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MIJNSSEN t 1)

Wanneer wij ons Breda willen voorstellen zoals het was in de
zestIende eeuw, dan valt ons zulks niet gemakkelijk, omdat er uit
die tijd nog maar enkele bouwwerken en dan nog in hoofdzaak
van zeer bijzondere aard - als de kerken en het Kasteel - over~
gebleven zijn. Woonhuizen uit die tijd, in hun oorspronkelijke
vorm, zijn er niet meer. Wel bestaan er nog een aantal woningen
waarvan de kern zestiende~eeuws is; zij zijn echter zo verbouwd
of gemoderniseerd, dat zij niet meer als huizen uit die tijd kenbaar
zijn.
Alleen de kerken - er zijn er nog vier - hebben uit de aard
der zaak nog het oude voorkomen ,of althans veel er van, behou~
den. De Grote Kerk, ofschoon er in de loop der eeuwen nogal wat
aan veranderd is, maakt ongeveer dezelfde indruk op ons als zij
op de tijdgenoten van Hendrik III en René van Chalon gemaakt
zal hebben. Ook de tegenwoordige Waalse kerk, de Sint W ende~
linuskapel, heeft haar oude vorm behouden, evenals de Sint Joost~
kapel in de Ginnekenstraat nog duidelijk als kerkgebouw te her~
kennen is. Maar moeilijk wordt het alom in de muren van de
kloosterkazerne de mooie Gothische kloosterkerk terug te vinden,
welke eens de trots van de nonnen van Sint~Catharinadal was. En
dat er nog resten van een andere vrij grote en mooie kerk in de
Beyerd over zijn, de voormalige Gasthuiskerk, is zeker niet alge~
meen bekend.
Toch is het zo: achter de muren van het haveloze en vervallen
gebouw van de Beyerd zijn nog fragmenten over van die vroegere
kerk, waarvan wij geen enkele afbeelding bezitten. Zoals uit op~
metingen van de fundamenten gebleken is - een hoogst verdien~
stelijk en zeer veel kunde en liefde eisend werk dat door de vroe~
gere directeur van de gemeentelijke bouwpolitie De Wolf met
buitengewone speurzin verricht is - moet het een goed~gepropor~
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tioneerde Gothische kruiskerk geweest zijn. Jammer genoeg is om
zo te zeggen er geen steen meer van over. Alleen toen enige jaren
geleden het oude mannenhuis in de Boschstraat verbouwd werd en
daarbij de westelijke vleugel van deze inrichting gesloopt werd
vóór deze opnieuw werd opgetrokken, kwam in de wirwar van
bouwsels een stuk van het koor van de oude kerk te voorschijn,
dat nu de achterkant van een opslagplaats vormde. Wat er van
over is, was zeker de moeite van het restaureren niet waard, maar
voor de berekening van de oppervlakte van de kerk was het juist
voldoende, zodat men nu dan ook nauwkeurig weet, welk een
mooi gebouw aan de Gasthuiskerk verloren is gegaan.
Met de woonhuizen is het echter véél erger gesteld dan met
de kerken. Eigenlijk zijn er in het geheel nog maar twee uit de tijd
van vóór de Hervorming over, welke van de oude toestand nog een
beeld geven. Dat zijn het Kasteel, hetwelk eigenlijk niet het type
van een woning kan heten, en het militair hospitaal in de Singel~
straat. Geen enkel zestiende~eeuws, laat staan nog enig ouder
woonhuis, welke trouwens alle van hout waren, is in zijn oorspron~
kelijke vorm bewaard gebleven. Behalve de beide genoemde ge~
bouwen zijn er nog fragmenten van zeer oude woonhuizen te zien
in het zusterhuis aan de katholieke school in de Nieuwstraat, dat
eens de statige woning was van het ridderlijk geslacht der Van
Assendelfts was -- het torentje op het dak herinnert nog aan die
roemrijke tijd -- en aan het huis der Van Wijngaerdens in de
Catharinastraat. Voorts mogen nog genoemd worden het inwen~
dige van het gebouw der voormalige Nutsschool in dezelfde straat,
het blok huizen aan de overzijde daarvan tussen de Waalse kerk
en het belastingkantoor, dat vroeger de Capucijnen tot klooster
gediend heeft en waarin ná 1590, Heraugière, de vermaarde aan~
voerder van de in het turfschip verborgen soldaten, gewoond heeft.
Dan nog een paar geveltjes in de Kraanstraat, enige huizen in de
Reigerstraat en misschien ook het deel van het in de laatste tijd
min of meer beroemd geworden huis van Reichardt op de hoek
van de Reigerstraat bij de Havermarkt. Ik geloof wel, dat ik hier~
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mede ongeveer heb opgesomd wat er hier ter stede nog aan zestien~
de-eeuwse bouwwerken overgebleven is. Een goed denkbeeld van
de stad zoals zij er omstreeks 1550 uitgezien moet hebben, geven,
zij evenwel geenszins. Aan betrouwbare afbeeldingen van de stad
uit die tijd zijn wij ook al niet rijk; schilderijen zijn er maar heel
weinig. Het schilderij voorstellende de historie van het H. Sacra~
ment van Mirakel van der Niervaart, in het stedelijk museum, geeft
eigenlijk, met enkele prenten in het bekende werk van Van Goor
over Stad en Lande van Breda, de enige min of meer betrouwbare
afbeeldingen van een tweetal hoekjes Oud-Breda: een van de
Vischmarktstraat omstreeks 1537, met een doorkijkje naar de haven en de stadskraan, en een fragment van de westelijke ingang
van de Grote Kerk onder de toren, waar juist het Sacrament aan
de gelovigen getoond wordt.
