswijken eiste 20). De beschikbare arbeidskrachten
en materialen zullen dus in de eerste plaats voor deze beide om~

vangrijke objecten zijn aangewend.
Deze gedachtengang dwingt ons ertoe de vermelding van het

afbranden van de Wendelinuskapel zo op te vatten, dat dit gebouw
min of meer ernstige brandschade heeft opgelopen, die eenvoudiger
bleek te herstellen dan het zich aanvankelijk liet aanzien. Lijkt dit
historisch verantwoord, dan rest ons de vraag. of kunsthistorische
overwegingen daarmee niet in tegenspraak zijn.

Opgemerkt dient te worden, dat de datering in de in noot 1
aangehaalde monumentenbeschrijvingen zich uitsluitend baseert
op het argument van de brand van 1534 en niet op enig stijl~

criterium, waarvoor de kerk trouwens weinig aanknopingspunten
biedt. Alleen voor de stijl van de sluitstenen der gewelven geeft
Kalf een datering, n.l. de tijd omstreeks 1500 21). Nu is het opval~

lend, dat hij daaraan niet vasthoudt, maar met het oog op het be~

richt van de stadsbrand meent te moeten besluiten, dat de kerk
toch niet voor 1534 gebouwd kan zijn. Wanneer echter enerzijds
zijn datering zoveel speelruimte toelaat en anderzijds de beschik~

bare gegevens meer tegen dan voor een herbouw pleiten, kan ge~

tracht worden de datering van Kalf in overeenstemming te bren~

gen met de hierboven voorgestelde bouwtijd van deze kapel in de
eerste decennia van de 15e eeuwen wel in die zin, dat aannemelijk
gemaakt kan worden, dat Kalf's stijIcritische datering aan de late
kant is. Daarvoor worde verwezen naar een andere kapel in Breda,
waarvan de ouderdom wel vaststaat, n.l. de vroegere St. Joost~

kapel, thans Mariakapel aan de Ginnekenstraat, die gebouwd is
tussen 1430 en 1440 en die eveneens te jong wordt opgegeven 22).
Met dit analoge voorbeeld voor ogen kan er m.i. geen bezwaar
bestaan de kunsthistorische datering van de kapel aan de Catha~

rinastraat zover terug te schuiven, dat de limiet van 1440 bereikt
wordt. Zodoende zijn wij, langs twee verschillende wegen rede~

nerend, tot een overeenkomstig resultaat gekomen.
Was de Wendelinuskapel oorspronkelijk wel gebouwd als een

vrijstaande kerk, al spoedig is daar verandering in gekomen, wat
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mede tot gevolg had, dat de meeste ramen in de loop der tijden
geheel of gedeeltelijk gedicht werden. Een spoor van aanbouwing
vinden we reeds in 1494, wanneer de bisschop van Luik aan de
rector van de Wendelinuskapel toestemming geeft om het grootste
van de twee huisjes, naast de sacristie gelegen, te verkopen aan
de weduwe van Graaf Jan van Nassau, Maria van Loon 23). Het
is niet bekend, waar zich destijds de sacristie bevond, maar aan~

gezien zij tegen de kerk aan gebouwd moet zijn, zal zulks ook met
de twee bedoelde huisjes het geval zijn geweest.

Wanneer de Begijnen de kerk in handen gekregen hebben, is
er meer over belendende huizen bekend. De rekening van 1541
1544 24) bevat een hoofdstuk: "item dat hiernae volget hebben die
meestersen uutgeleyt int jaer XLIIII om die drie huysen te maken
voer dat Baghijnhof", zodat er in 1544 drie huizen aan de straat
werden gebouwd. Deze waren ongelijk van grootte: de rekening
van 1571-1573 25) spreekt van "den grootsten huyse", "de huyse
daernaest" en "den cleensten huyse", benevens "de huyse vair
aen de pordt". Blijkens de rekening van 1575-1578 26) woonde
in het laatste huis de pastoor; het werd in de 17e eeuw de woning
van de portierster. Dezelfde rekening spreekt nog van "de vyer
huyskens buyten de poorte staende" ; later staan buiten de poort
wederom slechts drie huizen. Dit verschil is zo te verklaren, dat
in 1578 de poort werd verplaatst tot voor het vierde huis, dat van
de pastoor 27).

Binnen het hof zelf komt in dezelfde jaren! reeds de "ferme~

rije" voor, de infirmerie of het ziekenhuis, dat terzijde van het
koor aan de noordzijde van de kapel was gebouwd, in latere reke~

ningen aangeduid als het 5e huisje; hieraan grensden misschien
toen ook al de huisjes, eveneens tegen de kerk gebouwd en later
genummerd 2-4, waarvan no. 2 "op den oosthoeck" stond, d.w.z.
op de oosthoek van de strook gronds tussen de straat en de ruimte
achter de kerk 28). Uitgaven worden ook gedaan voor "die seven
huysen oft cameren die wi gemaect hebben aO XXXVI", dus in
1536 29).

Men krijgt wel de indruk, dat de eerste decennia van het
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Breda Jecl';e B
~clJoC'/ / c:. 1250

Situatie van het Begijnhof en de Waalse kerk in 18~4 volgens het kadastrale minuutplan:

108 en 109: huizen, hof en moestuin van de Begijnen
IlO: het Je tfm 5e huis, ingericht als kerk en sacristie

I I I: het ~e huis

I I ~ : Waalse kerk met de daarvoor liggende kamers voor consistorie en diaconie

en de ingang (de scheidingslijn komt niet op de originele kaart VOOL)

I 13: huis, toebehorend aan het Begijnhof, in de 18e eeuw bewoond door

Johanna Francisca van Ertrijck.
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nieuwe Begijnhof zich kenmerkten door een grote bouwactiviteit
in de richting van de straat. De bewoonsters deden daarmede niets
anders dan gebruik maken van het hun in 1531 verleende recht om
te "mogen betymmeren die plaetse voer haer poorte ter rechter
straten toe" 30). Daaruit vloeide voort, dat die poort tot aan de
straat werd opgeschoven en de kerk een organisch bestanddeel
van het hof ging uitmaken. Nevengevolg was, dat reeds toen het
gezicht op de kapel werd belemmerd en dat in later tijd --- maar
dat liet zich toen nog niet voorzien --- deze situatie voor de Begij~

nen zelf grote moeilijkheden op zou leveren.
Ook inwendig werd de kapel aan haar nieuwe bestemming

aangepast; dit geschiedde reeds toen de Begijnen hun nieuwe hof
betrokken, zoals hiervoor is verhaald. Van latere uitgaven noemen
wij die "van den doren van der tafel opten hogen outaer binnen
ende buten te vernissen ende daerboven die cas van onse lieve
V rouwe ende sinte Jop (lees: Joris?) ende sinte Veyndelinck" in
1547---1549 31) en voor het maken van een altaar, een schilderij
en een glasraam van St. Catharina, de beschermheilige van het hof,
in 1565---1567 32). In de aankleding was dus de bestemming van
deze kapel volledig tot uitdrukking gekomen, toen de stormen van
de Tachtigjarige Oorlog ook over dit gebouw gingen waaien.

De lotgevallen van de kapel tijdens de Tachtigjarige Oorlog.

In 1590 werd Breda door de Staatsen heroverd; dit feit gaf
aanleiding tot de heroprichting van de Hervormde gemeente in de
stad, waarnaast nu ook een gemeente van W aals~Hervormden

werd gesticht. Die splitsing resulteerde uit een ontwikkeling op
een algemener vlak, die zich had voltrokken in de tijd, dat Breda
in Spaanse handen was. De Calvinistische gemeente, die zich hier
had gevormd vóór het optreden van Alva, had Nederlands èn
Waals sprekende gereformeerden verenigd. Onder de leden waren
vele Bredanaars en mogelijk anderen met Nederlandse namen; van
de zuidzijde van de taalgrens kwamen een aantal edelen, die in de
omgeving van het Hof van Oranje hun gelijken gezocht hadden,
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zoals de Henegouwer Jean de Bonnot. heer van Cormaillon, met
zijn vrouw Helena des Barres en Arnoult de Landas, heer van Pé~

ronne, met zijn broer Herrnes afkomstig uit het Doornikse. Ook
de Waalse predikant François du Jon (Franciscus Junius) speelde
in die jaren een rol in Breda 3:5). De Gereformeerde Kerk in de
Nederlanden had toen haar definitieve organisatie nog niet ge~

vonden: haar eerste generale synode werd eerst in 1568, in het
buitenland, te Wesel gehouden, toen Alva de Calvinistische groe~

peringen uiteen had geslagen en velen de wijk genomen hadden.
In latere jaren, nadat het verzet zich geconsolideerd had, her~

leefde de hoop op een hereniging van alle Nederlanden, die dan
evenals tevoren een tweetalig complex zouden uitmaken. Die hoop
werd bijzonder levendig na de Pacificatie van Gent in 1576. Met
dit toekomstbeeld voor ogen nam de synode van Dordrecht in
1578 het besluit, dat de zelfstandige organisatie van de Waals
sprekenden in het kader van de Hervormde Kerk verzekerde. Dit
besluit gold kennelijk niet in de eerste plaats de Waalse gemeen~

ten in het Noorden, waarvan er toen nog slechts één bestond, n.l.
die te Middelburg, die toen vier jaar oud was. Het was genomen
in een verwachting, die nooit verwezenlijkt werd, doordat in het
jaar daarop de Nederlandse gewesten uiteen vielen in de unies
van Atrecht en Utrecht. Niettemin is het besluit belangrijk, omdat
het de basis werd, waarop in de nu volgende jaren de gemeenten
van de Hervormde Waalse ballingen in het gebied van de Ver~

enigde Nederlanden werden opgericht. Was reeds in 1578 na de
"satisfactie" van Amsterdam aldaar een Waalse gemeente tot stand
gekomen: nadat Parma's politiek het Zuiden weer met 's Konings
gezag had verzoend, werd het Noorden eerst recht de wijkplaats
voor de Waalse Calvinisten. Van de gemeenten, die nu door hen
gesticht werden, noemen wij alleen de nog bestaande: die van Lei~

den uit 1581, van Utrecht uit 1583, van Delft uit 1585, van Haar~

lem en Dordrecht uit 1586 en van Den Haag uit 1589.
Dan buigt de lijn om: de daarop volgende gemeente, die van

Breda, is na lange jaren de eerste in een stad, die gewapenderhand
op de vijand is veroverd. Het turfschip had de eerste Walen bin~
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nen de vesting gebracht; het garnizoen, dat daarna in de stad werd
gelegerd, bracht de volgende en onder deze laatsten moeten wij
in hoofdzaak de leden van de Waalse gemeente zoeken, waarop
toen de houwdegen, die de beroemde overrompeling in de nacht
van 3 op 4 Maart geleid had, Charles de Heraugière, zijn stempel
drukte. Waals edelman, om zijn geloof uitgeweken uit Kamerijk
en verbitterd jegens alles wat Spaans en Katholiek was, was hij
voor zijn betoonde moed beloond met het hoogste militaire gezag
in de stad, het gouverneurschap. In die positie zag hij de mogelijk~

heid hier de gemeenschap te stichten, waarin hij en. zijn geloofsge~

noten in den vreemde bevrediging konden vinden voor hun gods~

dienstige behoeften.
Daarvoor waren nodig een kerkgebouwen een voorganger.

