Gegevens over Bredase kunst en kunstenaars
in de zestiende eeuw"')
(I)

door

Prof. Mr. F. F. X. CERUTTI
Onze vroegere stadgenoot, prof. Enklaar te Utrecht, heeft
enkele jaren geleden een aantal van zijn opstellen op het gebied der
geschiedenis van taal en letteren gebundeld onder de naam: Lezende
in buurmans hof.! En onder verwijzing naar deze titel vraagt hij
in het voorbericht verontschuldiging, dat hij zich heeft gewaagd
op een terrein dat niet het zijne is. Men moet zich wellicht afvragen,
of met dit laatste de bescheidenheid niet al te ver wordt gedreven.
Maar daarvan afgezien, indien Enklaar iets dergelijks al nodig acht
voor het betreden van een zo aanverwant gebied, dan vraag ik mij
af, wat in dit opzicht dan wel mag worden verwacht van een jurist,
die gaat spreken over Bredase kunst en kunstenaars in de 16e eeuw.
Op mijn beurt dan zoekende naar een verontschuldiging, durf ik
op de eerste plaats te noemen de omstandigheid, dat het nu eenmaal
veel plezieriger is om eens niet te spreken over zijn eigenlijke vak.
Zo dacht misschien ook Enklaar; wordt die vergiffenis, schrijft hij,
mij ontzegd, dan heb ik toch nog altijd aan deze vrijbuiterijen mijn
genoegen gehad. Maar daarnaast staat gelukkig ook nog een zakelijke overweging. Het gaat in deze voordracht om een reeks van
gegevens, die hier weliswaar samengevoegd met een aantal reeds
bekende zullen worden opgediend, maar die toch overigens goeddeels nieuw zijn. Zij zijn echter niet opzettelijk met het oog op het
"") Deze bijdrage wordt gevormd door de slechts op enkele onderdelen gewijzigde
tekst van een op 5 april 1959 te Breda voor de Algemene Vergadering van de
"Oranjeboom" gehouden voordracht. Aangezien deze aan bepaalde grenzen van
tijd moest voldoen, hebben de aantekeningen mede het karakter gekregen van
een nadere documentatie.
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onderwerp verzameld, maar in de loop der jaren, dat ik mij uit
anderen hoofde met het verleden van Breda bezig hield, uit de
archieven genoteerd. 2 Terloops dus, zij het dat later wel eens ter
afronding van een bepaald onderdeel, een aansluitend zelfstandig
onderzoek is verricht. Zij zijn bovendien vermeerderd met vondsten
waarop door andere geregelde gebruikers van die archieven - van
wie ik hier met name de overledenen, de gemeente-archivaris mejuffrouw 1. Mijnssen, kolonel de Man, de heer van Roosmalen en pater
Placidus O.M. Cap. gedenk - mijn aandacht werd gevestigd.
En nu meen ik, dat het toch jammer zou zijn, als die gegevens,
waarvan ik slechts in een besloten kring en jaren geleden, 3 iets heb
medegedeeld, onder de papieren zouden verdwijnen.
Dit geldt te meer als men overweegt, hoe in Deel I der Bredase
stadsgeschiedenis de bijdrage over de kunsthistorie der stad is opgevat. De omstandigheden hebben ertoe geleid, dat deze niet is
bewerkt als het ware van binnen uit. Zij is, wat ook de auteur zelf
blijkt te betreuren,4 nagenoeg beperkt moeten blijven tot een beschouwing over wat thans nog bestaat en dit laatste dan nog vrijwel
uitsluitend in architectonisch opzicht. Een kunstgeschiedenis der
stad in de Middeleeuwen, met name in de 16e eeuw, als de gegevens
enigszins beschikbaar komen, is daarmede uiteraard niet gegeven,
nog minder een geschiedenis van het artistieke leven op het gebied
der beeldende kunsten in die periode. Het leveren van een rechtstreekse bijdrage daartoe, is ook mijn bedoeling niet. Daartoe acht
ik mij niet competent en enige pretentie op het eigenlijke kunsthistorische terrein, heeft het hiernavolgende dan ook niet. Maar
voor degene, die mocht willen trachten een dergelijke bijdrage wel
te geven met de stad, het 16e eeuwse kunstleven aldaar en de
kunstenaars zelf als uitgangspunt, zullen die feitelijke gegevens als
ondergrond voor zijn beschouwingen misschien van belang kunnen
ZIJn.
Overigens mag men niet verwachten, dat dergelijke verspreide
feiten en omstandigheden tot een eenheid kunnen worden samengesmeed. Daarom ook leek het mij goed op de aard van de gegevens
en de wijze waarop zij zijn verzameld, tevoren de aandacht te ves-
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tigen. Wel is getracht, alle losse gegevens zo goed mogelijk te
groeperen en aan elkaar te verbinden.