Om zich een juiste voorstelling van het Breda in zijn bloei~
tijd te maken dient men dus ook te beschikken over enige kennis
van de indeling van de stad, benevens over een dosis fantasie, daar
de authentieke afbeeldingen bijna geheel ontbreken. De oppervlak~
te van de stad was in de veertiende eeuw maar gering en de om~
trek cirkelvormig. Hoe klein alles was kan men het best begrijpen,
als men een lijn trekt uit het centrum, waarvoor wij de Grote Kerk
kiezen, door de Vischmarktstraat naar de haven en vandaar een
cirkel maken achter de Kraanstraat, de Singelstraat, het Kasteel~
plein en de Catharinastraat om, door de Beijerd naar het Klooster~
plein, de Oude Vest en de Houtmarkt. om ten slotte door de Kar~
neme1kstraat en langs de Jan van Polanenkade bij het uitgangs~
punt aan de haven terug te keren.
Die denkbeeldige cirkel was nog in de zestiende eeuw geen
fictIe: hij bestond inderdaad en werd gevormd door de stadgrach~
ten, welke nu grotendeels overkluisd zijn of gedempt, maar waar~
van de sporen op sommige punten -- b.v. bij de Oude Vest en de
haven -- nog voor het oog en ook in de namen waarneembaar zijn.
Binnen die kleine omtrek van nog geen drie kwartier gaans lag
het centrum van de Bredase samenleving van de zestiende eeuw,
de tijd waarin de stad haar hoogste bloei beleefde. Het totaal van
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de bevolking bedroeg, het is waar, slechts een goede vierduizend
personen. Voor onze, aan grote getallen gewende oren klinkt het
vreemd, dat dit kleine centrum tot de voornaamste nederzettingen
in de Nederlanden gerekend werd. Maar de stad mocht dan een
relatief weinig talrijke bevolking hebben gehad, onder haar be~
woners bevonden zich, dank zij de grote invloed van de heren van
Breda uit het huis van Nassau, vele belangrijke kunstenaars en
geleerden van die tijd. Dit waren wel niet allen Bredanaars, gro~
tendeels waren het Italianen, Fransen en Zuid~Nederlanders, die
door graaf Hendrik III van Nassau hierheen waren geroepen, in
verband met zijn plannen tot het verbouwen van het kasteel en
het versterken en uitbreiden van de stad. Zij hebben hun stem~
pel op het toenmalige Breda gedrukt en in belangrijke mate bijge~
dragen tot de grote roem, welke hun tijdelijke verblijfplaats tot ver
over de landsgrenzen genoten heeft.
De ligging van Breda is, en zeker niet ten onrechte, altijd
zeer geprezen geweest. De golvende akkers, de vruchtbare boor~
den van de Mark en de A, de riviertjes zelf, welke de stad een
weg openden naar de grote delta, de prachtige bossen, welke om~
streeks 1530 door graaf Hendrik III aangelegd zijn, voornamelijk
voor de jacht, en het gunstige klimaat hebben natuurlijk ook tot die
vermaardheid bijgedragen. Maar de voornaamste reden voor de
phenomenale ontwikkeling, welke de stad in de vijftiende en zes~
tiende eeuw beleefde en welke haar, als het ware op slag, van een
niet bijzonder belangrijk landstadje tot een cultureel centrum van
internationale reputatie maakte, heeft gelegen in de door de heren
van Breda gevoerde politiek en de hoge positie, die zij in de Euro~
pese staatkunde ingenomen hebben. Want de gevolgen van hun
persoonlijke invloed op de staatkunde van hun tijd zijn vérstrek~
kend en belangrijk geweest. Breda hebben zij, mét zich zelf, om~
hoog geheven. Het spreekt als van zelf, dat dit centrum van hogere
staatkunde, hetwelk het Bredase hof toen was, een aantrekkings~
punt moest wezen voor velen die zich daarin wilden bekwamen
of bewegen. De landadel van de Nederlandse gewesten groepeerde
zich om dat hof en vestigde zich binnen de poorten van de stad,
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welke echter niet berekend was op bewoning door zo veel aanzien~
lijke huishoudingen.
Er moest dus gebouwd worden, maar hoe en waar? Ruimte
was er feitelijk niet. Buiten de vesting gordel, welke de stad eng
omsloot, ontstonden dan ook weldra reeksen van nieuwe woningen
langs de wegen die naar de drie stadspoorten leidden. Zij vormden
een soort lintbebouwing en heetten naar de poorten, onder welker
bescherming zij gebouwd waren: het Gasthuiseinde, het Ginnekens~
einde en de Haagdijk. Die woningen buiten de poorten waren voor
de aanzienlijke ingezetenen echter lang niet veilig genoeg. Zij wer~
den dan ook uitsluitend bewoond door de kleine burgerij. De def~
tige burgers en de adel bleven binnen de veilige muren van de
stad, waar óók voor hen gebouwd moest worden. Zij namen de
plaats in, waar voorheen eenvoudiger lieden gewoond hadden. In
de nauwe, bochtige straatjes, waar vóór de vijftiende eeuw nog
vrij wat boeren hun bedrijf uitgeoefend hadden, verrezen hun grote
weelderige huizen.