De laatste vond hij in Chrétien du Blocq, gewezen schoolmeester
van de Waalse school te Ieperen, later gevlucht voor de zegevie~

rende Parma eerst naar Sluis, waar hij garnizoenspredikant werd,
en later naar het fort Lillo, waar hij hetzelfde ambt bekleedde tot
de synode hem wegens onstichtelijk gedrag daaruit ontzette 34).
Op aanbeveling van Heraugière werd hij echter door de Delftse
synode in September 1590 voorlopig te Breda benoemd om daar
de gemeente op te bouwen. De moeilijkheden met het synodaal
bestuur bleven evenwel voortduren en slechts doordat de gouver~

neur hem de hand boven het hoofd hield, kon hij zich als predikant
handhaven.

Evenals de keuze van de voorganger was naar mijn mening
die van het kerkgebouw een persoonlijke zaak van Heraugière.
Dit is althans de meest voor de hand liggende verklaring, waarom
van alle kapellen, die door de overgang van de stad aan Prins Mau~
rits voor de Rooms~Katholiekeeredienst gesloten werden, die van
het Begijnhof door de Walen in gebruik werd genomen. De gou~

verneur had zich n.l. op slechts enkele tientallen meters afstand
van die kapel in de Katerstraat gevestigd. Is de keuze niet van hem
uitgegaan, dan moet ze op zijn minst toch zeer in zijn smaak ge~

vallen zijn, ondanks de overlast, die dat voor de Begijnen ten ge~

volge zou hebben.

71

Jaarboek De Oranjeboom 6 (1953)



De juiste toedracht van de overgave van de Wendelinuskapel
aan de Waalse gemeente is, bij gebrek aan archiefbronnen, niet
bekend. Het ware op zichzelf denkbaar, dat de Begijnen hun kerk,
als liggende op een afgesloten hof, hadden kunnen gebruiken, tot~

dat de Waalse gemeente daar de beschikking over kreeg, maar in
dat geval zou het vreemd voorkomen, dat de Begijnen zich niet
zouden hebben beroepen op de acte van sauvegarde, hun reeds op
10 Maart door Prins Maurits te Breda verleend, waarbij hij het
hof met de bewoonsters in bescherming nam 35). Aannemelijker
is daarom, dat onder die sauvegarde niet begrepen was het gebruik
van de kerk en dat deze reeds dadelijk na de overgang van de
stad gesloten was.

Het gebruik van de Vvendelinuskapel door de Waals~Hervorm~

den bracht nu mee, dat de Begijnen de voorpoort van hun hof ten
behoeve van de kerkdiensten moesten openen; zelfs moesten zij
toelaten, dat Heraugière aan de achterzijde van het hof ten eigen
gerieve een poort aanbracht, waardoor hij vanuit zijn tuin ,......, die
aan die zijde tegen het hof grensde,......, de kerk aan de Katerstraat
kon bereiken en die hij tevens gebruikte om, zijn weg nemend
dwars over het Begijnhof, met paard en wagen de straat op te
rijden 36).

Heraugière stierf in 1601. Zijn beschermeling, Chrétien du
Blocq, bleef in het predikambt tot 1607, toen hij wegens ziekte
werd opgevolgd door Ds Lazare Bayard, een ijverige, zij het wat
ongemakkelijke persoonlijkheid, die het gemeenteleven in ordelijke
banen wist te leiden en daardoor veel tot haar bloei bijdroeg.

Een teer punt bleef de salariëring van de Waalse prediké.mt,
waarvoor de gemeente herhaaldelijk bij de synode het oor vroeg.
Tot degenen, die getracht hebben daarin verbetering te brengen,
behoorde de later als voorman van de Remonstrantse predikanten
bekende Ds Jan Uytenbogaert; deze leidde toen de Waalse dien~

sten in de hofkapel van Prins Maurits aan het Binnenhof te 's~Gra~

venhage, maar wist ook in die positie niets te bereiken.
Wel kwamen er tegemoetkomingen van de zijde van de stad;

deze betroffen zowel de huishuur van de predikant als toelagen
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De Waalse kerk itl haar huidige toestatld met hersteld dak. Het voorgebouw van het
BegiJtlhof is afgebroken en vervatlgen door een poort, ter plaatse waar

zich voor 1578 de toegangspoort moet hebben bevonden.
Foto Bern. van GiJs, Breda
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aan de koster en de voorlezer 37). Bovendien nam de stad voor
haar rekening het onderhoud van het dak van de "Bagijnekercke",
zoals het gebouw in 1615 en 1620, of de "Walsche kerck", zoals
het in 1622 genoemd wordt 38). Bij de laatste gelegenheid werd
de rekening van de verteringen van het werkvolk, groot 3 gulden
15 stuiver, gepresenteerd aan de meesteresse van het Begijnhof.
die daarover de ietwat spijtige aantekening maakte: "Doen de
schaliedeckers de kercke deckten, doen betaelden de stad den ar~

beyt met de schalien, maer wij mosten het bier betalen" 39).
De band tussen de Wendelinuskapel en het Begijnhof was

overigens niet geheel doorgesneden, omdat in deze kerk, evenals te~

voren gebruikelijk was geweest, de gestorven Begijnen begraven
werden. Zo vinden we in de rekening over 1600---1618 40) een
post voor "de kercken recht dat Linken Symons in onse kercke
begraven leet bij haer suster Lisken". Hetzelfde typerend gebruik
van de uitdrukking "onze kerk" is te vinden bij de post in de re~

kening van 1620---1624 wegens het luiden van de klok "in onse
kerck" bij het overlijden van een Begijn Martijnken, vermoedelijk
Martijnken Stoffels 41).

Uit het laatste blijkt, dat bij de begrafenis van een Begijn de
klok in de dakruiter van de Waalse kerk geluid kon worden. Dit
sproot daaruit voort, dat de Begijnen destijds niet over een eigen
klok beschikten. Toen zij in 1535 van het Kasteelplein naar de Ka~

terstraat getrokken waren, hadden zij uit de kerk, die zij verlieten,
een oude klok meegenomen met het opschrift "Katerina is mijnen
naeme in het jaer dusent vierhondert en XLIIII" . Deze klok, die
bij die gelegenheid boven de Wendelinuskapel gehangen moet zijn,
schijnt door hen in 1590 verwijderd en in een andere toren op het
hof opgehangen te zijn 42). Daar werd ze in 1597 op last van de
magistraat weggenomen om, tegelijk met zeven andere klokken van
elders in de stad afkomstig, te dienen voor uitbreiding van de
beiaard van de Grote toren. Meer dan 20 jaar later verzochten de
Begijnen teruggave van deze klok, daar zij geen andere tot hun
beschikking hadden voor missen, uitvaarten en andere plechtig~

heden 43).
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Onbeantwoord is nog gebleven de vraag, waar sinds 1590 de
kerk van de Begijnen zelf gevestigd was. Het is zeker, dat er in
de eerste jaren na het turfschip en de laatste jaren vóór de over~

gave van de stad aan Spinola in 1625 regelmatig dienst gedaan
werd 44). Ook in de tussenliggende jaren is er dienst verricht op
het Begijnhof. zij het niet zonder onderbreking, naar het schijnt
45). Maar waar werden die diensten gehouden? De uitgaven voor
de benodigde kaarsen brengen ons op het spoor: terwijl deze in de
rekeningen van 1578---1584 gebruikt werden in de kerk --- d.w.z.
de Wendelinuskapel ---, vermelden de rekeningen van 1595---1618
uitgaven voor kaarsen in de "fermerije" 46), de infirmerie, die dus
tijdens het Staatse bewind als kerk was ingericht.

Het spreekt echter vanzelf, dat de Begijnen, met het dagelijks
gezicht op de Waalse kerk, die binnen hun hof gelegen buiten
hun bereik was, moeite hadden zich daaraan aan te passen en ble~

ven spreken van "onze kerk", evenals ook buiten hun kring de
naam Begijnenkerk gangbaar was. Dat de Begijnen daarmee inder
daad de Waalse kerk bedoelden, wordt bewezen door een verzoek~

schrift inzake een andere kwestie, dat zij in 1622 tot de stedelijke
regering richtten en waarin zij --- over zichzelf sprekend in de derde
persoon --- zeiden, dat zij hun huizen "onder heul' kerck buyten
het Bagijnhof staende bij dye van de religie in hueren laten be~

wonen" 47). De hoop op het terugkrijgen van de Wendelinuskapel
leefde op, toen Spinola in 1624 het beleg om Breda had geslagen.
Nauwelijks had hij de ring om de stad gesloten, of een der Begijnen,
Anneke Jacops van Mer, bepaalde bij het opmaken van haar testa~

ment het volgende: "Noch maecke ick onse kercke, soo wij die
mogen gebruycken, tot eenich ciraet vijff ende twintich Rijnsgulden
eens" 48). Die hoop ging na lange maanden in vervulling; toen de
stad zich eindelijk in Juni 1625 overgaf. kregen de Begijnen onmid~

dellijk weer de beschikking over hun vroegere kapel. Met de andere
Protestanten werden ook de Waals~Hervormden gedwongen de
stad te verlaten.

De tijd van het Spaanse tussenbewind, dat 12 jaar zou duren,
levert voor de geschiedenis van de kerk het volgende op. De Infante
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Isabella schonk 500 gulden aan het Begijnhof. waarmede o.a. de
kerk werd hersteld en van nieuw meubilair voorzien; zo werden 24
houten zuilen aangebracht voor een onbekend doel, die bij de defini
tieve teruggave aan de Waalse gemeente in 1649 weer verwijderd
werden. Op 30 Augustus 1626 werden de boven de kerk opgehan
gen klokken opnieuw gewijd 49).

Wederom blijkt van de belangstelling, die de thans Katholieke
stadsbestuurders voor de kerk aan de dag legden: zij schonken 50
gulden voor twee nieuwe klokken op 20 April 1635, waarvoor zij
als peters optraden. Deze nieuwe klokken, die respectievelijk 224,!/z
pond en 103 pond wogen, werden vergoten uit de twee oude klok
ken, die gebarsten waren en samen een gewicht hadden van 302
pond, en in hun plaats in de dakruiter opgehangen 50).

Deze klokken zijn verdwenen. Thans hangt in de dakruiter een
oude carillonklok van de Grote kerk, die in 1950 door de gemeente
Breda aan de Waalse kerk in bruikleen is gegeven. Zij was een
schenking van Antony de Mestral en vertoont diens familiewapen,
het opschrift "Antony de Mestrae colle me dedit" en het randschrift
van de klokkengieter: "Guillielmus Witlockx me fudit Antwerpiae
1724".