Bredase schilders
Wenden wij ons eerst tot de in 16e eeuws Breda werkzame
schilders, dan kan eraan worden herinnerd, dat het een en ander
bekend is over twee, die vermoedelijk ook wel de belangrijkste
zijn geweest, nl. Augustijn Jordaens en Lenaart Janszoon. 5 De
eerste, die in 1562 of 1563 op ca. 77 jarige leeftijd 6 overleed, heeft
zijn gehele leven in Breda gewerkt; de tweede lijkt iets jonger en
is ook nog jonger (nI. ca. 1552) gestorven. 7 Jordaens, van wie
generlei verwantschap met zijn bekende Antwerpse naamgenoot
Jacob Jordaens is aan te tonen,8 woonde in de Tolbrugstraat op de
hoek van de Nieuwstraat,9 Lenaart Janszoon op de Veemarkt bij
de oude poort in een huis het Schild van Nassau genaamd, dat hij
in 1538 na de grote brand van vier jaar tevoren voornemens was
op te trekken met een hard dak. IO Wij vinden beide schilders steeds
in de stad bij reparaties en vernieuwingen, bij de omgangen, de
spelen en de in die eeuw zo talrijke inhuldigingsfeesten, Jordaens
nog in 1561 bij de inhuldiging van Anna van Saksen. Het schilderwerk, wat zij daarbij verrichten is simpel en niet blijvend: vaantjes
met het stadswapen, borden met de wapens van de heer, figuren,
die in de optochten werden medegedragen, wijzerplaten en beelden
op het in 1535 herbouwde stadhuis. Het is arbeid, die zich beweegt
in het grensgebied tussen decoratiewerk en schilderkunst. In 1519
verft Jordaens zelfs de deuren van de Haagdijkse poort, maar met
olieverf tegen de regen; gewone "ververs" werkten blijkbaar niet
met olieverf. l l Maar beiden waren niettemin zeker ook scheppende
kunstenaars. Jordaens schilderde minstens drie altaarstukken, twee
in de Grote kerk voor de gilden van St. Peter en van St. Anna
waarvoor hij met een rente werd betaald en een in Tilburg, terwijl
hij ook in de kerk van Etten werkzaam was. 12 Lenaart Janszoon
vervaardigde een altaarstuk te Terheyden en zijdeuren van een
triptiek te Etten; hij beschilderde vermoedelijk ook gewelven in
de Grote kerk. 13 Het nog bestaande schilderij de Mystieke Wijn10
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pers te Aarschot, uit de kerk van Enen afkomstig, moet wellicht
aan een van beiden worden toegeschreven. 14
Behalve dit laatste werk is, gelijk men weet, nog gedeeltelijk
bewaard gebleven het bekende schilderij van de broederschap van
het H. Sacrament van Niervaart, dat tot 1566 in de Grote kerk
hing. 15 Het eigenlijke schilderij omvatte acht panelen waarvan er
vier geheel en één ten dele bewaard zijn gebleven.l 6 Het moet
rond 1535 zijn tot stand gekomen,17 maar over de maker is niets
bekend. Indien deze, wat waarschijnlijk is, een te Breda werkzame
schilder is geweest, zou, gezien de vooraanstaande positie van de
beide genoemde schilders en hun verbindingen met de Grote kerk,
voor een voorzichtige toeschrijving aan een van beiden wel enige
aanleiding kunnen zijn. Hoewel van een belangrijke schepping
geen sprake is, is het schilderij interessant omdat het de oudste
stadsgezichten bevat, die wij kennen en waarschijnlijk ook portretten van Hendrik III van Nassau, zijn zoon René van Chalon
en enkele andere Bredanaars uit die tijd;18 de portretkunst op het
altaarstuk is trouwens lang niet onverdienstelijk. Portretten van
Bredase Nassau's heeft men trouwens ook gemeend te kunnen
terugvinden op de triptiek van het H. Kruis in de Princekapel in
de Grote kerk boven het altaar; dit schilderij moet vermoedelijk
een tien tot twintig jaar later worden gedateerd; de maker is eveneens onbekend, maar gezien de stijl is er veel minder reden het
in verband te brengen met plaatselijke schilders. 19
Dat de beide genoemde kunstenaars ook voor het hof werkten,
weten wij enkel van Lenaart Janszoon. J ordaens schilderde in 1530
in een der slaapkamers van het huis Renesse in de Reigerstraat wel
een tafereel op linnen,20 maar eerstgenoemde voldoet in 1541 een
schuld voor schildersbenodigdheden, door aan zijn leverancier een
vordering over te dragen, die hij terzake van schilderwerk heeft
op René van Chalon. 21
Er waren in de 16e eeuw te Breda echter nog wel andere schilders. Ik wijs op Jan de Meyere, die in 1510 en 1512 kaarten maakte
onderscheidenlijk van een stuk grond te Ginneken, waar geschil
over was "tussen mijn gen. here en sijnen ondersaten van Ginneken
11
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metten deken van Beek, Mr. Jan van Nispen" en van de nieuw
ontworpen stadswallen,22 alsmede op Joris, de schilder, die in de
kerk werkte, maar in 1525 voor Hendrik III een patroon maakte
van de nieuw aan te leggen bossen rond de stad. 23 Een der oudste
is Jan Simonszoon, die in 1497 de wijzer voor het stadhuis herstelde,
twee jaar later aldaar een St. Christoffel verschilderde "in de raidcamer voir den scoorsteen" en in 1504 voor de kerkmeesters schilderde aan de boom van Jesse. 24 Een aparte figuur moet ook geweest
zijn diens zoon Lucas Jan Simonszoon,25 die behalve schilder wellicht kunsthandelaar was,26 maar merkwaardigerwijze in de stadsarchieven en vooral in het rechterlijk archief de meeste bekendheid
geniet als advocaat (taalspreker) voor de schepenbank. 27 Zekere
Simon Claes Hendricx schilderde in 1552 - in opdracht van
iemand die door de schepenbank tot die prestatie was veroordeeld
- een crucifix op doek die men op het stadhuis in de raadkamer
plaatste. 28 Van enkele andere schilders, die men in de stukken nog
ontmoet, weten wij niet veel meer dan hun naam. 29 Wel wijs ik
in verband met de relatie met Antwerpen er nog op, dat de Antwerpse schilders Cornelis Struyf en Jan Crans - welke laatste zelfs
figureert in van Manders Schildersboek - Bredase echtgenoten
hadden. 30 Steven de Lierre, die in Antwerpen meester werd in
1544, maar ook met een Bredase was gehuwd, is wellicht de meester
Steven die in 1548 in de Grote kerk schilderde. 31
Een der zoons van Lenaart Janszoon, Simon, heeft te Breda
het beroep van zijn vader voortgezet. 32 Maar Lambrecht en Nicolaas Jordaens, zonen van Augustijn, woonden in 1551 en 1563 als
schilders te Antwerpen, waar de eerste in 1550 meester was geworden, doch waarvan hij overigens later naar Breda terugkeerde. 33
Wij treffen hier voor het eerst een verschijnsel aan, dat wij hierna
nog meermalen zullen ontmoeten, nI. de oriëntering op het Zuiden,
de aantrekkingskracht van de Zuidelijke Nederlanden in het algemeen en in het bijzonder van Antwerpen, waar vele Bredase
kunstenaarszonen hun leerlingschap doorbrachten, dikwijls zonder
nog ooit metterwoon in hun vaderstad terug te keren.