Een gunstige factor voor de ontwikkeling van het bouwen in
de binnenstad is de grote brand geweest, welke in 1534 ongeveer
tweederde deel van Breda verwoestte. Die brand, hoe catastrophaal
ook in zijn omvang, hield een radicale opruiming onder de huizen
en krotten, welke ongeveer elke vierkante meter gronds bezet hiel~
den en droeg dus middellijk bij tot een mooier en royaler herbouw
dan zonder een dergelijke calamiteit waarschijnlijk geschied zou
zijn. Na 1534 is Breda dan ook als de vogel Phoenix uit de as
herrezen, althans wat het uiterlijk aangaat. Het economisch leven
heeft echter een zware klap gehad, waarvan de burgerij zich slechts
langzaam heeft kunnen herstellen.
Hoe was nu het leven in die periode, onder welke sociaal~eco~
nomische omstandigheden leefden onze voorouders in Breda'"
beste tijd? De vraag is gemakkelijk te stellen, moeilijker echter een
antwoord te geven. Tabellen en statistieken zijn evenmin voorhan~
den als betrouwbare afbeeldingen. Echter, uit de stedelijke admi~
nistratie zijn allerlei gegevens op te diepen omtrent de toestanden.
Er zijn kwitanties bewaard van handwerkslieden, ingediende re~
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keningen en processtukken, welke ons menigmaal een aardig dé~
tail omtrent die "goede oude tijd" verschaffen. Wat de positie van
"de mindere man" aangaat, is de vraag hoe hij leven moest, ove~
rigens spoedig beantwoord. Hij werkte als knecht voor zijn baas
of voor de stad, als hij weinig of niets van zich zelf bezat; als am~
bachtsman of als gezel indien hij wat meer was, en zélf als baas,
indien hij tot de meer gezeten burgerij behoorde. Maar vrijwel
zonder uitzondering verrichtte hij handenarbeid. Werkloosheid
evenwel was nog geen probleem: zij bestond nog niet. De stand,
waaruit thans klerken, kantoorbedienden en onderwijzers voort~
komen, leverde toen uitsluitend handwerkslieden aan de gemeen~
schap, waarin zij, in veel gevallen, als leden van de gilden, een
onafhankelijke en eervolle plaats wisten in te nemen. De gezeten
burgerij, dat was de stand waaruit de schepenen, de tienraadsman~
nen en de burgerkapiteins voortkwamen, de latere regenten. Men
woonde in smalle stenen huizen - sinds de brand van 1534 moch~
ten geen houten woningen meer gebouwd worden - soms tamelijk
hoog opgetrokken en diep uitgebouwd. Dubbele huizen van de soort,
welke wij nu nog zoveel zien in de binnenstad, waren er nog niet.
Zij dateren pas uit de zeventiende en achttiende eeuw.
De adel tenslotte woonde, voor zover hij daartoe de middelen
bezat, in huizen van een type, dat van buiten enigermate aan de
Frankische hoeve doet denken. Een tamelijk hoge muur aan de
straatzijde, in het midden daarvan een poort, welke toegang gaf tot
een ruime binnenplaats, en daaromheen opgetrokken het huis, be~
staande uit twee of drie vleugels. Van dergelijke grote huizen ston~
den er vrij wat in de voornaamste straten. De geslachten Van
Brecht, Van Haestrecht, Van Renesse, Van Assendelft, Oem van
Wijngaerden, e.a., vertegenwoordigers van nu vergeten families
woonden er in. Hun aanwezigheid verleende aan het toenmalig
Breda een eigen cachet, dat van voornaamheid. Het is, dunkt mij,
wel aardig om u iets van een van deze huizen te vertellen, vooral
omdat dit huis in de Reigerstraat stond, een straat welke thans in
de verband met de opgravingen welke er kort geleden geschied
zijn, of althans er dichtbij, een ogenblik in het centrum van de pu~
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blieke belangstelling gestaan heeft en zelfs interlocale bekendheid
kon krijgen.
Dit huis nu, men zal het în de tegenwoordige tijd nauwelijks
kunnen herkennen, was een van die groots opgezette "hotels" --het vreemde woord is hier onmisbaar, omdat de eigen taal voor
het daarin uitgedrukte begrip geen aequivalent beschikbaar heeft
--- waarin de aanzienlijkste functionarissen van de Nassau's, tijdens
de Engelbrechten en hun opvolgers, Hendrik 111, René van Chalon
en Willem de Zwijger, destijds een soort van miniatuurhof hiel~
den. Het was niet het allergrootste en mooiste huis van de stad,
maar het kon toch gerekend worden tot de fraaiste panden. Oor~
spronkelijk had het gediend als logeerhuis voor de gasten van de
graven van Nassau, toen het kasteel van Breda nog niet verbouwd
en uitgebreid was. In 1514 echter gaf Hendrik 111 het aan zijn
drossaard Wijnand van Maschereel, heer van Wijnandsrode ten
geschenke, "zijnde zijne geheel huizinge, stallinge, hovinge ende
erffenisse met toebehooren van ouds geheeten "de Herberge" en ge~
staan ende gelegen binnen de stad van Breda tegens der Parochie~
kerke over, aan de Reigerboomen". De Reigerbomen, dat is de
tegenwoordige Reigerstraat, welke vroeger zo heette naar een aan~
tal bomen aan de noordzijde van de kerk, waarin een kolonie rei~
gers nestelde. Dit huis besloeg slechts één derde deel van de leng~
te van de tegenwoordige Reigerstraat. Het was aan de straatzijde
afgesloten door een tamelijk hoge muur. Aan die muur was een af~
dak gemaakt, waaronder aan haken de stadsbrandemmers hingen.