De definitieve toewijzing aan de Waalse gemeente

Toen Frederik Hendrik na een energiek geleid beleg op 10
October 1637 Breda binnentrok om zijn vaderlijk erfdeel in bezit te
nemen, bevond zich de oude Ds Bayard in zijn gevolg. De Waalse
gemeente, waar geen spoor van was overgebleven, moest opnieuw
worden opgebouwd en wederom werd de kern gevonden in het
garnizoen, dat de stad bezette. Maar de omstandigheden waren on
gunstiger dan in 1590. Frederik Hendrik gaf onmiddellijk blijk van
een tegemoetkomender houding jegens de Katholieken dan zijn
halfbroer door de aanstelling van een R.K. gouverneur, François
de l'Aubespine, heer van Hauterive. Een getuigenis van welwillend
heid tegenover de Begijnen in het bijzonder was zijn hierna te be
spreken toestemming om ook hun kerk voor de buitenwereld geslo-
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ten te houden. De tekst van deze akte, door de schilder Charles de
Lasco op blik overgebracht, werd door de Begijnen duidelijk zicht~

baar boven de poort van hun hof aangebracht 5 1 ). Het mogelijk in~

directe doel, maar in elk geval rechtstreekse gevolg van dit op 5
November 1637 gedateerde besluit was, dat deze kerk voor de
Waals~Hervormden niet toegankelijk was. Daartegen nu keerden
zich de Waalse officieren van het garnizoen met Ds Bayard en de
kerkeraad; zij verzochten de Prins om de drossaard te gelasten
deze kerk voor hen te openen. Zij brachten hem hun oude bezit in
herinnering en beriepen zich op een toezegging van de drossaard,
dat zij in hun oude kerkgebouw zouden mogen terugkeren. Deze
(m.i. overigens eigenmachtige) toezegging was niet gestand ge~

daan: in plaats daarvan was hun voorgesteld om op de Zondagen
afwisselend 's morgens en 's middags met de Engels~Hervormden

de kapel van Markendaal te gebruiken, hetgeen evenwel zou mede~

brengen, dat beide gemeenten dan slechts één dienst konden hou
den. Uit dien hoofde was deze kerk dan ook minder geschikt dan
de Wendelinuskapel.

Om bij gebruik van de laatste, overlast van de zijde van de
soldaten aan het Begijnhof te voorkomen, boden zij aan om een
houten schutting op het hof aan te leggen met een poort, die alleen
tot de kerk toegang gaf, of anders vanuit de Katerstraat rechtstreeks
een ingang tot de kerk te maken. De Prins ging hier niet op in: hij
hield zich aan de belofte, die hij aan de Begijnen gedaan had 52).

In plaats daarvan kreeg de Waalse gemeente nu echter een
--- thans niet meer bestaande --- kapel aan de Molenstraat toege~

wezen, die behoord had tot het opgeheven Zwartzusterklooster,
waarin toen het Oude~vrouwenhuis gevestigd was 53). Die kapel
was te klein en bovendien minder gunstig gelegen dan de kerk aan
de Katerstraat. Daarom gaf de Waalse gemeente haar aspiraties
niet op, maar de weg naar het beoogde doel zou lang en moeilijk
blijken.

Nu Frederik Hendrik er al tweemaal geen twijfel aan had ge~

laten, hoe hij over het gebruik van de Wendelinuskapel dacht, was
de eerste vraag die naar het gunstige tijdstip om hem opnieuw te

76

Jaarboek De Oranjeboom 6 (1953)



benaderen. De eerste kans deed zich voor omstreeks het begin van
het jaar 1642. De regeling van enkele interne kwesties van de Bre~

dase gemeente was toen al enige tijd een onderwerp van bespreking
op de halfjaarlijkse Waalse synoden. Voor de oplossing daarvan
was een commissie van gedeputeerden benoemd. terwijl Ds André
Rivet, predikant van de Waalse gemeente in Den Haag, bij de Prins
stappen deed voor de aanstelling van een voorlezer te Breda. die
met goed gevolg zouden worden bekroond 54). Dat zal wel de aan~

leiding geweest zijn, dat de Waalse kerkeraad het moment gunstig
achtte voor een nieuw verzoek aan de Prins, o.m. om teruggave van
de Wendelinuskapel. Het antwoord. gedagtekend 17 Februari 1642,
was wel niet positief, maar ook niet meer geheel afwijzend: hij zou
overwegen "wat daerin sal connen werden gedaen" 55). In zoverre
boekte de Waalse gemeente dus enige winst. Het lag nu in de lijn,
dat op de eerstvolgende synode. die in April in Rotterdam gehouden
werd, een regelrecht beroep op Ds Rivet werd gedaan, om deze zaak
bij de Prins tot een goed einde te brengen, waarbij hij er de nadruk
op moest leggen, dat zulks geen afbreuk zou doen aan de capitula~

tievoorwaarden van 1637.
Er kwam nog meer reden tot hoop voor de Waalse gemeente.

toen de gedeputeerden van de synode op 29 April van Frederik
Hendrik een aanbevelingsbrief voor de magistraat van Breda ont~

vingen. Prompt beriep de magistraat zich op die recommandatie om
zich eens te verklaren met de zienswijze van die gedeputeerden,
dat de kapel in de Molenstraat inderdaad ongeschikt was en dat
de Waalse gemeente daarom weer in het bezit van de Wendelinus~

kapel gesteld diende te worden 56).

Het hielp niet. Op de najaarssynode te Middelburg werd als
reden voor het uitblijven van resultaat opgegeven, dat Frederik
Hendrik teveel in beslag genomen werd door de oorlog tegen
Spanje; onze indruk is veeleer. dat de Prins de beslissing wilde
omzeilen. Nogmaals drong de Bredase gemeente bij de synode van
April 1643 in Den Haag op een stap aan, wat tot gevolg had. dat
Os Rivet met zijn ambtgenoot Polyander naar de Prins werden af~

gevaardigd. Ook deze poging bleef vruchteloos. Os Bayard. wiens
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hoop om nog eens in zijn oude kerk te mogen preken in de laatste
jaren zo menigmaal schipbreuk had geleden, stierf op 8 Juni van
hetzelfde jaar; met hem was het élan voor verdere ondernemingen
voorlopig uitgeblust.

Eerst twee jaar later, onder zijn opvolger Os Antoine Huls
(Hulsius) namen de zaken een wending en wel door tussenkomst
van Amalia van Solms - die in 1645 vrij lange tijd in Breda op het
kasteel gewoond heeft - en met medewerking van het stadsbe~

stuur. De kerkeraad kreeg in dat jaar de keuze tussen twee kapellen,
die niet meer voor de eredienst gebruikt werden: de St. Joostkapel
in de Ginnekenstraat en de kapel van het Gasthuis in de Beyerd.
De kerkeraad had tegen de St. Joostkapel dezelfde bezwaren als
tegen het kerkje van het Zwartzusterklooster, dat toen als Waalse
kerk diende, maar de Gasthuiskapel leek hun zeer geschikt, zowel
om haar ligging als om haar grootte, terwijl er bovendien een consi~

storiekamer aangebouwd kon worden. De kerkeraad verzocht aan
het stadsbestuur alleen om die kerk te ontruimen en schoon te maken.
Dat verzoek werd toegestaan en op 24 September 1645, 2yz maand
later, werd de kerk in de Beyerd in gebruik genomen: onder het ge~

hoor van de predikant bevond zich A'malia van Solms: veertien
dagen later verscheen haar schoondochter Mary Stuart 57).

Deze blijken van vorstelijke waardering kunnen de indruk niet
wegnemen, dat Amalia van Solms gezocht heeft naar een compro~

misoplossing, waarbij zij een eindweegs tegemoet kwam aan de
verlangens van de Waalse kerkeraad zonder haar beschermende
hand van het Begijnhof af te trekken. De Gasthuiskapel had ong~

twijfeld voor de Waalse gemeente veel aantrekkelijks; waren kort
daarna geen andere factoren een rol gaan spelen, dan was zij wel~

licht niet naar de kerk aan de Katerstraat teruggekeerd. Nu echter
heeft haar verblijf in deze kerk slechts enkele jaren geduurd; jaren
die desondanks niet zonder betekenis waren, omdat in 1646 door
Frederik Hendrik en Amalia van Solms in het voormalige klooster
van St. Catharinadal een Illustere School werd gesticht. Voor deze
school - een inrichting voor hoger onderwijs - werden verschil~

lende professoren en curatoren van naam aangetrokken. Ook Os
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André Rivet werd tot curator benoemd, in verband waarmede hij
zich te Breda vestigde. Voor de hoogleraren, die evenals hij lidmaat
van de Waals~Hervormde kerk waren, werd in de Gasthuiskerk
een speciale bank ingericht 58).

Toen kwam, in 1648, de vrede van Munster, gevolgd door het
plakkaat van 16 Juni, dat aan alle R.K. geestelijken het verblijf in
Noordbrabant verbood en hun kapellen en kerken voor gesloten
verklaarde 59). De Hervormde Kerk zag zich thans de mogelijkheid
geopend tot een reformatie van alle nog in handen der Katholieken
gebleven kerkgebouwen, wat haar in de Baronie zeer was verge~

makkelijkt doordat zij niet meer werd tegengewerkt door de be~

dachtzaamheid van een Frederik Hendrik, maar een steun vond in
de jeugdige en radicale Willem Il. Aldus werden eind Juni en begin
Juli de dorpskerken en ~kapellen in de Baronie door gedeputeerden
van de Zuid~Hollandsesynode, de predikanten van de Baronie en
de drossaard van Breda gereformeerd (0), waarbij de Begijnhofkerk
voorlopig nog onaangetast werd gelaten. Ten aanzien van deze
kerk richtte de classis zich begin Juli met de' gedeputeerden van de
synode in een verzoekschrift tot de Prins "dat in de stadt Breda in
het Begijnhof geen paep en woone onder enigerhande pretext, noch
die kercke tot enighe afgoderije en werde misbruyct, gelijck dus
lange geschiedt, ende specialijck dat die capelle mach gesloten wor~

den ende blijven tot naeder order van Uwe Hoogheyt, opdat niet
de papen, buyten ontset van hunne diensten, binnen de stadt en
comen te nestelen". Willem Il antwoordde op 13 Juli, dat hij "sich
desen aengaende (zou) informeren ende daerin behoorlijck ordre
stellen" (1). Daarop werd niet gewacht: dezelfde dag preekte Os
L. van Renesse in "het Bagijnenkerckxken", waarmee tevens de
reformatie volledig in de Baronie was doorgevoerd 62).

Op deze gebeurtenis slaat ongetwijfeld het hierna te noemen
protest van de Begijnen dat "d'voors. capelle annex tvoors. Begijn~

hoH door ordre van den heere drossaerd der voors. stadt geopent
ende daerinne ettelijcke malen gepredict" was. Dit heeft geen be~

trekking op godsdienstoefeningen van de Waalse gemeente, zoals
Juten aanneemt 63): die bezat op dat ogenblik een eigen kerk en
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het was niet voordat daaraan een andere bestemming gegeven kon
worden, dat zij aanleiding vond terug te keren naar de Katerstraat.
De kerkeraad van de Grote kerk had n.l. het oog gevestigd op de
Gasthuiskapel; zijn bedoeling was kennelijk daar de Engelse ge~

meente in te vestigen, want die blijkt er omstreeks die tijd in ge~

trokken te zijn. In plaats daarvan zou de Waalse gemeente haar
oude kerk terugkrijgen 64).