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De kunstenaarsfamilie Keyen
Dit laatste is bijzonder duidelijk te demonstreren aan de kunstenaarsfamilie Keyen, waarbij wij nu een ogenblik zullen stilstaan.
Dit geslacht was rond 1500 in de stad al wijd vertakt. Wij
vinden o.a. zekere Adriaan Wouterszoon Keyen met zijn zusters en
broeders. Een der zusters, Heilwich,34 was gehuwd met Lambrecht
Mathijszoon, de metser, die zeker meer was dan een gewone metselaar, want hij had rond 1526 de leiding van werkzaamheden in de
kerk 35 en was in die tijd zelfs kerkmeester 36 ; ik vermoed dat hij ook
moet worden geïdentificeerd met "Lammeken Ie mahre machon",
van wie sprake is in de instructies, door Hendrik III in 1527 uit
Spanje gezonden over de herbouw van het kastee1. 37 Van de broers
werd één priester 38 , terwijl de beide anderen blijkbaar gegoede burgers waren. Jan woonde in 1513 in de Steenbrugstraat naast Jhr.
Engelbrecht van Etten,39 Cornelis die in 1517 lid heet van de Oude
Schut en in 1518 en 1519 gasthuismeester,40 in het huis De Hoorn
op de Markt tegenover de toenmalige Vleesha1. 41 Adriaan Keyen
zelf was goudsmid en woonde in de eveneens aanzienlijke Katerstraat op de hoek van het Kasteelplein 42 ; elders in de stad bezat hij
nog meer huizen en renten. 43 Bij de regeling van zijn nalatenschap
in 1541 blijkt, dat hij drie dochters en vier zonen had. 44 Een der
dochters was gehuwd met de schilder Simon Lenaart Janszoon, die
wij zojuist al ontmoetten,45 een andere met een zoon van de goudsmid Jan Geldolfs Hoghenzoon. 46 De zoons volgden alle een kunstenaarsloopbaan, zodat hier met recht van een Bredase kunstenaarsfamilie kan worden gesproken. Frans Keyen zette te Breda
het atelier van zijn vader voort. 47 Hij was lid van de Oranjeboom48
en in 1577 een der goudsmeden die de in dat jaar geslagen noodmunten vervaardigden. 49 Maar de drie andere broeders Wouter,
Willem en Michiel trokken uit hun vaderstad weg naar het Zuiden.
Met de bekendste van hen, Willem Keyen, zijn wij gestoten op
een Antwerpse schilder van het midden der 16e eeuw, die tijdens
zijn levensperiode een ruime bekendheid heeft genoten, hetgeen
blijkt uit de berichten van zijn tijdgenoten, zoals Vasari in zijn
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levens der beroemdste schilders en Guicciardini in zijn beschrijving
der Nederlanden, die hem beiden uit Breda afkomstig heten doch
overigens ten onrechte als Willem Cay aanduiden. 50 Ook van
Mander voor wiens Schildersboek vooral de eerste auteur een belangrijke bron vormde, vermeldt hem vrij uitvoerig. 51 Niettemin
is een reconstructie en bestudering van zijn thans nog hoofdzakelijk
uit portretten bestaand oeuvre lang uitgebleven, zodat Friedländer
in 1929 moest opmerken, "wie blasz die Vorstellung geblieben ist
von WiIlem Key's Kunst".52 Tot het verhelderen van dat beeld is
door Friedländer zelf grotelijks bijgedragen, eerst in een tweetal afzonderlijke opstellen en later door een afgeronde studie in de Altniederländische Malerei. 53 Daarin worden beschouwingen gewijd
aan de betekenis van zijn werk en de plaats die deze meester in de
schilderkunst moet worden toegewezen. Wij zullen daarop uiteraard niet ingaan. Men bezie slechts de voorname portretten, die
van deze Bredase goudsmidszoon bewaard zijn gebleven, van welke
een gedeelte is gesigneerd en een ander deel op grond van stijlcritische argumenten aan hem wordt toegeschreven.