Er is een verklaring van de magistraat uit 1548 bewaard gebleven,
waarin zij erkende geen recht te hebben op het afdak, doch wel
op de leren brandemmers. Eenmaal onder de tudorboog door, welke
toegang gaf tot de binnenhof, zag men zich voor een imposante wo~
ning geplaatst. Een waardig verblij f voor het geslacht van Renesse,
dat deze huizinge slechts driekwart eeuw bewoond heeft. Echter,
het heeft er zodanige wijze zijn stempel opgedrukt, dat het gehele
complex, hoewel het in de loop der tijden in niet minder dan zes,
nog zeer ruime woningen verdeeld is, tot in de negentiende eeuw
toe de huizinge van Elderen is blijven heten.
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Wie waren die Renesse's, heren van Elderen?
Zij waren van vreemde origine en hadden zich hier, als zo
vele niet~Brabantse edelen, gevestigd, aangetrokken door de glans
van het hof der Nassau's in de renaissancetijd. Frederik van Re~
nesse is de eerste geweest van zijn geslacht, die, geboortig van
Utrecht, Breda tot woonplaats koos. Als tweede zoon van Jan van
Reriesse van Wulven en van Margaretha van Kuilenburg was er
voor hem in het Utrechtse weinig kans om een even belangrijke
positie als zijn vader te verwerven. Zijn ouders wisten dan ook
niet beter te doen dan hem als page te plaatsen aan het pracht1ie~
vende, schitterende hof van Engelbrecht 11 van Nassau te Brussel,
de opleiding par excellence voor jonge edellieden, die carrière
moesten zien te maken. In dit laatste nu is Frederik van Renesse
voortreffelijk geslaagd. De eerste betrekking, waarin men hem ziet
optreden na het beëindigen van zijn page~tijd, is die van schout
van de stad Diest, in 1499, een heerlijkheid in Nassaus bezit. Reeds
in 1502 werd hij er tot drossaard benoemd en van 1505 af bekleedt
hij hetzelfde ambt in het veel belangrijker Breda.
Deze promotie moet als een blijk van vertrouwen van heer
Hendrik 111 gezien worden. Frederik's positie ten opzichte van
Hendrik 111 is niet ongelijk aan diens eigen positie ten opzichte
van de landsheer. Naar het voorbeeld van hun illustre meester wa~
ren Frederik van Renesse en later ook zijn zoon Jan, toegewijde
dienaren en vertrouwelingen van hun heer. Zoals deze ook bij de
keizer deed, namen zij een eerste plaats in onder de hovelingen aan
het Bredase hof. Handige zaakwaarnemers en met diplomatieke
gaven toegerust, waren zij edelen van internationale allure. Keizer
Karel V schijnt overigens ook vele malen van Frederiks diensten
gebruik te hebben gemaakt voor het vervullen van opdrachten en
missies. In 1525 werd hij zelfs benoemd tot stadhouder van de
lenen van Holland, Zeeland en Friesland, een zeer belangrijk ambt.
Vele schenkingen en gunstbewijzen waren het gevolg van de door
hem ondervonden vorstelijke belangstelling. Zo kreeg hij van graaf
Hendrik in 1521 een schenking van een jaarlijkse rente van 500
ponden Vlaams voor het waarnemen van zijn zaken, toen Hendrik
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met de keizer in Spanje vertoefde (1521). Dit was tevens eenbe~
loning voor de diensten. welke Renesse gedurende zovele jaren
aan graaf Engelbrecht II en hemzelf bewezen had. Bij een vol~
gende reis naar Spanje gaf graaf Hendrik hem en nog drie andere
edellieden. Jan van Immerseele. Laurent du Blioul en Adriaan van
der Noot. volmacht om al zijn steden, heerlijkheden en goederen
gedurende zijn afwezigheid te beheren.
AI deze belangrijke functies en de inkomsten uit zijn vrij groot
persoonlijk vermogen ~ hij had van zijn ouders, hoewel tweede
zoon. goederen in Zeeland, het kasteel Grywestein in Utrecht en
verschillende landerijen bij Vianen en Hagestein geërfd """"' maak~
ten Frederik van Renesse reeds tot een gefortuneerd man. Door
zijn huwelijk in 1501 met Anne de Hamal werd hij echter groot~
grondbezitter in Brabant en kwam het zwaartepunt van zijn bezit~
tingen hier te liggen. Zijn vrouw bracht vele hoeven en goederen
onder BaarIe, Brecht en Turnhout en ook de hoeve Valckenberg
onder Breda mee ten huwelijk. Bovendien erfde zij van haar nicht
Marie de Hamal, weduwe van Willem van Croy, heer van Chiè~
vres, de kastelen en heerlijkheden van Oostmalle, Elderen, Masny.
Warfuseé enz. Deze overvloed aan Brabants bezit bracht de Re~
nesses definitief in deze streken en was ten slotte de oorzaak van
de vestiging van hun geslacht in de Zuidelijke Nederlanden. Zijn
positie hier als Drossaard deed Frederik van Renesse, gewoonlijk
heer van Mal genoemd, omzien naar een huis in Breda. Daarom
kocht hij in 1529 van zijn voorganger in het drostambt, Wijnand
van Maschereel. het grote huis onder de Reigerbomen. voor 2400
Rijnsguldens.