Alvorens een officiële stap te doen vond de vVaalse kerkeraad
het wenselijk de magistraat te polsen, hoe die daar tegenover stond.
Het stadsbestuur vergunde hem het gebruik van de Wendelinus~

kapeL voorzover het daar iets in te zeggen had, en zegde toe de
kosten van de verhuizing en het onderhoud van de kerk voor zijn
rekening te nemen 65). Pas toen richtte de kerkeraad zich tot de
Prins, wiens toestemming reeds op 19 November afkwam met de
bepaling, dat de kerk geopend en van het Begijnhof gescheiden
zou worden 66). Het besluit, zowel als de snelheid waarmee het ge~

nomen werd, typeert het verschil tussen deze Oranjevorst en zijn
vader.

Nieuwe moeilijkheden dreigden met de uitvoering van dit
besluit, omdat de Begijnen met vrees het ogenblik zagen naderen,
dat de Walen weer hun hof zouden betreden om ter kerke te gaan.
Vanaf Juli 1648 hadden de Begijnen niets onbeproefd gelaten om
dit tegen te houden: reizen werden gemaakt naar de Domeinraad in
Den Haag en naar de bisschop van Antwerpen; geschenken, meest
in de vorm van zijden kunstbloemen en andere fraaie handwerken,
aan de Prinses en haar schoonmoeder, aan 's Prinsen griffier Buy~

sera en de drossaard van Breda en aan hun vrouwen en dochters,
ja zelfs aan de min van Mary Stuart, moesten hun pleidooien kracht
bijzetten 67). Officieel richtten zij zich zowel tot de Prins als tot
zijn moeder, waarbij zij dringend verzochten een afzonderlijke in~

gang aan de kerk te maken rechtstreeks naar de straat 68). Het
schrijven aan de Prins bevat de merkwaardige passage, dat hij
toegestaan had een nieuwe deur te maken; dat dit niet alleen niet
gebeurd was, "maer dat men oock heeft voorgegeven ende gesocht
eenige van der supplianten woonplaatsen te approprieren tot ande~
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ren geryeve". Waar dat op slaat, blijkt uit een rekest van de W aal~

se gemeente aan de magistraat, bewaard in het Nassau~Domein~

archief 69). Bij gebrek aan een consistorie~ en diaconiekamer, die
ook niet te vinden was in een der tegen de lange zijde van de kerk
aangebouwde huisjes, vroegen zij om het gebruik van de woning
van de pastoor, die bij het poortgebouw van het Begijnhof tegen
de kerk stond en toen onbewoond was, doordat pastoor Franchoys
van Einthouts kort tevoren naar Hoogstraten vertrokken en daar
overleden was. Deze woning zou vallen binnen de afscheiding, die
van de poort van het Begijnhof toegang zou geven naar de ingang
van de kerk.

Het resultaat van deze wederzijdse stappen blijkt in 1649. Op
3 Januari verordent de Prins het maken van de door de Begijnen
gevraagde uitgang naar de straat. Waarschijnlijk zit achter deze
oplossing ~ die overigens reeds door de Waalse gemeente zelf in
1637 was voorgesteld ~ wederom de matigende invloed van Amalia
van Solms. De kwestie van de consistorie~ en diaconiekamer werd
door Willem II in het midden gelaten; daarover begonnen nu on~

derhandelingen tussen de magistraat en de meesteresse van het
Begijnhof. die op 7 April tot een overeenkomst leidden 70). De
pastoorswoning bleef aan het Begijnhof. dat daarvoor in de plaats
twee van de drie huisjes, die het tussen de kerk en de straat bezat,
aan de Waalse gemeente verhuurde voor 10 gulden 's jaars, te be~

talen door de stad. Daarmee was de volledige scheiding tussen de
Waalse kerk en het Begijnhof een feit geworden. De kerk en de
beide huisjes werden ingericht ten behoeve van de Waalse gemeen~

te, Waarvan de uitgaven in de stadsrekening over 1648/49 verant~

woord zijn 71).
De strijd om het gebruik van de Wendelinuskapel was nu door

het gezag van de heer van Breda definitief beslist ten gunste van
de Waalse gemeente. Het is tot dusver echter onduidelijk gebleven,
of dit recht gedurende de jaren na 1637 aan het Begijnhof toekwam
dan wel dat de kerk die tijd ongebruikt had gestaan. Het laatste
zou men kunnen afleiden uit de capitulatievoorwaarden van 1637,
waarbij het Begijnhof werd teruggebracht in de toestand van vóór
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1625, d.w.z. de tijd dat het niet de beschikking had over de Wende~
linuskapel. Ook de sauvegarde, op 5 November 1637 door Frederik
Hendrik aan de Begijnen verleend en waar zij zich in 1648 op be~

riepen, had wel beschouwd alleen betrekking op het sluiten van
het hof en de kapel voor de buitenwereld en niet op het gebruiken
van de kapel 72); deze acte was in het bijzonder bedoeld tegen de
militairen en was door de Begijnen wel voornamelijk aangevraagd
omdat zij de vrijpostigheden van Heraugière nog niet vergeten
waren.

Anderzijds kan men uit het gelijktijdige verzoek van de Waalse
gemeente aan de Prins "qu'il leur face ouvrir !edit tempIe pour la
fin susditte, veu que vostre Alteze n'entend nullement, qu'on y face
la messe ou autre service' papaI" 73) niet concluderen, dat Frederik
Hendrik dit niet oogluikend toeliet. In feite moet het ook wel het
geval geweest zijn, anders zou de Calvinistische actie in 1648 on~

verklaarbaar zijn. Ook de Waalse kerkeraad verklaarde in 1649,
dat eerst ten gevolge van de vrede de Begijnhofkerk vrij was ge~

komen 74), waarmee zijn vroegere stelling, dat toewijzing van deze
kerk aan de Waals-Hervormden geen afbreuk zou doen aan de
capitulatievoorwaarden van 1637, uiteraard niet in tegenspraak
was. Het bewijs. dat de Begijnen in die tijd inderdaad de Wende
linuskapel gebruikten, is te vinden in de aanbieding van een ge~

schenk aan de Prinsessen ter gelegenheid van een bezoek van
Frederik Hendrik aan de stad in 1643 "tot behoudenisse ende main~

tenue van de kerck van desen Bagijnhove" en de in datzelfde jaar
verrichte herstelwerkzaamheden aan het dak van de kerk met de
toren 75).

Tot de zomer van 1648 was de Wendelinuskapel dus kerk van
het Begijnhof. Daarna werd wederom een noodkerk op het hof zelf
ingericht en wel in de eerste tijd vermoedelijk, evenals tevoren, in
de infirmerie (het 5e huis). Het daarnaast gelegen 4e huis was,
na een tijd leeg te hebben gestaan, sinds 1 December 1626 gedeel~

telijk verhuurd en voor het overige deel door het Begijnhof gebruikt
"mett kerckengoet in te setten", d.w.z. als sacristie. Tussen 1635
en 1638 ...- misschien in 1637 ...- werd het in zijn geheel voor dit
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doel ingericht; sindsdien bleef het onverhuurd "als wesende de sa~

cristye" 76). Het moet dus tot 1648 in verbinding hebben gestaan

met de Wendelinuskapel.
Het 3e huis, westelijk van het voorgaande, werd bewoond door

de Begijn Antonet Bastiaensen en, nadat deze haar intrek in een
ander huis genomen had, blijkens een aantekening van 1 Mei 1652
"nu gebruyckt voor 't hof ende keerck". Wij zullen ons dit zo hebben
voor te stellen, dat het 4e huisje bij de kerk is getrokken en daar~

naast in het 3e huisje een nieuwe sacristie is ingericht. Het 4e huisje
en de infirmerie dienden als noodkerk tot de bouw van een nieuwe
St. Catharinakerk achter op het hof in 1836,......., 1838 77). Mag men
in de bestemming van het 3e huis voor de kerk een bewijs zien, dat
de Begijnen niet meer rekenden op een teruggave van de Wende~

linuskapel. uit een aantekening van 1650 in hetzelfde register volgt,
dat zij ook na de vrede van Munster alle hoop nog niet hadden
laten varen. Zij bedongen toen n.l. van de bewoonster van de 2e
woning het medegebruik van de gang "ende oock den trap waer~

mede dat men placht te gaen naer het oxsael, oft de ocasie noch
presenteerden". Dit oxaal is de galerij tegen de westelijke muur van
de kapel, waarop het orgel staat 78). Voor de verbinding met het
Begijnhof bestond dus ter hoogte van de orgelgalerij een poortje,
dat thans inderdaad door de heer C. J. Bardet, opzichter van de
restauratiewerken aan de Grote kerk, in de westelijke hoek van het
raam in de meest westelijke travee is teruggevonden. Dit raam is
oudtijds dichtgemetseld met uitsparing van het bedoelde poortje,
dat later in 1649 eveneens is gedicht. Ook werd door hem een
doorgang op de begane grond aan het licht gebracht in de tweede
travee, waarin ik de verbinding met de tussen 1626 en 1648 ge~

bruikte sacristie meen te herkennen; de moeilijkheid is daarbij ech~

ter, dat men achter deze poort niet het 4e, maar het 3e huisje zou
verwachten. De vroegere toestand van deze in 1860 verbouwde
huisjes is echter niet meer na te gaan: in ieder geval heeft een onder~

zoek in de muur van de kerk, ter plaatse waar het 4e huisje gestaan
zou moeten hebben, niets opgeleverd.
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De Wendelinuskapel als Waalse kerk

Na beëindiging van de werkzaamheden werd de kerk op 5
September 1649 door de Waalse gemeente opnieuw ingewijd met
een dienst, geleid door D s André Rivet 79): ongetwij feld een eer~

bewijs aan de beroemde predikant. Nog eenmaal is hij in de Waalse
kerk in een dienst voorgegaan, op Kerstmis 1650. Dat was de laatste
preek die hij hield, want hij stierf 14 dagen later in Den Haag 80).