WiIlem Keyen was in 1541 meerderjarig en moet dus wel v66r
1520 geboren zijn, vermoedelijk, in verband met de leeftijd die
hij op het niet later dan 1568 - zijn sterfjaar - gemaakt, in een
kopergravure overgeleverd portret schijnt te hebben, rond 1515. 54
Wellicht mag hij dus nog worden geïdentificeerd met de Willem
van Breda, die in 1529 te Antwerpen bij Peter Coeck van Aelst
als leerling intrad,55 in welk geval hij Breda dan al zeer vroeg
moest hebben verlaten. Wij weten, dat hij rond 1540 met Frans
Floris enige tijd leerling was van de Luikse meester Lambert Lombard. Eerstgenoemde ging in 1541 voor lange tijd naar Italië, maar
Willem Keyen schijnt toen naar Antwerpen te zijn teruggekeerd. 56
Dit laatste was vermoedelijk nog niet het geval in juni van dat
jaar, toen bij de regeling van de nalatenschap van zijn vader te
Breda, zijn belangen werden waargenomen door zijn broeders "samentlick in den name van Willems Adriaen Keyenzone, honnen
brueder, buyten slants zijnde".57 Dit laatste woordgebruik, gevoegd
bij de afwezigheid van een behoorlijke volmacht, leidt niet tot de
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gevolgtrekking dat deze laatste toen reeds zo betrekkelijk dichtbij
verbleef. Maar in ieder geval werd hij te Antwerpen meester in
1542 en in 1550 aldaar poorter. 5S In 1552 was hij zelfs deken van
het Lucasgilde 59 en hij overleed er in 1568. 60
Van de aan hem toegeschreven portretten mag een jeugdwerk,
dat rond 1540 tot stand kwam, vermoedelijk als een zelfportret
worden beschouwd. Enige technische bijzonderheden zoals de
richting van de blik en de houding van de figuur alsmede een
enkel historisch gegeven schijnen daarop te duiden. 61 Een ander
portret dat deel uitmaakt van een bekende, in 1572 uitgegeven
reeks van kopergravuren van kunstenaars, toont de schilder kort
voor zijn dood. 62
AI zal Wilem Keyen zijn verwanten te Breda wel eens hebben
bezocht, van enig werk aldaar is niet gebleken. Zijn broeder Frans
geeft in 1550 mede namens hem volmacht aan diverse personen
tot het behartigen van hun belangen. 63 Van de twee leerlingen die
de liggeren vermelden schijnt er één, Dierck Aertszoon van Bredael
(1552)64 een stadgenoot te zijn maar deze is te Antwerpen geen
meester geworden.
In het jaar waarin WiIIem Keyen te Antwerpen meester werd,
was zijn broer Wouter, eveneens schilder, daar deken van het
Lucasgilde. Hij moet wel een stuk ouder zijn geweest dan WiIIem
want hij was in 1516 te Antwerpen leerling geworden bij Jan de
Kock en in 1531 meester. 65 Zijn vrouw was Margaretha Congnet,
dochter van de Antwerpse goudsmid GiIIis; een Simon van Breda
heet in 1531 zijn leerling. 66 Later moet Wouter Keyen echter meer
kunsthandelaar dan schilder zijn geweest; in een akte van 1540
wordt hij tenminste geen schilder meer, maar "cremer" genoemd. 67
Bij de verdeling der ouderlijke nalatenschap in 1541 was hij wel
aanwezIg.
Michiel Keyen volgde zijn broeders naar Antwerpen. Hij was
diamantsnijder en werd als zodanig in 1555 in het gilde opgenomen. 6S In 1550 was hij tegelijk met WiIIem poorter geworden,69
maar leerling is hij te Antwerpen niet geweest. Mogelijk bracht hij
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zijn leertijd door te Breda zelf, waar misschien de diamantslijperij
rond die tijd al beoefend werd. 70
Ik laat rusten, wat er verder van deze Keyens in de volgende
generatie is geworden. 71 Zij zijn geen Bredanaars meer. Maar de
goudsmid Frans Keyen had een zoon Peter, die blijkbaar weer
schilder werd. Deze kocht in 1568 van zijn vader een der huizen
uit het complex rond de hoek van de Katerstraat. 72 In 1571 heet
hij 26 jaar oud,73 maar een vijftal jaren tevoren had hij reeds als
leerling gehad de latere Bredase schepen en burgemeester Paulus
Huybregts (ca. 1552-1625), die zijn leerlingschap misschien te
Antwerpen voortzette, maar de schilderkunst in ieder geval niet
trouw bleef. 74 In 1578 blijkt Peter Keyen in de Steenbrugstraat te
wonen. 75 Een schilderij van de H. Barbara van Mr. Peter Keyen
te Breda, hing in 1615 in de kerk te Princenhage. Het was afkomstig uit de kerk van Waspik en werd in 1619 omgevormd tot een
triptiek, waarvan de zijdeuren werden beschilderd door de hofschilder van Philips Willem Charles de Lasco. 76
Tot dezelfde familie Keyen rekent de literatuur vanouds ook
Adriaan Thomaszoon Key, eveneens een Antwerps portretschilder,
die aldaar in 1558 leerling en in 1568 meester werd. Tot zijn werk
dat dus een vijftiental jaren later valt, behoort o.a. een bekend
portret van Prins Willem van Oranje. Hij zou een neef in de zin
van oomzegger van Willem Keyen en wellicht diens leerling zijn
geweest. 77 Het laatste vindt geen steun in de gildelijsten, maar het
eerste is bepaald uitgesloten, want in de akte van deling van Adriaan
Keyens nalatenschap komt geen Thomas voor. Misschien was hij
toch wel via een andere tak der Keyens 78 uit Breda afkomstig, maar
enige aanwijzing daarvoor heb ik niet gevonden. Hetzelfde geldt