En. een gróót huis had de heer van Mal wél nodig. Hij voerde
een grote staat, had o.a. drie pages in zijn dienst. zoons van adellijke
geslachten, en logeerde meermalen gasten van het hof der Nas~
sau's als er op het kasteel weinig plaats was. Hij hield talloze be~
dienden en toen zijn zoon Jan in het huwelijk trad, stond hij hem
een vleugel van zijn huis af, waarin deze zich met zijn weldra zeer
talrijk wordend gezin vestigde. Als stadhouder van de lenen van
Holland, Zeeland en Friesland, vertoefde Frederik van Renesse
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dikwijls in Den Haag. Bij voorkeur echter woonde hij te Breda,
waar men hem, wegens zijn vele functies aan het hof. voortdurend
nodig had. Bovendien was Oostmalle, zijn voornaamste bezitting,
waarnaar hij naar de mode van de tijd gaarne genoemd werd, be~
trekkelijk dicht bij Breda gelegen.
Frederik van Renesse was, behalve een groot heer en een
handig hoveling, ook een uitmuntend financier. Bij zijn dood in
1539 liet hij dan ook een zeer groot fortuin na aan zijn zoon Jan,
die hem in het drostambt opvolgde. Voor een deel had hij dit zeker
zelf gevormd, ook al had hij van zijn ouders een vrij belangrijk
bezit in het Utrechtse en in Zeeland geërfd. Zijn tombe, in de
kooromgang van de Grote Kerk, legt nog steeds getuigenis af van
de grote staat, welke hij bij zijn leven voerde. Jammer genoeg zijn
de liggende figuren op de tombe, welke heer F rederik en zijn vrouw
voorstellen, ten zeerste geschonden. De benen van de figuren zijn
onder de knieën afgehakt en de gezichten zijn zo goed als onher~
kenbaar gemaakt door verminking van de neuzen. Dit vandalisme
wijte men aan de Franse troepen, die in 1793 de Republiek der
Verenigde Nederlanden binnen vielen en Breda bezetten. Bij ge~
brek aan kazerneruimte werd een deel in de Grote Kerk gelegerd,
waar de soldaten zich aan allerlei baldadigheden schuldig maakten.
Veel van de toen door hen bedreven wandaden worden thans aan
de beeldenstorm geweten. De verminking van het grafmonument
der Van Renesses moet echter onherroepelijk op rekening van de
Fransen gesteld worden. Immers, er is een handschrift uit het midden van de achttiende eeuw over grafmonumenten in de Zuidelijke
Nederlanden bewaard gebleven - het bevindt zich te Besançon waarin een beschrijving van het toen nog gave monument voor~
komt.
Jan van Renesse, de zoon, zette de traditie van de vader voort.
Ook hij werd drossaard van Breda: een jaar na het overlijden van
zijn vader heeft René van Chalon heer Jan als zodanig benoemd.
Zoals toen gebruikelijk was, moest er bij zo'n benoeming een grote
borgtocht gesteld worden. Dirk van Assendelft, heer van Brans~
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weert en Besooyen, heeft zich voor hem borg gesteld. Tot zijn
dood, in 1561, heeft Jan van Renesse het drostambt, inderdaad
geen sinecure, waargenomen. De waardering, welke hij daarvoor
van de zijde der Nassaus heeft genoten, is groot genoeg geweest.
Echter moeilijkheden heeft hij in zijn ambt vele gehad. Tegen een
formele beschuldiging van knevelarij heeft hij zich moeten verwe~
ren. In 1545 namelijk diende een zekere Claes van Diepenbeek
een aanklacht tegen de drossaard in bij de vader en de voogden
van de nog minderjarige prins Willem van Oranje. Jan van Renesse
werd er van beschuldigd de beden voor de keizer op ongeoorloofde
wijze onmatig te hebben verhoogd ten koste van de bevolking van
de Baronie. Eigenlijk was de aanklacht in hoofdzaak gericht tegen
Daniel de Loecker, zijn rentmeester. Doch hoe dit ook zij, de zaak
werd onderzocht en de beschuldiging ongegrond bevonden. Inmid~
deIs hadden de dorpen van de baronie en de vrijheden Etten en
Oosterhout zich gezamenlijk tot de raad van Brabant gewend, die
de drossaard ter verantwoording riep. De rechtspleging in die dagen ging langzaam, in 1548 was het proces nog niet ten einde.
Het slot was, dat Claes van Diepenbeek in 1551, openlijk, voor de
magistraat van Breda, de verklaring moest afleggen, dat hij de
drossaard vals beschuldigd en altijd als een eerlijk ridder gekend
had. Natuurlijk betaalde hij ook de kosten van het proces.
Ondanks zijn volledige rehabilitatie schijnt de gezondheid van
Jan van Renesse onder het proces zo geleden te hebben, dat zijn
uiterlijk de sporen er van vertoonde. Dit is ook prins Willem van
Oran je opgevallen, althans hij berichtte in 1552 aan Anna Van
Buren, dat "monsieur d'Elderen" er zo zwak en ziekelijk uitzag,
kort na het aflopen van het proces, zodat hij niet kon begrijpen,
dat Van Renesse in die toestand een tweede huwelijk ......- hij was
inmiddels weduwnaar geworden ......- met een heel jong meisje als
Oatharina van Bronkhorst kon denken en dat hij zich in het geheel
niet kon voorstellen, dat de freule zelf er voor te vinden zou zijn.
Het huwelijk is echter toch gesloten; wij zullen straks zien dat het
niet gelukkig geweest is.