Aangezien het niet de bedoeling van deze studie is een ge~

schiedenis van het kerkelijk leven der Waalse gemeente te geven,
bepalen wij ons verder in hoofdzaak tot het gebouw als zodanig.
Het is in dit verband slechts dienstig, ter verklaring van het voort~

bestaan van deze gemeente tot op de huidige dag, erop te wijzen,
dat zij met de terugkeer van Breda onder het Staats gezag reeds
spoedig het karakter van garnizoenskerk verloor; onder haar lid~

maten telde men weldra vele van de notabelste ingezetenen van de
stad. Het moge waar zijn, dat de Waals~Hervormden in ledental
thans sterk achteruit zijn gegaan, menige bladzijde in hun archieven
getuigt van het vroegere aanzien dezer gemeente, dat o.m. de aan~

wezigheid van een magistraats~ en een prinsenbank in de 18e eeuw
verklaart. Van het magistraatsgestoelte wordt gesproken in 1759 en
in 1777 81). Voor de Oranjes als heren van Breda was waarschijn~

lijk reeds van het begin af een bank voor in de kerk gereserveerd.
In 1734 is er sprake van om de preekstoel, die geplaatst was tegeli
een wand --- die vermoedelijk de ronding van het koor afsloot ~
naar zijn huidige plaats aan het eind van het koor over te brengen
om ruimte: te winnen; de uitvoering van dit plan zou worden uitge~

steld tot het spoedig verwachte bezoek van Willem IV 82). Zover
is het toen niet gekomen: pas in Januari 1745 werd het voornemen
weer opgevat, thans met het voornaamste oogmerk de prinsenbank
te vergroten. De Prins keurde de verplaatsing van de kansel goed,
maar prefereerde voor zichzelf een soort loge, die ingericht kon
worden in een naast de consistoriekamer gelegen vertrek. Dat ver~

trek hoorde bij het meest oostelijke van de drie huisjes van het
Begijnhof. die aan de straat stonden. Over de aankoop daarvan kon
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toen echter geen overeenstemming met het Begijnhof bereikt worden.
zodat alleen het plan van 1734 in grote lijnen uitgevoerd werd 83).

Een halve eeuw later deed zich opnieuw de gelegenheid voor
dit zijvertrek een kerkelijke bestemming te geven. De bewoonster,
Johanna Francisca van Ertrijck, was 11 December 1793 gestorven
en de zijkamer van haar huis leek geschikt voor uitbreiding van de
aangrenzende consistoriekamer. Door bemiddeling van de invloed
rijke Havermans 8'1) werd de meesteresse van het Begijnhof, die
er aanvankelijk niets voor voelde, overgehaald dit vertrek aan de
Waalse gemeente af te staan tegen een erfpacht van 30 gulden per
jaar. Een ontwerp van de metselaar Canters voor een ingrijpende
verbouwing. waardoor de kerk aan de straatzijde een geheel nieuw
aanzicht zou hebben gekregen, werd wegens de grote kosten ,...
gelukkig! ,...- verworpen. Daarna diende hij een eenvoudiger plan
in, dat nog in 1794 werd uitgevoerd door de metselaar Huysers en
de timmerman Van Seters 85). Door vergelijking van de tegenwoor
dige toestand met de gravure van Immink bij Van Goor, blz. 91. kan
men nagaan, waaruit die verbouwing bestond. Op die gravure is de
afscheiding tussen de consistoriekamer en het zijvertrek van Johan
na Francisca van Ertrijck gemarkeerd door een boven het dak
uitstekende schoorsteen. Dit dak strekte zich aan de andere kant
uit tot boven het andere huisje, dat door de Waalse gemeente als
diaconiekamer gebruikt werd. In 1794 werd de gevel van de ver
grote diaconiekamer, met gedeeltelijke dichtmetseling van de kerk
ramen daarachter, hoger opgetrokken, waardoor een zolder kon
worden aangebracht. Tevens werd de schoorsteen verplaatst, de
deur verhoogd en de twee kleine ramen vervangen door drie grote.
In 1904 gingen door afkoop van de erfpacht van 10 gulden voor de
oorspronkelijke twee huisjes en van 30 gulden voor de bijgetrokken
ruimte deze gebouwtjes in eigendom aan de Waalse gemeente
over 86).

Daarmede was de laatste verplichting, die zij jegens het Begijn
hof had, opgeheven. Het andere recht van het Begijnhof, n.l. om
in de Waalse kerk de gestorven Begijnen en pastoors van het hof
te begraven. was in 1830 beëindigd, toen het begraven in kerkge-
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bouwen verboden en aan de Begijnen een deel van de nieuw aan
gelegde begraafplaats Zuylen onder Princenhage toegewezen was.
Van dit recht hadden zij tot het laatst toe gebruik gemaakt. Veelal
geschiedden die begrafenissen met de grootste eenvoud; slechts één
steen herinnert aan dit uit de 16e eeuw daterend gebruik. Deze
steen ligt achter in het middenpad en draagt het opschrift "Hier
leyt begraven suster Adriana Pouwels out 68 jaren, sterft den 17
January 1701, ende suster Anna Ooms out 63 jaren, sterft den 26
February 1701, in haer leven bagijntjens alhier". Een magistraats
resolutie van 7 Juh 1656, inhoudende o.a. dat een bepaalde Begijn
"niet bij bagijnen, maer bij ongetroude oft getroude manspersonen
ter aerde sal moeten gebracht worden" heeft betrekking op een uit
zonderingsgevaL waarvan de achtergrond niet duidelijk is 87).

Op een andere zerk in de Waalse kerk zijn aan een boom twee
familiewapens aangebracht. Een inscriptie ontbreekt echter en ook
uit de wapens zelf is niet op te maken, voor wie dit graf bestemd
was 88).

In het algemeen kan men zeggen, dat het begraafrecht in' de
Waalse kerk aan het Begijnhof bij uitsluiting toekwam, d.w.z. dat
niet alleen de Begijnen maar ook hun pastoors er begraven werden.
Het is mij niet bekend, of dit gebruik, voorzover het de pastoors
betreft, van oude tijden dagtekent dan wel sedert de eerste afzon
derlijke pastoor. van het Begijnhof, Nicolaes van Milst, die ook een
aantal bundels stichtelijke poëzie liet verschijnen en in 1706 over
leed 89). De tegenwoordig bestaande grafkelder, gedekt door een
steen met het opschrift "Ostium monumenti pastorum Begginasii"
is echter pas van later tijd. Op 8 September 1790 behandelde de
kerkeraad het verzoek van de toenmalige pastoor B. van Bergen

om er op zijn kosten aan te leggen "une fosse asséz spatieuze pour
y enterrer désormais les aumoniers dudit Béguinage". Vroeg hij
slechts een eenvoudige grafplaats, de kerkeraad zag liever een ge
metselde kelder, waartoe de pastoor zich dadelijk bereid verklaarde,
mits de bouw werd uitgesteld tot het voorjaar van 1791 90). Deze
kelder heeft dus alleen dienst gedaan voor pastoor Van Bergen
zelf, die in 1825 overleed.
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Als afsluiting van dit overzicht van de betrekkingen tussen het
Begijnhof en de Waalse kerk zij met een kort woord vermeld de
kwestie, die zich afspeelde naar aanleiding van het 6e Additionele
Artikel van de Staatsregeling van 1798. Krachtens dit artikel moes~

ten alle kerkgebouwen, die geen eigendom waren van de "voor~

maals heerschende Kerk" worden getaxeerd en verdeeld onder de
daarop aanspraak makende gezindten. De Waalse gemeente stelde
zich op het standpunt, dat de kerk haar in eigendom toekwam en
verzette zich dus tegen de taxatie van het gebouw, dat overigens
door de Rooms~Katholieke burgerij van Breda op grond van dat
artikel niet werd opgeëist 91). Wel maakten de Begijnen aanspraak
op de kerk, aanvoerende dat hun de eigendom toekwam, daar deze
hun in 1534 bij wettig contract aangekomen zou zijn en zij haar bo~

vendien in datzelfde jaar na de brand zouden hebben herbouwd; de
Walen hadden in 1648 slechts het gebruiksrecht verkregen, maar
omdat dezen niet het voormaals heersende kerkgenootschap vorm~

den, viel hun kerk niet onder het 6e artikel 92). De Begijnen bleven
evenwel in gebreke gevolg te geven aan de uitnodiging van de mu~

nicipaliteit om hun eigendomsbewijzen te tonen, zodat de zaak geen
voortgang had. Overigens werden bij artikel 13 van de Staatsrege~

ling van 1801 de kerkgenootschappen gehandhaafd in hun recht op
de kerkgebouwen, die zij sinds het begin van die eeuw bezaten.

Terugkerende tot de inwendige geschiedenis van de Waalse
kerk vraagt thans het orgel onze aandacht. Het eerste wat ons
daarvan bekend is, is dat het aanwezige instrument geruild werd
tegen een orgel, dat in 1672 was gebouwd voor het klooster St.
Catharinadal 93). Volgens een laat bericht was dit oude orgel een
positief, geschonken door een lid van de familie Noirot en vond
de ruil, met bijbetaling van 450 gulden, plaats in 1679 94). Aan~

gezien het orgel van het klooster niet groot genoeg was voor de
ruimte in de kerk, werd in 1761 een overeenkomst aangegaan met
de orgelbouwer Caspar König voor de bouw van een nieuw
orgel 95). Het jaar daarop werd het beeldhouwwerk opgedragen
aan de Bredanaar Albert Groen en het schilderwerk ,...- omvattende
tevens het vergulden der ornamenten, het verven in mahoniekleur
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van de orgelgalerij en in marmerkleur van de pilaren, waarop deze
steunde --- aan Pierre van Dongen 96).

Vóór de beëindiging van het werk stierven op 24: Januari 1763
onverwacht en gelijktijdig Caspar König en Albert Groen 97). De
opdracht van laatstgenoemde werd voortgezet door François Rei~

nier, die van Caspar König door zijn veel beroemder broer Ludwig.
Deze, te Keulen woonachtig, was een leerling van de bouwer van
het orgel van de St. Bavokerk te Haarlem, Christian Müller, en
heeft behalve een aantal orgels in het Rijnland ook die van de Ste~

vens~ en de Waalse kerk in Nijmegen op zijn naam staan 98). Hij
had ernstige bezwaren tegen het reeds voltooide gedeelte van het
orgel en vond daarvoor bij de kerkeraad een open oor. Terecht,
want bij de keuring, die na de aflevering geschiedde door de orga~

nisten van de Waalse, de Nederduits Hervormde en de Lutherse
kerk, overtrof de klank alle verwachtingen. Bij de bouw hadden
Paulus Stockelmans, organist van de Grote kerk, en de zoon van
Ludwig König zelf geassisteerd. Het orgel werd ingewijd tijdens
de dienst van 27 November 1763, toen de voorganger na de preek
en het gebed psalm 150 opgaf en "les orgues commencèrent à jouer
et furent accompagnées de plusieurs instrumens de musique. Après
la bénédiction elles furent installées par une belle musique; et Ie
tout fut exécuté en bon ordre et au contentement du troupeau et

d'une foule d'assistans". Het oude orgel was door bemiddeling van
de schout van Roosendaal aan de Hervormde gemeente aldaar
verkocht 99).