voor een tweetal jongere Keyens, die wij nog in de Antwerpse
gildelijsten aantreffen. 79

Mathijs en Paulus Brilt
Twee andere kunstenaars, die buiten onze tegenwoordige landsgrenzen werkzaam zijn geweest, waren de gebroeders Mathijs en
Paulus Brill, die beiden reeds op jeugdige leeftijd, zoals van Mander
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zegt,80 de invloed ondergingen van "het aenlockende en tot hem
treckende vermaerde Room", waar zij dan verder hun gehele leven
doorbrachten. Het zijn bekende schilders, over wie langzamerhand
een uitgebreide literatuur is ontstaan,81 waarbij vooral Paulus, die
in tegenstelling met Mathijs - die jong stierf - vele jaren te Rome
werkzaam was, het meest de aandacht heeft getrokken. Zijn werk
is ook veel uitgebreider. Het omvat talrijke series fresco's in het
Vaticaan en in andere kerken en paleizen te Rome, waarvan vele
bewaard zijn gebleven en verder, doch vooral uit zijn latere tijd,
een groot aantal zgn. gestyleerde landschappen, welk oeuvre in de
geschiedenis dier kunst een belangrijke plaats inneemt. Een dertigtal daarvan is op verschillende wijzen gesigneerd en gedateerd. 82
Bij de interpretatie en de betekenis van deze kunst zullen wij
verder niet stilstaan. 83 Men zal echter begrijpen dat wij, deze schilders ter sprake brengend, een bepaalde relatie tussen hen en Breda
aanwezig achten. Daarvan vindt men, zij het op vage wijze, al iets
bij van Mander, die over de jeugd van Mathijs niets vermeldt, maar
van Paulus weet mede te delen, dat deze, na enige tijd te Antwerpen
leerling te zijn geweest van zekere Damiaan Wortelmans, voor hij
naar het Zuiden vertrok, nog te Breda verbleef. 84 Deze passage
betreft dus niet de eigenlijke afkomst der schilders. Hieromtrent
doet van Mander uitkomen, dat zij Antwerpenaren zijn geweest,85
een mededeling die later door het gegeven, dat zekere Mathijs Brill,
blijkbaar de vader der beide schilders, in 1546 een deel van het
O.L.V.-klooster te Antwerpen in huur had,86 scheen te worden
bevestigd. Een en ander heeft in de literatuur veelal tot het standpunt geleid, dat de schilders te Antwerpen zijn geboren als zoons
van een daar gevestigde schilder, wiens geslacht dan misschien uit
Breda afkomstig zou zijn. 87
De Bredase gegevens die ik aantrof, geven een wat ander beeld
te zien. Het geboortejaar van Mathijs weten wij niet met zekerheid;
vermoedelijk moet het op 1550 of kort tevoren worden gesteld. 8s
Paulus overleed volgens het door zijn weduwe op het grafgesteente
der beide broeders in de Santa Maria dell'Anima gesteld grafschrift,

17

Jaarboek De Oranjeboom 13 (1960)

in 1626 op 72-jarige leeftijd 89 en moet dus in 1553 of 1554 geboren
ZIJn.
Nu had enkele jaren tevoren, ni. in 1550, de vader der beide
schilders, in de akte genoemd Mathijs Baermaker Janszone die men
noemt Brill, de schilder, te Breda een huis gekocht bestaande uit
twee woningen en gelegen op het Gasthuiseinde, Oostelijk van het
huis de Wildeman. 9o Dit bezit vermeerderde hij een jaar nadien
door aankoop in dezelfde straat van nog een tweede huis, de Blauwe
Hond genaamd. 91 Daar heet de koper uitdrukkelijk geboortig uit
Antwerpen.
Dat Mathijs Brill Sr. zich ook werkelijk te Breda vestigde,
behoeft uit die aankopen nog niet te volgen. Zulks blijkt echter
wel uit een akte van 1558, waarin de toeziende voogden van de
minderjarige kinderen van Mathijs Brill, die dus blijkbaar weduwnaar was, deze laatste machtigen om mede in hun naam te Antwerpen zekere erfenis te verrekenen, die deze kinderen van moeders zijde was opgekomen. 92 Die toeziende voogden nu heten te
zijn benoemd door de Bredase Weeskamer. Er blijken acht minderjarige kinderen te zijn, die met name worden genoemd. Van deze
is Mathijsken de zesde en Pauwelsken de jongste. 93
Deze gegevens wijzen dus in omgekeerde richting. Er zou uit
blijken, dat Mathijs Brill zelf uit Antwerpen afkomstig was maar
zich later te Breda vestigde, waar een deel der kinderen, zeker
Paulus, geboren werd. De mededelingen van van Mander zullen
dan wellicht aldus moeten worden opgevat, dat Paulus zijn Antwerpse leertijd - die overigens geen steun vindt in de liggeren met een leerlingschap bij zijn vader heeft afgewisseld. Niettemin
is het zo dat Paulus' afkomst uit Antwerpen niet alleen op van
Mander berust, maar ook op zijn grafschrift en op enkele Romeinse
procesakten. 94 Deze gegevens zijn alleen met elkaar overeen te
brengen als men aanneemt dat diens vader zich eerst tussen 1554
en 1558 te Breda metterwoon heeft gevestigd. Hoe dit ook zij, in
ieder geval heeft Paulus' ouderlijk huis daar gestaan. Dit blijkt ook
uit zijn testament, in 1626 verleden voor de Romeinse notaris
Pizzutti, waarin hij aan zijn gelijknamige neef, zoon van zijn broer
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Pieter, zijn aandeel vermaakt in het vaderlijk huis, nu vervallen,
gelegen in de stad Breda in de provincie Brabant. 95
Mathijs Brill sr. kunnen wij te Breda nog wat verder volgen.