Intussen zal de benoeming van Jan van Renesse tot stadhou~
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der van de lenen hem wel voldoening geschonken hebben. Mogelijk
was de familierelatie, waarin de drossaard tot de Nassaus was
komen te staan, aan de benoeming niet geheel vreemd zijn geweest.
Hij had namelijk in 1530 een huwelijk gesloten met Elisabeth van
Nassau, een illegitime dochter van graaf Hendrik lIl. Deze ver~
bintenis had niet alleen de volle toestemming van de graaf, maar
is waarschijnlijk ook op diens verzoek tot stand gekomen. Daarin
herinnert zij aan het tweede en derde huwelijk van heer Hendrik
zelf, die immers beide malen, om de keizer ter wille te zijn, in het
huwelijk trad, met Claude de Chalon en Mencia de Mendoza.
Elisabeth van Nassau en haar broer Alexis, heer van Corroy,
waren kinderen van Hendrik van Nassau en van Elisabeth van
Roosenbach, dochter van heer Rudolf van Roosenbach, ridder. Zij
blijken zowel door Hendrik zelf als door zijn tweede gemalin
Claude de Chalon als tot het familieverband behorend te zijn be~
schouwd en behandeld, zó zelfs, dat Claude de Chalon, bij haar
dood in 1521 aan beiden bij testament een jaarlijkse rente van 500
pond vermaakte. Maar ook Mencia de Mendoza. Hendrik's derde
echtgenote, de Spaanse gravin van Nassau, is blijkbaar de onwet~
tige dochter van haar gemaal zeer genegen geweest. Immers, bij
haar huwelijk schonk Mencia haar de aanzienlijke som van 400
Rijnsguldens 's jaars. Een en ander toont duidelijk aan, dat Elisa~
beth of Lysken van Nassau, zoals zij wel genoemd wordt, in de fa~
miliekring van de Nassaus zeer thuis geweest is en waarschijnlijk
daarin opgevoed werd. Met René van Chalon, hun halfbroer, gin~
gen Elisabeth en Alexis als zuster en broeder om. Dit blijkt uit
de volgende passage van René's testament van de twintigste Juni
1544, dat hij drie weken voor zijn dood maakte:
"Quand à Alexis, bätard de Nassau, seigneur de Corroy, et
dame Elisabetb, aussi bätarde de Nassau, femme de mesire Jean
de Renesse, seigneur de Mal, pour la bonne et naturelle affection
que leur portait, leur avons donné et donnons à chacun d'eux, par
dessus les bienfaits qu'ils ont par ci~devant reçus de feu monseig~
ner Henri de Nassau, notre père et de nous, la somme de cinq
cent livres chacun an".
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Waren de Nassaus en Frederik van Renesse in dezen eens~
gezind, de familie Van Renesse schijnt minder met het huwelijk
ingenomen te zijn geweest. Dit kan blijken uit een uitlating van
Jan van Renesse's tweede echtgenote, Catharina van Bronkhorst.
Dit huwelijk was, het werd reeds opgemerkt, verre van gelukkig.
Vrouwe Catharina beklaagde zich dan ook herhaaldelijk over haar
echtgenoot. Zo ook in een brief van 4 Juli 1558 aan haar broeder,
Diederik van Bronkhorst, te Anholt. Na bittere klachten neerge~
schreven te hebben over haar man, handelt zij over de huwelijksplannen van Margaretha van Renesse, de oudste dochter van heer
Jan uit diens eerste huwelijk, met haar neef Jan van Renesse van
VI/ulven. Volgens haar wilde Jan van Renesse, de vader, een te
geringe bruidsschat geven, waarmede de toekomstige schoonouders
geen genoegen wilden nemen. Met het geval bemoeide zich ook
Adriaan van Renesse, gekozen bisschop van Utrecht, volle neef
van de vader van Jan van Renesse. Hij is van mening, dat de smet
op de geboorte van de bruid met goud bedekt moet worden, om
uitgewist te kunnen zijn. Van Elderen bleef natuurlijk het antwoord
niet schuldig; hij verkondigde, dat een bastaard van Nassau zeker
zo goed was als de dochter uit een jongere tak van de Bronkhor~
sten. Heer Diederik van Bronkhorst schrijft hierop, woedend, aan
zijn zwager, dat als de Renesses op de Bronkhorsten~Batenburchs
(de jongere tak!) neerzien, hij wil opmerken, dat niet de Batenburchs de Renesses hebben gezocht. maar de Renesses de Baten~
burchs. Waarom hebben zij zich niet aan huns gelijken gehouden:
de Batenburchs zouden er niet minder om geworden zijn en de
Renesses waren er niet ingelopen.
In ieder geval, uit deze briefwisseling blijkt duidelijk, dat de
familie Van Renesse met het huwelijk van heer Jan maar matig
was ingenomen, al waren dan in de zestiende eeuw de begrippen
omtrent wettige en onwettige kinderen geheel anders dan nu. Doch
hoe dit zij, het eerste huwelijk van Jan van Renesse, dat. in tegenstelling met zijn tweede, heel gelukkig was, heeft zijn maatschap~
pelijke positie niet geschaad. De kinderen uit dit huwelijk hebben
dan ook allen zeer goede huwelijken gesloten. Gering was zulks
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in genen dele, want heer Jan had twaalf kinderen te bezorgen.