De dispositie van het orgel van Ludwig König, zoals beschre
ven in het werk van Hess (Dispositiën der merkwaardigste Kerk~

orgelen), omvatte 13 registers, bediend door een manuaal en een
aangehangen pedaal. In 1885 werd het uitgebreid door J. J. van
Bijlaart 100), die er een tweede manuaal met 7 nieuwe stemmen

aan toevoegde. Enkele registers van het eerste manuaal werden weg~

genomen of vervangen. De beoogde verbetering werd daarmee niet
bereikt, want hoewel het aantal registratiemogelijkheden toenam,
was de kwaliteit van de nieuwe pijpen minder goed. Met een con~

cert op 17 Juni 1885 werd het aldus vernieuwde orgel door G. Dor~
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renboom, directeur der algemene zang- en muziekschool, ingewijd.
Behalve in de kerkdiensten werd het orgel ook gebruikt bij de

jaarlijks terugkerende ceremonie van de promotie en prijsuitreiking
van de Latijnse school. Voor die gebeurtenis, die volgens de school
wetten van 1745 en 1762 met de grootst mogelijke plechtigheid
moest geschieden, werd bij besluit van de magistraat van 20 Augus
tus 1744 de Waalse kerk aangewezen; zulks geschiedde in navol
ging van de steden in Holland 101). Een van de leerlingen hield
daarbij een oratie in het Latijn: in 1756 sprak een zekere: Jan de
Voogt een rede uit, getiteld "De abusu eloquentiae". Het geheel
werd opgeluisterd door orgelspel en muzikanten. Dat was ongetwij
feld een stijlvolle traditie, geheel in overeenstemming met de waar
digheid, die de Latijnse school destijds in het openbare leven toe
kwam. Het bleef zelfs nog een grote gebeurtenis een eeuw later,
toen het aantal leerlingen op de: vingers van één hand te tellen was.
Voor de promotie op 17 September 1862, de laatste maal dat zij ge
houden werd, werden 200 programma's gedrukt, zodat men zich een
geheel gevulde kerk moet voorstellen bij de plechtigheid, waarvan
"De Bredasche Courant" van 25 September het volgende verslag
gaf:

"Den derden Woensdag dezer maand heeft alhier, in de
Fransche kerk, des voormiddags om tien ure, plaats gehad, onder
eene meer dan gewone opkomst van eene aanzienlijke schaar, de
jaarlijksche openbare prijsuitdeeling aan- en de promotie van de
leerlingen der Latijnsche Scholen dezer stad.

De rector Dr. P. Oosterbaan opende, als naar gewoonte, de
plegtigheid met eene korte voorafspraak.

Onder anderen herdacht hij in weinige woorden de verdiensten
van den in het voorjaar overleden burgervader Mr. J. Mastboom,
en meende hij het gymnasium in het bijzonder, en de burgerij der
stad Breda in het algemeen, geluk te mogen wenschen met zijnen
waardig en opvolger, den Heer Mr. A. Kerstens. Verder gaf de
spreker zijne hoop en zijn vertrouwen te kennen, dat de voordragt
en invoering der wet op het middelbaar, zoowel als de toegezegde
wet op het hooger onderwijs, de lang gewenschte veranderingen

90

Jaarboek De Oranjeboom 6 (1953)



in de uitbreiding der leervakken op de zoogenaamde Latijnse Scho~

len en Gymnasiën zullen aanbrengen, die naar den geest en de
behoefte des tijds van die wetten kunnen en mogen verwacht
worden.

Daarna werden de twee verdienstelijke jongelingen Philippus
Sophius Niemeijer, uit Dinteloord, in Noord~Brabant, en Cornelis
Johannes van GooI van Breda, welke op de eerste of hoogste klasse
ieder drie eerste prijzen hadden verworven, na het houden eener
latijnsche redevoering, met grooten lof tot de academische lessen
bevorderd.

Beide jongelingen waren primi pares, en het lot had beslist,
wie hunner de eer zoude genieten het eerste het spreekgestoelte te
beklimmen.

Eerstgenoemde heeft gesproken de Socratis, philosophorum
apud Graecos principis animi integritate (over het deugdzaam en
onwrikbaar karakter van Socrates, den voornaamsten der Grieksche
wijsgeeren).

De laatstgenoemde, .- de Hippocrate, medico, de patria sua
optime merito .- over Hippocrates, die zich als geneesheer bij uit~

stek jegens zijn vaderland verdienstelijk heeft gemaakt.
Wij betuigen daarbij, met groot genoegen, de schoone rede~

voeringen te hebben gehoord, welke niet alleen met gepaste vrij~

moedigheid, maar ook met gevoel en smaak door die leerlingen zijn
voorgedragen.

Nog verdient met bijzonderen lof vermeld te worden Adrianus
Kuypers van Bavel (gemeente Ginneken), die, insgelijks met drie
eerste prijzen, van de vierde tot de derde klasse is bevorderd, en
de toejuiching genoot om de vrijmoedige en schoone voordragt zij~

ner aanspraak en dankzegging van Heeren Curatoren en Leeraars,
doch inzonderheid aan het Stedelijk Bestuur, bloedverwanten en
alle aanwezenden, die dit feest met hunne tegenwoordigheid wel
wilden vereeren.

Wijders werd dit feest opgeluisterd door heerlijke fantaisie~

stukken, door den bekwamen organist, den Heer H. Umland, uit~

gevoerd, en daaraan grooten luister bijgezet door de tegenwoordig~
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heid van vele beoefenaars en vereerders van kunsten en weten~

schappen, welke daar opgekomen waren om dien feestdag plegtig
te helpen vieren",

vVij zijn hiermee enigszins afgedwaald van ons eigenlijke on~

derwerp, maar dat! zij ons vergeven, omdat het ons gelegenheid gaf
voor een momentopname van het openbare leven in Breda van on~

geveer een eeuw geleden. Misschien was het al meer dan schijn
dan werkelijkheid, maar een schoner dood kan men zich van de
Latijnse school bezwaarlijk voorstellen. De Waalse gemeente zet
thans nog een historie voort, die nauw met het verleden van de
stad en de heren van Breda verweven is. Het gebruik van haar
kerkgebouw deelt zij sedert 1934 met het Vrijzinnig Protestants
Verbond, een groepering van Vrijzinnig~Hervormden,Remonstran~

ten en niet bij een kerkgenootschap aangeslotenen, waarmee zij een
huurovereenkomst heeft aangegaan.

Het was onze bedoeling de geschiedenis te schrijven van een
monument; het bleek onmogelijk dat te doen zonder het geestelijk
leven daarin te betrekken. Dat is begrijpelijk, omdat het gebouw
in de loop der eeuwen een wisselende bestemming had. Dat die
bestemming steeds van religieuze aard geweest is, heeft het be~

waard voor het lot, dat alle andere Middeleeuwse kapellen in Breda
hebben ondergaan, n.l. de gehele of gedeeltelijke sloping. Niet ge~

bruikt als magazijn en kazerne of verkocht voor andere doeleinden
is het thans nog de enige gaaf gebleven Gothische kapel in de stad.