Zijn huizen op het Gasthuiseinde waren in 1558 blijkbaar gedeeltelijk verhuurd. Hij kocht in 1564 nog een huis op de Fellenoord
buiten de Haagdijk over de St. Maartensbrugge, dat hij in 1575
weer van de hand deed. 96 In de belastingkohieren komt zijn naam
nog tot 1597 voor, hetgeen nog niet behoeft te betekenen, dat hij
zo lang leefde. 97 Nu weet van Goor te berichten, dat Mathijs Brill
die afkomstig zou zijn uit Breda, een beroemd fruitschilder was,
terwijl Vaes hem een schilder van fruit, bloemen en landschappen
heet. De bron van deze mededelingen is wel te achterhalen, maar
op authentieke gegevens schijnen zij niet te berusten. 98 In de 15e
eeuw kwamen te Breda wel enige personen voor met dezelfde
naam,99 doch daargelaten, dat deze een beroepsaanduiding vormt,
is geen familieverband aan te tonen.
Hoe dit ook zij, van het werk van Mathijs Brill sr. is niets
overgeleverd. Wel moet worden vermeld, dat het museum Booymans een aan hem toegeschreven pentekening op geelbruin papier
bezit, waarin een wijds, gefantaseerd en grillig landschap wordt
weergegeven,loo Deze tekening is gedateerd 1550, maar niet gesigneerd. De toeschrijving schijnt slechts op traditionele gronden
te berustenlOl en enige reden om haar als werk van Mathijs Brill
te beschouwen, bestaat eigenlijk niet. Zijn figuur moet dus in het
vage blijven. Als Jacob en Hans Brill, die in 1569 te Antwerpen
als meesterszonen leerling werden,I02 twee oudere broeders van
Paulus zijn geweest, dan komt ook daarin de bekende verbinding
met Antwerpen weer tot uiting.
De afkomst van Pieter Bruegel en Petrus Cristus

Peter Coeck van Aelst, bij wie in 1529 de Willem van Breda,
die vermoedelijk Willem Keyen was, intrad, heeft in niemand
miflder dan Pieter Bruegel de oude, wellicht een andere Bredanaar
tot leerling gehad. lo3 Omtrent Bruegels geboorteplaats hebben wij
echter geen zekerheid. Van Mander, die diens levensbijzonderheden
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voor het eerst heeft verzameld, heet hem weliswaar afkomstig uit
een plaats Breugel bij Breda,104 maar een dergelijk dorp bestaat
in het gehele land van Breda niet, ook geen gehucht van die naam
of zelfs - voorzover mij bekend - een aldus luidend toponiem.
Terwijl hieruit dus al volgt, dat er met van Manders mededeling iets niet in orde zal zijn, weten wij daarnaast, dat Guicciardini, van wie eigenlijk de oudste mededeling over Bruegels afkomst stamt en die zijn berichten hoofdzakelijk nog tijdens diens
leven verzamelde, van "Pietro Brueghel di Breda" spreekt,l05
In plaats van met volledige terzijdestelling van dit gegeven
te menen, dat van Mander zich in de ligging van hèt dorp Breugel
heeft vergist,106 ligt het veeleer voor de hand, diens eigen mededeling te beschouwen als een vervorming van wat hij in dat opzicht aantrof. De reden daarvan is dan duidelijk genoeg, nu wij
immers weten, dat van Manders opvatting over Bruegels kunst
moet hebben medegebracht, dat hij diens afkomst uit een stad, met
name een stad als Breda waar kunstenaars werkten en een hofhouding aanwezig was, niet kon plaatsen, omdat de "boerenschilder"
zonder eruditie, wel op het platteland geboren en getogen moest
ZIJn.
Tegenwoordig denken wij daarover en over de ontwikkeling,
die Bruegel moet hebben bezeten, wel anders. Friedländer meent
dan ook aan Guicciardini's bericht te moeten vasthouden,l07
Bredase gegevens om deze mening te staven, heb ik intussen
niet aangetroffen. Het enige is, dat de naam wel in die tijd te
Breda bekend was. Heer Wouter van Broeghel was pastoor te
Gilze en verpachtte als zodanig in 1532 en 1535 tiendklampen, tot
die parochie behorend; in een dier akten wordt Jan Christiaanszoon
van Broeghel als zijn gemachtigde genoemd. lOS
Enklaar 109 heeft verder gewezen op het uithangbord "De
Blauwe Schuit" dat op een van Bruegels schilderijen voorkomt, terwijl ons uit die tijd een huis van die naam tot dusverre alleen
bekend is te Breda. Ik kan daaraan nog toevoegen dat dit op de
Haagdijk gelegen huis niet pas in 1539 maar reeds in 1498 aldaar

20

Jaarboek De Oranjeboom 13 (1960)

Afb. 2. Willem Keyen (c. 1515-1568).
Portret van een jonge man, vermoedelijk zelfportret (c. 1540).
Berlijn, Voormalig Staatsmuseum.
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Afb. 3.

Paulus Brill (c. 1553-1626). Ruïnelandschap (1606).
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wordt vermeld 110 en dus zeker in Bruegels jeugdjaren al een bekend
gegeven was in de toen nog zo kleine stad.