Inderdaad, er ging heel wat om in het huishouden van de
Van Renesses. Toevalligerwijze zijn een paar kasboeken bewaard
gebleven van een zekere Jan de Wilde, die iets was als hofmeester
bij de heer van Elderen, kasboeken uit de jaren 1557 en 1558.
Mijnheer van Elderen, dat is de titel welke de tijdgenoten aan Jan
van Renesse gaven, heeft, het blijkt uit die kasboeken ten duide~
lij kst, een huishouding gehad als van een weeshuis. Met de kin~
deren mede, omvatte die meer dan veertig personen, er kwam dus
heel wat kijken. In huis werd de was gedaan en het linnen gespon~
nen voor huiselijk gebruik. Bovendien werden in huis koeien en
schapen geslacht, waarvan de huiden dan weer door de hofmeester
verkocht werden. Zo werden in Januari tien ossenhuiden, de huid
van een rund uit Oostmalle, vervolgens een koeien~ en een ossenhuid en zeventien schapenvellen verkocht, van dieren alle te Breda
ten huize van mijnheer van Elderen geslacht. Merkwaardig is de
vermelding van een bezoek. dat Jan van Renesse op 5 Juli 1557
aflegde op de Blauwe Huyse bij mijnheer van Zevenbergen, de
hertog van Aremberg. Maar het onthaal werd door mijnheer van
Elderen zelf betaald: schapenvlees, kalfsvlees, kalfspoten, twee
kippen, kersen, rapen, twee pond boter, een pot azijn, olie en
safraan. Waarom juist hij dit onthaal betalen moest, blijkt uit het
kasboek natuurlijk niet.
Uit de kasboeken kunnen nog enkele andere notities il1ustra~
tief heten. Zo vindt men aangetekend, dat op 23 Augustus een
kleine stier werd gekocht om met November geslacht te worden.
Dikwijls wordt er iets verzonden naar Elderen, of naar Oostmalle,
o.a. in September 30 worsten naar Elderen, waar heer Jan vaak ver~
toefde. Op 13 October komen van Elderen 8 snippen en 30 harin~
gen, op 27 October uit Oostmalle, om in de kelders te Breda be~
waard te worden, drie tonnen wijn. Op 1 November werden twee
stukken linnen aangeschaft, van 28 en 48 el, de el à 2 stuivers en
3 penningen. Een paar maanden te voren was een stuk van 53 el
gekocht om er servetten van te maken. In de kelders van het huis
aan de Reigerstraat werd ook bier gebrouwd. Aan Lieven, de
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brouwmeester, werd volgens het kasboek voor twee brouwsels, van
tien tonnen, welke hij ook in de kelders geplaatst had, een beta~
ling gedaan. Bovendien moest de mouter, die 120 viertels rog daarvoor gemalen had, ook een som gelds hebben. Dan was er iemand,
die voor het braden van wild en het maken van wildpastei zorgde.
In Januari werden 25 koppel levende konijnen uit Piershil ontvan~
genen een jaar later kwamen er nog 24 koppels levend wild aan,
om in Oostmalle uitgezet te worden. Klaarblijkelijk ging heel het
transport over Breda. Vóór de vastentijd sloeg men grote voor~
raden in, o.a. suikerbroden, bittere amandelen, zoete en bittere
oranjeappels, vijgen, limoenen en marsepein. Een en ander werd
gekocht te Antwerpen en de hofmeester had niet genoeg aan drie
paarden om alles naar Breda te brengen. Zijn eerste reis was op
18 Februari, op 27 Februari ging hij weer naar Antwerpen om in~
gelegde oranjeappels, twee tonnetjes succade, een tonnetje prui~
men en een vaatje Spaanse wijn te halen, waarvoor hij twee dagen
en drie nachten te Antwerpen in de herberg Sint Dingen moest
logeren.
Het is begrijpelijk, dat dergelijke voorraden in geweldige kel~
ders opgeslagen moesten worden. Vermoedelijk zal het U minder
verbazen, dat, bij de jongste boringen in de buurt van de kerk en
in de binnenstad, steeds op wat men meende gangen te zijn, ge~
stuit werd. Onder de oude panden in de Singelstraat, bij de Ha~
vermarkt, op het Kasteelplein, in de Catharinastraat en overal waar
grote of aanzienlijke woningen gestaan hebben, zal men ze vinden,
de grote kelderruimten, onderling verbonden door poortjes of
smallere gangen. Deze constructies waren noodzakelijk, om de
verschillende turf~, wijn~, slacht~ en provisiekelders te onderschei~
den en uit elkaar te houden. De blootgelegde kelders achter het
huis van Cohen in de Singelstraat maakten hoogstwaarschijnlijk
vroeger deel uit van de voorraadkelders en opslagplaatsen van het
huis van Elderen, welke zich tot diep achter de gebouwen van
het tegenwoordige Casinotheater en de Katholieke Kring uitstrek~
ten. Zij boeten daarmede mitsdien aan romantiek in en toegang
tot verborgen schatkamers zullen zij waarschijnlijk wel niet openen.
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Toch hebben dergelijke onderzoekingen betekenis: zij vestigen
weer eens de aandacht op bepaalde details van onze stadshistorie
en sporen aan tot nader onderzoek. Zonder al dat geschrijf en
gepraat over de onderaardse gangen van Breda zou stellig een
deel van de stof van deze voordracht buiten mijn aandacht gebleven
zijn.