AANTEKENINGEN.
1) J. Kalf - De monumenten in de voormalige Baronie van Breda, p. 128;
Voorlopige lijst der Nederlandsche monumenten X, p. 68; Geschiedenis
van Breda. De Middeleeuwen, p. 2,'77.
2) G. C. A. Juten _ Cartularium van het Begijnhof te Breda, p. XXXIV;
Gesch. van Breda p. 151.
3) Beschrijvinge van Breda, p. 93.
4) Gesch. van Breda, p. 145.
5) In het 16e eeuws notarieel archief. VgL ook J. H. Hoeufft - Proeve
van Bredaasch taal-eigen, s.v. "kote".
6) ARA Den Haag, Nass. Dom. archief R 1435.
7) Kirchenlexikon van Wetzer u. Welte, i.v.
8) Juten, a.w., no. 207.
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9) Gesch. van Breda, p. 145. ARA Den Haag, Nass. Dom. archief R 1530.
10) Gesch. van Breda, p. 144.
11) A.W. p. 103. St. Wendelinus wordt voorgesteld als een monnik met
herderstaf. Wat St. Joris betreft: het gebaar waarmee hij het hoofd ont
bloot voor Maria met het Kind, komt eveneens voor op het bekende schil
derstuk van Jan van Eyck: de Madonna van kanunnik Van der Paele, da
terend uit 1437 en dus slechts enkele jaren ouder dan dit monument, waar
op het mogelijk invloed heeft gehad.
12) Mededeling van Mej. Dr. S. W. A. Drossaers te Den Haag.
13) Gesch. van Breda, p. 132.
14) Deel I van dit jaarboek, p. 128. Voor de overplaatsing ontvingen de
Begijnen tenslotte een tegemoetkoming van 600 gulden. GA Col!. Haver
mans no. 20, omslag st. Catharinadal etc.: "Also mijn genadigen heere tot
augmentatie van den hove van Valckenberg zekere erve vercregen heeft
van den Bagijnen tot Breda bij octroye en consente des biscops van Lu
diek, uytwijsens den brieven daeraf sijnde, so hebben sijnder genade in
recompensie van de afgenomen erven en versettinge van hare huysen,
volgens seker appointement daerop gemaect, denselven Bagijnen geordon
neert op des(selfs) rentmeester de somme van 600 gl., te weten de 500
gulden voor haer porcie van de erfenisse, die sij sijnen genaden gelaten
hebben en tot hulpe .van de versettinge van de huysen, en de 100 gl. in
plaetse van den erve, dat sijnder genaden haer geven soude in andere
plaetse van haren Bagijnhove" (Uittreksel uit de rentmeestersrekening
van Dirck Zeessijn over 1531).
Van andere aantekeningen van Havermans uit dezelfde rekening (Ibid.,
omslag no. 18), mij opgegeven door Pater Placidus O.M. Cap., staat m.i.
niet vast, dat ze op de Wendelinuskapel slaan. Havermans vatte ze op
als betrekking hebbende op de oude kapel van het Begijnhof. Zij luiden
aldus:
"Totten oratoire in Valckenberge;
alibi: staende nevens der kercke van den Bagijnhove in Valckenberge, fol.
70;
A gewrocht aan de vensteren en een binnendeure dienende tot ten oratoire
annex den muer van den Bagijnhove, extr. uyt de reken. D. Zeessijns de
ao.1531;
ander uytgeven van gecochte steenen en verbesicht so aen den nieuwen
oratoire van Valekenberge in den hove aldaer, en it. betaelt A B etc. van
dat sij gev,rrocht hebben over eenen kelder onder d'oratoire".
15) V. d. Aura - Geschiedkundige bijdragen betr. het Norbertinessen
klooster van St. Catharinadal, p. 104. Het handschrift, waar v. d. Aura
dit uit aanhaalt, moet ook oVerigens critisch gebruikt worden.
16) Juten, a.w., p. 181.
17) ARA Brussel, Arch. Ecd. Etr., Inv. no. 17281; zie Juten, a.w., p.
XXXIV.
18) Zie Van Goor, p. 490 en 492.
19) Juten, a.w., no. 216.
20) Wie in 1535 niet herbouwd had, moest zijn huis verkopen op straffe
van onteigening: Gesch. van Breda p. 189. Opmerking verdient bovendien,
dat de Graaf eerst in October 1534 in Breda terugkeerde (Ibid. p. 188),
zodat hij pas daarna zijn beleid kon vaststellen.
21) Kalf, a.w., p. 128. Wat hij verder schrijft over de afwerking Van dé-
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tails, heeft meer betrekking op de kwaliteit dan op de ouderdom van het
werk.
22) In een stuk in Coll. Havermans 20, gedateerd tussen 1430 en 1440
(het getal der jaareenheden is verloren gegaan), heet het van deze kapel,
dat zij is "inchoata construi sed nondum ad plenum constructa". Kalf
acht de 15e, maar ook de 16e eeuw mogelijk. In de Gesch. van Breda, p.
279, wordt zij gedateerd in het laatste kwart van de 15e eeuw, dus on
geveer een halve eeuw te laat.
23) ARA Den Haag, Nass. Dom. archief R 224·9.
24) ARA Brussel, Arch, Ecd. Etr., Inv. no. 17282. R. A. Den Bosch, Collo
Cuypers van Velthoven no. 109. Hieruit volgt, dat de mening, geuit in de
Gesch. van Breda, p. 277, dat de ombouwing van de kerk eerst uit de
17e eeuw stamt, onjuist is. Ook de plattegrondjes, in 1930 getekend door
E. P. J. de Wolff bij de studie van Pater Placidus ~ Rechtsgeding van
het Begijnhof te Breda in de 16de-17de eeuw (Hist. Tijdschrift 1937, p.
105 e.V.), geven een verkeerd beeld van de situatie.
25) RA Den Bosch, in Coll. Cuypers van Velthoven no. 106.
26) ARA Brussel, t.a.p., Inv. no. 17286.
27) Ibid. no. 17287. (Rekening 1578-1584). Vlak na elkaar zijn hierin 2
posten ingeschreven voor de 100e penning over de jaren 1578-1580, n.l.
voor "de drie woonhuyskens voor aen de strate staende" en voor het pas
toorshuis; daarbij wordt aangetekend "Voor den huysken, daer de pastoor
des Baghijnhoofs voors. nu ter tijt in is woonende ende lange gewoont
heeft, heeft men de drie jaeren voirs. oick hondertste penninck moeten
betalen, hoewel dat het bynnen den Baghijnhove alnu getrocken is".
28) Ibid. no. 17270. De ligging van het 2e huisje blijkt uit de kadastrale
kaart.
29) Ibid. no. 17282; RA Den Bosch, Coll. Cuypers van Velthoven no. 107.
30) Juten, a.w., no. 207.
31) RA Den Bosch, in Collo Cuypers van Velthoven no. 106.
32) Ibid.
33) D. F. Poujol - Histoire et influence des églises wallonnes dans les
Pays-Bas, 1902. A. Hallema - Wording en lotgevallen van het Protes
tantisme te Breda tot de komst van Alva op 30 Juni 1568 (Ned. Archief
voor kerkgeschiedenis N.S. XXXVIII, 1951), p. 14 e.v. Zie voor de archie
ven der Waalse Kerk: MI' S. J. Fockema Andreae - Archives des églises
Wallonnes des Pays-Bas, Ned. Archievenblad, 57e jrg., 1952/3, p. 105
121.
34) Zie F. H. Gagnebin - Les cinquante-trois premières années de l'église
wallonne de Bréda (Bull. de la commission de l'histoire des églises wal
Ionnes, Ze série, t. 1, p. 17-41), waarin de geschiedenis Van de Waalse
gemeente te Breda, hoofdzakelijk uit de synodale acten, wordt beschreven
tot de tijd dat het eerste actenboek van de kerkeraad te Breda werd aan
gelegd.
35) Juten, a.w., p. XII.
36) Pater Placidus O.M. Cap. - Rechtsgeding van het Begijnhof te Breda
in de 16de-17de eeuw (Hist. Tijdschrift 1937), p. 115.
37) Stadsrek. 1609, Inv. no. 1587 fol. 206v; 1615, Inv. no. 1593 fol. 204v;
1612, Inv. no. 1591 fol. 200v.
38) Stadsrek. 1615, InV. no. 1593 fol. 152; 1620, Inv. no. 1598 fol. 156v;
1622, Inv. no. 1600 fol. 151v, 152.
39) ARA Brussel, Arch. Ecd. Etr., Inv. no. 17290.
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40) Ibid. no. 17289.
41) Ibid. no. 17290.
42) Misschien was dit de oude stadstoren, waarin zij hun bakkerij en
brouwerij hadden ingericht, die door Heraugière is afgebroken. Vgl. Pater
Placidus, a.w., p. 114. Hel; is in ieder geval uitgesloten, dat de dakruiter
van de Waalse kerk bedoeld wordt. Bij het overlijden van Philips Willem
in 1618 luidde de koster van deze J~erk de klok (Corstens - Bredaniana
CLVII, Stadsrek. 1618, Inv. no. 1596 fol. 202V-203). Daar hing dus een
andere klok, waarschijnlijk zelfs twee: vgl. de gebeurtenissen van 1625
1637.
43) Dit verzoel{schrift, in origineel te vinden in GA Inv. no. 343 q1 en in
afschrift in GA Collo Kleyn no. 94, luidde aldus: "Aen mijne heeren bor
gemeesteren ende schepenen der stadt Breda verthoonen in alder reve
rentie de meesterssen in den naeme van den Bagijnen des Bagijnhofs deser
stadt Breda, dat van der stadts wegen, aldoen den voorslach oft beyerge
touw vermeerdert werde met clocken, alnu meer dan twintich jaeren ge
leden sijnde, uyt den thoren van den voorn. Baghijnhove gehaelt is eene
clocke om aen den voorsz. voorslach te hangen ofte gebruycken, zonder
dat zij eygentlijck weten, oft deselve clocke aen den voors. voorslach is
gehangen nochte den naeme oft wat opte zelv'e clocke heeft gestaen, dan
hebben onder de brieven oft papieren bevonden een cleyn papierken, daer
op geschreven staet (doch de hant van den schrijver ombekent) als volght:
"Breda. In het jaer ons Heeren duysent vijfhondert en ·97 den vierden
Decc·mber op sinte Barbelendach voor noene is gehaelt van het Baghijnhof
een clocke om in den toren van de groote kercke te hangen, waerop aldus
staet: "Katerina is mijnen naeme in het jaer dusent vierhondert en XLIII!".
Ende zoo zij henne voors. clocke van doene hebben zoo omme den dienst
der heyl. misse als over dooden ende anderssins te gebruycken ende luy
den, versoecken ende bidden, dat uwe E. gelieve henne voors. clocke (die
volgens de voors. memorie aen den voors. voorslach is hangende) te res
titueren ende van stadts wegen in den thoren van den voors. Baghijnhove
wederom te doen hangen. Dwelclc doende etc."
Vgl. voor de uitbreiding van het klokkenspel van de Grote toren Stads
rek. 1597, Inv. no. 1575 fül. 141v: "tsedert den 1 December totten 28
derselver maent heeft Francoys Corneliss met sijne knechts ende sae
gers gewrocht...... ende aen het affhaelen van verscheyden torens acht
clocken ende dijn opten grooten toren totten nieuwen voorslach opge-
wünnen "
44) Het eerste blijkt uit een aantekening van pastoor Gobbincx in zijn
doopboek (GA Coli. kerk. registers no. I, fol. 104v: "Pridie Simonis et
Jude eductus est vel potius evectus ex civitate Bredana D. Adrianus Plaet
sacellarius meus per istos, qua culpa nescio; celebraverat in Beginadio,
1592."; het tweede uit het verslag van het bisdom Antwerpen, uitgebracht
in 1623 (Taxandria 35 (1928), p. 65), waar van het Begijnhof gezegd
wordt: "subinde etiam sacerdotes ibidem...... celebrant en concinantur".
15) Verslag van het bisdom Antwerpen over 1607 (Analectes pour ser
vir à l'histoire ecclésiastique de la Belgique IX (1872), p. 452: "quae (n.l.
de kloosters en begijnhoven in Breda en Bergen-op-Zoom) quidem per
mittuntur ab haereticis ibi habitare et gaudere bonis temporalibus, sed
nullum permittitur eis religionis catholicae exercitium, adeo quod ali
quando duobus annis integris non audiant unum sacrum".
46) ARA Brussel, t.a.p., no. 17287-17289.
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47) Archief Begijnhof, doos A 3, no. 11.
48) Testament van 7 September 1624 in GA, Inv. no. R 525, fol. 146 (Mede
deling van de heer G. J. Rehm te Breda).
49) Zie hiervoor de Begijnhofrekening 1625-1627 in RA Den Bosch, Coll.
Cuypers van Velthoven no. 108, waarin o.a. de volgende uitgaven te vin
den zijn:
"Aelbrecht Wood van het crucifix met Ste. Catharinenbeeldt te schilderen
ende de drije leen te vergulden, mette cruyce te verwen;
Aernout Godgaff van de figure Christi aen 't cruyce te snijden ende eenen
voet tot het crucificx;
Jan Ritters bet. over vijfthien pileernen te maecken ende draeyen ende
Jacob Janss van negen pileernen te drayen, alle in de capelle voors.
gebruyckt;
Aen twee engelen! ende een crucifix om opten altaer te setten".
Ibid., rekening 1647-1649: uitgave op 22 Juni 1649 aan de stadstimmer
lieden "voor het brengen van den balck, pileernen ende ijserwerck uyt
de kercke van de voors. Bagijnhove op het hoff".
50) ARA Brussel, t.a.p., no. 17291.