Ouder dan Bruegel zijn twee 15e eeuwse kunstenaars uit het
Bredase, die naar het Zuiden trokken: Petrus Cristus, schilder te
Brugge, tijdgenoot der van Eijcks, die afkomstig heet uit Baerle,
maar wiens familie ook in Breda zelf gegoed was,111 alsmede,
veel minder bekend, de uit laatstgenoemde stad afkomstige te Gent
werkzame goudsmid Cornelis de Bont, over wie Pinchart enkele
gegevens heeft bijeengebracht.l 12
De glasschilderkunst te Breda

Een bijzondere tak van schilderkunst bestond, evenals nu, in
de vervaardiging van gebrandschilderde ramen door glasschilders
of - naar de term van die tijd - "gelaesscrivers." Bij de betrekkelijke overvloed van schilders, beeldsnijders en goudsmeden waarvan uit de stukken blijkt, valt wel op, dat in de eerste helft der
16e eeuw van Bredase glasschilders eigenlijk geen sprake is en ook
nadien wordt dat niet veel anders. Een uitzondering vormt Otto
van Eewijck, die in 1569 glazen vervaardigde in de Assendelftkapel
in de Grote kerk.l 13 Hij kwam weliswaar van elders maar woonde
in ieder geval in 1558 te Breda, waar hij overigens eerst poorter
werd in 1574. 114 Doch de twee andere in die tijd aangetroffen
glasschilders Godert van Triest en Jan Canijn verbleven maar
enkele jaren in de stad.
De eerste betrok in 1563 het huis van Augustijn Jordaens in
de Tolbrugstraat, dat hij van diens erven kocht,115 doch een zestal
jaren later blijken wegens hervormingsgezindheid zijn goederen
verbeurd verklaard te zijn, blijkbaar als resultaat van een procedure,
die aanvankelijk zelfs zijn gevangenschap had medegebracht,116 Hij
werd later wel gepardonneerd maar woonde in 1577 in Antwerpen,
vanwaar hij zijn teruggekregen Bredase bezittingen liquideerde. 117
In Bredase akten heet van Triest afkomstig uit Grave of uit
Heusden. Wellicht is hij echter ook de Godfrey Tryce die in 1544
wordt genoemd onder de te Londen werkzame Nederlandse glasschilders, die in dat jaar in conflict kwamen met hun Engelse col·
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lega's.1l8 In dat geval heeft hij in zijn jeugd in Engeland gewerkt
en is later naar de Nederlanden teruggekeerd. Een officiële toelating te Londen is van hem ook niet bekend.
Nog vluchtiger vermoedelijk zal het verblijf te Breda zijn geweest van de uit Gent afkomstige glasschilder Jan Canijn Peterszoon, die, in 1564 poorter geworden,119 twee jaar later tot de aanvoerders blijkt te behoren van de bij de beeldenstorm betrokken
Bredase Calvinisten. 12o Voor hij met vele anderen door het bekende
banvonnis van 1568 werd getroffen, zal hij de stad al wel hebben
verlaten. 121 Het kortstondig verblijf van deze beide meesters moge
van belang zijn voor de geschiedenis der hervorming in Breda, voor
de glasschilderkunst zullen zij aldaar maar weinig hebben betekend.
Wat volgens de thans bekende gegevens in 16e eeuws Breda op
dit gebied aanwezig was, heet dan ook vervaardigd door kunstenaars van elders. Van het glasraam in de kerk van Princenhage
waarvoor Engelbrecht Ir in 1499 25 goudgulden gaf,122 is weliswaar geen ontwerper of uitvoerder bekend. Maar in twee andere
rond die tijd gereedgekomen kerken - die van het klooster Vredenberg bij Boeymeer en die van St. Catharinadal in de stad zelf
(de latere Kloosterkazerne) - werden ramen geplaatst van ZuidNederlandse meesters. Dat van Vredenberg was geschonken door
Keizer Maximiliaan zelf, op wiens last daarvoor in 1494 aan een
Brusselse glasschilder liefst ruim 40 pond werd betaald, een duidelijk bewijs overigens van de invloed die de nauwe betrekkingen
tussen dat klooster en de Nassau's konden uitoefenen. 123 Het glasraam in St. Catharinadal was het werk van de bekende Leuvenaar
Gerrit Boels en een geschenk van de abt van Parc aldaar; Pinchart
beschrijft het in 1861 aan de hand van een niet teruggevonden 17e
eeuwse afbeelding.l 24 Nu is het waar, dat, gelet op de woonplaats
der schenkers, de vervaardiging van deze ramen ook anders wel
niet aan Bredase glasschilders zou zijn opgedragen, doch zulks was
evenmin het geval met een tweetal glasramen die Catharinadal nog
ten geschenke kreeg van de heer van Breda; deze werden in 1503
gemaakt door Peter Staeszoon, een Antwerps meester, die ook in
de oude kerk te Delft heeft gewerkt. 125 Een derde Zuid-Neder22
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lander, de Brusselse glasschilder Nicolaas Rombouts, was trouwens
ook de schepper van twee andere ramen die Engelbrecht U in die
tijd ten geschenke gaf, nI. die in de kerken van Antwerpen en
Diest. 126

De glasraamfragmenten en het monument voor Engelbrecht IJ
in de Princekapel
Te Breda heeft van dit alles niets de storm der tijden doorstaan.