Dat de financiële toekomst van Jan van Renesse en zijn echt~
genote wél verzekerd was, moge na hetgeen reeds opgemerkt werd,
voldoende bewezen zijn. Hij was evenals zijn vader een goed financier, hetgeen blijken kan uit de opsomming van zijn bezittingen,
welke in zijn testament niet minder dan drie bladzijden inneemt.
Daarbij waren liefst zeven kastelen en elf heerlijkheden, om van de
hoeven en landerijen maar niet te spreken. Bovendien drie grote
huizen (hätels) te Breda, Antwerpen en Diest. Het beheer van
al die goederen maakte Jan van Renesse tot een ambulant man:
hij woonde afwisselend te Breda en op zijn goederen te Oostmalle
en Elderen. Toen hij zijn einde voelde naderen, bepaalde hij dat
hij begraven wilde worden in die van die drie plaatsen, waar hij
zou komen te sterven. Indien dit te Breda was, dan moest hij bij~
gezet worden bij zijn eerste vrouw in de kooromgang van de kerk.
Deze wens is in vervulling gegaan: in 1561 is hij te Breda over~
leden.
Jan van Renesse van Elderen was niet slechts een practisch
man, die zeer zakelijk kon wezen, als kind van zijn tijd, de renais~
sance. bezat hij een vrij grote eruditie. Daarvan getuigt zijn correspondentie met de humanist Clenardus van Diest, die zijn hulp
inriep om mohamedaanse handschriften op te sporen. Ook in dezen
spiegelde Jan van Renesse zich aan graaf Hendrik lIl. Hij zal
trouwens aan het hof te Breda voldoende gelegenheid gehad heb~
ben om met de grote vernuften van zijn tijd in contact te komen.
Zoals reeds werd opgemerkt, uit zijn eerste huwelijk had hij
twaalf kinderen, waarbij vijf zoons. Slechts twee ervan zetten de
stam voort: Frederik, die zich na de dood van zijn vader in Oost~
malle vestigde. en Willem. die in Warfusée goederen bezat. Geen
van zijn kinderen bleef te Breda woonachtig. hetgeen mede oor~
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zaak vond in het feit, dat de tweede vrouw van mijnheer van EIderen, Catharina van Bronkhorst-Batenburch, het hun vrijwel onmogelijk maakte. Haar zeer ongemakkelijk. humeur, gevoegd bij
een buitengewone hebzucht, sleepten een reeks van processen over
de nalatenschap van Jan van Renesse met zich voort. Waar bovendien de opstand tegen Filips II en de onzekerheid van de tijd
hun tegenwoordigheid op hun andere goederen noodzakelijk maakten, verlieten zij Breda voorgoed. Catharina van Renesse, die het
vruchtgebruik van het huis van Elderen gekregen had, bleef hier
woonachtig, tot haar dood in 1605. De tachtigjarige oorlog had
toen al bijna veertig jaar gewoed en Breda was al driemaal afwisselend Spaans en Staats geweest. Ook Catharina is de stad,
gedurende die drie bestuurswisselingen, niet trouw gebleven. Zij
stierf echter in de huisinge van Elderen en legateerde het, hoewel
het haar eigenlijk niet toekwam, aan een achternicht, Catharina
Margaretha van Renesse, kleindochter van haar oudste zuster, die
met een Renesse van de tak Van Wulven gehuwd was geweest.
Hetzij de tijdsomstandigheden er niet naar waren om met vrucht
een proces te beginnen en van de kinderen van Jan van Renesse
nog maar enkele in leven waren, hetzij dat de rechtmatige erfgenamen op een of andere wijze schadeloos gesteld zijn, men heeft
Catharina Margaretha in het ongestoorde bezit van het huis gelaten. Haar dochter Alexandrine de Bauïe, die op slot Orthez in
Béain woonde, verkocht ten slotte in 1661 de oude huizinge van
Elderen aan sinjeur Pieter de Lindt. Met deze transactie heeft het
als erfgoed van de Van Renesses afgedaan.
De verdere lotgevallen van het huis kunnen snel verhaald
worden. Het geheel was te groot om op de duur in eens bewoond
te worden. Ook Catharina van Bronkhorst. mevrouw van Elderen.
had alleen maar een vleugel er van in gebruik gehad. Zij zelf had
het huis al in drie gedeelten gesplitst en Pieter de Lindt en zijn
opvolgers maakten er zes huizen van. Die huizen kregen, naar gewoonte van de tijd, namen, ze heetten voortaan: Het wapen van
Friesland, Het wapen van Frankrijk, Het hof van Holland, De
vergulde slang, De groene scheer. In alle leggers van de verpon-
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dingen zijn zij echter tevens aangeduid als huizinge van Elderen,
eerste gedeelte. tweede gedeelte enz.
Dat deel van het huis, dat Het wapen van Frankrijk genoemd
werd, heeft lang als Franse kostschool dienst gedaan. Ook is er
in het belendende huis, in de negentiende eeuw, een jongeheren~
school gevestigd geweest van mijnheer Wenneker, welke een goede
reputatie bezat. Echter. een tempel der wetenschap is er op de
plaats van het huis van Elderen thans niet meer te vinden. Het
is een oord des vermaaks geworden: het Hof van Holland, de
Graanbeurs en een bioscoop houden de oude traditie niet meer
levendig, ten ware misschien in die zin, dat het herbergen zijn en
dat er een zekere gastvrijheid betracht wordt.

AANTEKENING
1) Voordracht gehouden door Mej. D. C. J. lVlljnssen op 1 October 1937
voor de leden van de philologisch-historische kring te Breda.
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