51) Begijnhofrekening 1635-1638 f. 29v; RA Den Bosch t.a.p. no. 109.
52) Antwoord, gedateerd 29 December 1637, in ARA Den Haag, Nass.
Dom. archief, vol. LXVI fol. 2, Inv. no. 1086.
53) Zie schrijven van de magistraat aan de Prins uit 1642: " ...... het
kercxken van het oude vroukenshuys, daerinne tegenwoordich de Walen
predicken...... ", ibid., fol. 5, en de magistraatsresolutie van 7 December
1646 (GA Inv. no. 20, p. 145) " ......reparatie voor desen gedaen aen de
kercke van de swarte susteren, alwaer de Walsche gemeynte op die tijt
d'oeffeninge van hare religie had......"
54) Rivet was een Van de vooraanstaande theologen van zijn tijd, ook
beroemd als kanselredenaar. Hij had als hofprediker grote invloed bij
Frederik Hendrik en was de opvoeder van zijn zoon, de jonge Willem H.
Zijn eerste relatie met Breda dateerde uit de tijd van het beleg van 1637;
na de overgave van de stad hield hij zijn in druk verschenen "Sermon
faict au camp devant Breda en la tente de sale de Son Altesse, Monseig
neur Ie Prince d'Orange, Ie Dimache XI Octobre après la sortie de la gal'
nison ennemie" . Zie H. J. Honders - Andreas Rivetus als invloedrijk ge
reformeerd theoloog in Holland's bloeitijd. Vgl. voor Rivet te Breda ook
DI' G. van Alphen - De Illustre School te Breda en haar boekerij, Tijd
schr. V. Gesch. jrg. 64, 1951, p. 277 e.v.
55) ARA Den Haag, Nass. Dom. archief, vol. LXVI, fol. 2, Inv. no. 1086.
56) Ibid., fol. 3 en 5.
57) Archief Waalse kerk: rekest aan de magistraat met apostille d.d. 10
Juli 1645, in bundel eigendomsbewijzen. Zie voor de interventie van Amalia
van Solms en de inwijding van de nieuwe Waalse kerk actenboek I van
de kerkeraad, p. 8: "Ayant pIeu à Dieu de bénir nostre assemblée en nom
bre de personnes, de sorte que Ie lieu ou nous faisions Ie service de Dieu
nous estoit deVenu trop petit, nous avons solicité envers Ie magistrat
pour avoir un temple plus commode, lequel par entremise et intercession
de madame la Princesse d'Orange nous a accordé la reparation du temple
de l'hospital, qui avoit servi à d'autres usages paTticuliers, et estant rac
comodé au frais de la ville et affecté à nostre église, nous en avons' pris
possession Ie 24 septembre, et madame la Princesse assistant à la dédicace
dudit lieu par une liberale aumosne y a entendu Ie premier presche, et
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quinze jours aprèz avons esté honorez de la présence de madame la Prin
cesse RoyalIe" .
38) Resolutie van de magistraat van 7 December 1646 "dat men tot stadts
coste in de voorn. kercke noch sal maecken eenige nieuwe baneken voor
de gemeyne luyden ende oude repareren, midtsgaders een honorable bancke
bereyden voor de professoren van de illustre schole" (Inv. no. 2;'0, p. 145).
30) Groot Placaatboek 1,257.
GO) A. Hallema ~ Geschiedenis der Ned. Herv. gemeente te Ginneken,
p. 58 e.v.
61) Archief van de Classis Breda, Losse stukken (Mededeling van de heer
A. Hallema te Breda).
32) A. Hallema, t.a.p. Het altaar van de Begijnhofkerk werd, ev'enals die
in de dorpskerken en -kapellen, op last van de drossaard van Breda afge
broken: vgl. F. van Hoeck S.J. in Brabantia, 1953, p. 170.
63) A.w., p. XVII.
64) Het voorstel, dienaangaande door de Waalse gemeente aan vVillem II
gedaan, luidde: "Considérans que Ie lieu, lequel par la favorable entremise
de madame la Princesse, mère de vostre Altesse, leur fust approprié en
ran 1645 et duquel jusques à présent ils ont joui avec contentement et
satisfaction, pourroit estre fort utile à l'église flamande, lesdits suppli
ants, trouv'ans qu'ils ne perdroyent rien au change, tesmoignent ne faire
pas difficulté de Ie cedér pour celuy qui leur est offert, priants vostre
Altesse de vouloir agréer ce changement et les maintenir dans leur pos
session ancienne, en laquelle moyennant vostre gracieuse approbation
ils sont contants de rentrer" (ARA Den Haag, t.a.p., foL 9).
Uit de geschiedenis blijkt, dat de Engelse kerk niet reeds in 1643 in de
Gasthuiskapel was gevestigd, zoals A. Hallema in deel I van dit jaarboek,
p. 72, vermoedt.
65) Resolutie van 2 November 1648, GA Inv. no. 20, p. 182.
66) ARA Den Haag, t.a.p., foL 8; vgl. voor het rekest zelf noot 64.
67) Begijnhofrekening 1647~1649; RA Den Bosch t.a.p. no. 107.
68) ARA Brussel, Arch. Ecd. Etr. no. 17268, foL 180; ARA Den Haag,
t,a,p., foL 10.
69) ARA Den Haag, t.a,p" foL 11. De tekst luidt: " ...... qu'en suite de
l'aete par lequel il a pleu à son Altesse d'authoriser ladite église de prendre
possession du temple du Béguinage en ceste ville pour y tenir désormais
ses assemblées ordinaires, ayans visité Ie lieu, ont trouvé qu'il n'y avoit
point de commodité pour assembler un consistoire, ni autre retraite néces
saire pour mettre les meubles de l'église et les provisions des pauvres
comme la diaconie a accoustumé d'avoir; ont trouvé aussi que du costé
de la rue il n'y a point de piace pour en bastir, veu que Ie temple mesme
en sa longueur va à l'esgal des maisons; et Ie prendre en dedans, dans
l'enceinte du c!oistre, seroit aller contre la teneur de l'acte, dans lequel
mons. Ie Prince commande que Ie temple demeure séparé et retranché
du Béguinage; de sorte qu'après délibération prise pour n'enfreindre pas
ledit acte et ordre de son Altesse et accommoder cependant leur église,
ont jugé nécessaire de prier vos Seigneurités (?) de leur procurer la
maison du prestre dudit Béguinage, laquelle estant au coté de la rue, tout
joignant Ie tempie, demeure séparée dudit Béguinage, Ie retranchement
estant fait depuis la porte qui entre audit tempie. Et ce qui les fait tant
plus espérer de pouvoir obtenir ladite maison, est que Ie prestre y estant
mort depuis peu, elle est demeurée vuide et désormais inutile, si ce n'est
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qu'on la vueille derechef employer au mesme usage comme auparavant;
ce qui seroit contre la teneur de la dernière réformation et intention de
mons. Ie Prince, qu'en vertu d'icelle affecte les maisons de cette nature
aux temples consacréz ou vray service de Dieu...... "
70) GA Inv. no. 20, p. 190.
71) GA Inv. no. 1627, foL 93v-99v. Hieronder zien wij posten Voor uit
gaven aan de stadstimmerman Jan Wouters van Rijckevorssel: deze had
"aan de Walsche kercke bij 't Bagijnhoff eene poorte voor aen de strate
gemaeckt ende andere gaten toegemetst, de wooningen voor aen de strate
gemaeckt tot eene consistorie met de diakonye, de kercl,e met eenen
nieuwen vloer versien, eene deure gestelt om uyt de kercke in de consis
torie te gaen" (foL 93v: de dichtgemetselde gaten zijn de oude poort in
het Westen en twee doorgangen aan de noordkant, die later in de tekst
ter sprake komen); uitgaven wegens inwendig witten van het gebouw
(foL 94), houten betimmeringen en nieuwe banken in de kerk (foL 95v
96v); vernieuwingen aan het dak (foL 97-97v), en betaling aan de stads
giazenmaker Anthony van der Noot voor het aanbrengen van vier grote
"fromgelaesen", groot 344 vierkante voet, en vier kleinere glazen (foL
99v). Het herstel van het dak werd het volgende jaar voortgezet (Stads
rek. 1649/50, foL 100).
72) Juten, a.w., no. 287.
73) ARA Den Haag, t.a.p., foL 2.
74)Archief Waalse kerk, Actenboek I, p. 10: "S'estant rencontré par
les traittéz de paix que Ie temple du Béguinage, que nostre église avait
occupé cy devant jusques à l'an 1625, a esté reduit à l'usage public pour
Ie service de Dieu......".
75) Begijnhofrekening 1642-1647 f. 43 en 24; RA Den Bosch t.a.p. no.
108. .
76) ARA Brussel, t.a.p., no. 172'70, RA Den Bosch t.a.p. no. 109. Begijn
hofrek. 1635-1638, f. 2v.
77) MI' F. J. Hoppenbrouwers - De plegtstatige inzegening der St. Ca
tharinakapel op het Begijnhof te Breda, 1839, p. 6, spreekt van "een twee
tal woningen, doorgeslagen" door de Begijnen als kerk ingericht. De aan
tekening uit 1652 is te vinden in ARA Brussel t.a.p. no. 17270.
78) In 1762 wordt opdracht gegeven om "les orgues, l'oxal et la galerie"
in mahoniekleur te schilderen (Archief Waalse kerk, Actenboek I, p. 354).
De "galerie", lopende in de lengterichting van het schip, sluit aan de
zuidkant tegen het oxaal aan.
79) Het eerste actenboek van de Waalse gemeente vermeldt op p. 10:
"Le magistrat de cette ville y ayant fait reparation nécessaire en avons
pris possession Ie 5 septembre, et Ie premier presche y a esté faict par
monsieur Rivet". Bij die gelegenheid werd ook een doop bediend, waarvan
in het doopboek staat aangetekend: "premier au tempIe du Béguinage".
80) Bij testament legateerde hij 100 gulden aan de Waalse kerk van
Breda (Archief Waalse kerk, Actenboek I, p. 11).
81) GA Inv. no. 343 i 1; Archief Waalse kerk, Actenboek I, p. 548.
82) Archief Waalse kerk, Actenboek I, p. 177.
83) Ibid., p. 259-260.
84) Dit was Joannes Josephus Havermans, een RK. Bredase notabele,
die in 1796 lid werd van de Nationale Vergadering.
85) Archief Waalse kerk, Actenboek Il, p. 254-261.
86) Sinds 1715 was de 10 gulden jaarlijks door de Waalse gemeente be-
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taald, aangezien de magistraat had laten weten, dat de stad wegens haar
slechte financiële toestand die betaling, die sinds 1649 had plaats gehad,
staakte. (Actenboek I, p. 91).
87) GA Inv. no. 21, p. 133; zie voorts ibid., p. 137, en ARA Brussel, t.a.p.,
no. 17258. Voor of in 1625 moet in de kerk ook een sergeant begraven
zijn, van wiens begraafrecht op 22 Dec. 162'6 door de meesteresse de helft
aan de Grote Kerk werd afgedragen: Begijnhofrek. 1625-1627, RA Den
Bosch, t.a.p. no. 108.
88) Het eerste wapen, 6 lelies, 3, 2 en 1 gerangschikt binnen een schild
zoom, is onbekend. Een Rotterdamse familie Janssens heeft als wapen
een met gouden lelies bezaaid blauw veld en een gouden schildzoom. Het
andere wapen, een dwarsbalk vergezeld van 3 meerbladen, werd gevoerd
door de families De Noest, Van Overhoff, Rockocx en Rijp. Mededeling
van de heer R. T. Muschart.
8D) Zie over hem als dichter: Anton van Duinkerken _ Nicolaus van
Milst, 1645-1706. Juten, a.w., p. XXXX geeft een beschrijving van de
uitvaart van zijn opvolger Arnoldus Jacobus van der Locht in 1754.
DO) Archief Waalse kerk, Actenboek Il, p. 184 en 186 (vergaderingen van
8 en 16 September 1790).
Dl) Zie hiervoor het register van resoluties van de Municipaliteit van
17'98, GA Inv. no. 92, en het tweede actenboek van de Waalse kerk, p.
282-318.
D2) GA Inv. no. 92, p. 146 en Inv. no. 178.
93) Kalf, a.w., p. 138 n. l.
94) Archief Waalse kerk, Actenboek I, p. 300.
D5) Ibid., p. 345. Oudere plannen tot vernieuwing dateren van 1758 en
1759; vgl. p. 337 en 339.
96) Ibid. p. 354; in hetzelfde jaar werd terwille van de symmetrie beslo
ten tegenover de aanwezige galerij een andere tel bouwen: dit is de galerij
aan de noordzijde (vgl. noot 78).
97) Door welke oorzaak is niet bekend. Caspar Joseph Conings werd op
26 Januari in de Markendaalse of Kleine kerk begraven, Monsr. Albert
van Groen op 28 Januari in de Grote Kerk.
98) De heer L. v. d. Ende te Breda verschafte mij deze en andere gegevens
over het orgel in de Waalse kerk.
D9) Archief Waalse kerk, Actenboek I, p. 353-362.
100) Hij bouwde ook het orgel in de R.K. kerk van het H. Hart van Jezus
aan de Baronielaan.
101) M. Nauwelaert~ - De oude Latijnse school van Breda, p. 99, bijl. XI
en XII.
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