Wel is echter overgebleven een groep fragmenten van een beglazing,
die een kwarteeuw later werd aangebracht in de Grote kerk en wel
in de rond 1525 door Hendrik IU geheel vernieuwde O.L.V.-kapel,
de meest Westelijke aan de Noordzijde van de kerk, dezelfde waarin
het vermaarde grafmonument voor Engelbrecht U met de vier
albasten dragers is geplaatst. 127 Deze ramen zijn ook van algemeen
kunsthistorisch belang. Noemt Vermeulen de stad onder Hendrik
UI een kunstcentrum, waar de renaissance voor het eerst alle registers opentrekt,128 van den Boom, die de Nederlandse glasschilderkunst beschrijft, heeft deze ramen aangeduid als een eenzame voorpost van volledige vroegere renaissance in de glasschilderkunst. 129
De vernieuwing van de kapel, ook wel "mijns jonckeren choor"
en later de Princekapel genoemd, schijnt te zijn voltooid v66r 1526,
want in dat jaar werd het daarin geplaatste altaar gewijd. 130 De
beglazing zou dus rond die tijd of enkele jaren nadien tot stand
moeten zijn gekomen. Wie ze heeft ontworpen en uitgevoerd, was
niet bekend. Van den Boom 131 acht het mogelijk, dat daarbij
betrokken is geweest de Antwerpenaar Hans Scrivers, die ook te
Gouda werkte, omdat deze misschien te vereenzelvigen zou zijn
met "Hans de gelaesscriver", die te Breda in 1540 betaling ontvangt voor het ontwerpen van een doopvont,132 wat dan overigens
weer een staaltje zou zijn van de dikwijls geconstateerde veelzijdigheid der kunstenaars uit die tijd. Geheel los van stijlcritische argumenten, die ik terzijde laat, komt deze veronderstelling mij
weinig waarschijnlijk voor vanwege de grote afstand in tijd - het
werk te Gouda ligt 30 jaren later - en omdat de kerkrekeningen
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bij een niet te Breda woonachtige kunstenaar wel diens woonplaats
zouden hebben aangeduid.
Er bleek toch wel iets meer over deze, door van den Boom
uitvoerig beschreven glazen te vinden te zijn. Adriaan Havermans
vermeldt in zijn uittreksel van de sindsdien verloren rentmeestersrekening van 15311 33 een interessante post voor "zekere partijen
in mijns G. H. Capelle", waarin o.m. Joseph de Wilde, cleijnsteker,
(d.i. beeldhouwer of liever vervaardiger van klein artistiek metselwerk) wordt betaald, omdat hij "heeft gewrocht om te maken
tharnas van de twee glaesen met vier posten". Twee andere lieden,
Jacob en Cornelis Betten, zijn doende geweest "tharnas te metsen
ende tesaemen (te) brengen". Daarna volgt nog: "Item Joseph
voors. om de voorn. posten en schelpen van tharnas bijeen te brengen en tesaemen vuegen". En tenslotte wordt zekere "Dirck de
Bruyn glaesmaker eu trecht", betaald voor "tderde gelas metten
figueren van gr. Jan en sijnder gesellinne sa!."
Harnas betekent hier kennelijk het gemetselde netwerk in de
ramen, dat met glas moest worden gevuld en het blijkt dus dat
genoemde meesters van twee ramen de stijlen en de schelpvormige
motieven metselden en deze - uiteraard volgens het plan waarnaar
zij werkten - bijeenvoegden, kortom de ramen in elkaar zetten.
Verder blijkt dat dus in drie ramen een geschilderde beglazing was
aangebracht. Van twee blijft ook nu de glasschilder onbekend, maar
bij het derde raam wordt merkwaardigerwijze geen melding gemaakt van soortgelijk metselwerk, maar komt aanstonds de genoemde, overigens generlei bekendheid genietende,134 Utrechtse
glasschilder ten tonele. De interpretatie van zijn aanwezigheid te
Breda, zo dicht bij de veel bekendere Zuidelijke centra, lijkt een
interessant punt, dat ik echter verder terzijde laat. Wel lijkt het
aannemelijk, dat hij niet alleen uitvoerder was, want die waren
te Breda ook wel aanwezig. Mij dunkt verder dat, nu uit de gegevens blijkt, dat de Bredase technici ten aanzien van twee glazen
een uitvoerende rol vervulden, deze dan ook wel door een niet
te Breda wonende meester zullen zijn ontworpen.
Ook over het zojuist al genoemde grafmonument voor Engel24
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brecht II135 bevat het desbetreffende uittreksel nog enkele mededelingen. Dit begint nl. met te verantwoorden een bedrag van 80
gulden voor materiaal en arbeid "om te vergulden de personagiën
ende ander albasten werck van de tumbe". In van Goors tijd was
van dit verguldsel nog iets te zien en er bleek ook nog wat van
bij de restauratiewerkzaamheden kort geleden. Aan wie dit bedrag
werd betaald blijkt niet. Het daaropvolgend onderdeel handelt over
aan Joseph de Wilde gedane betalingen voor 25 stuks "crijtverven"
en vier grote blokken steen, te Antwerpen gekocht. 136 Mij dunkt
dat dit laatste materiaal in dit verband wel betrekking moet hebben op de zware draagsokkel en op het bovenblad van het monument, beide van gepolijst zwart marmer; de term "crijtverven"
moet wel op dit polijsten slaan.
Uit een en ander blijkt in ieder geval dat de voltooiing van
het monument niet v66r 1531 kan worden gesteld. Wat de rol van
Joseph de Wilde betreft, mij dunkt dat hij de plaatselijke uitvoerder
was, die het monument in elkaar zette en afwerkte, waarmede deze
Bredase meester - men leze het rapport der restauratie hier maar
op na - in ieder geval een belangwekkende technische prestatie
heeft geleverd. Daarnaast verrichtte hij dan ook het grovere werk.
Dat hij de eigenlijke beeldhouwer van het monument, met name
van de figuren, is geweest, volgt uit de rekeningpost niet. Deze
laatste en de ontwerper van het monument tenslotte - als dit niet
dezelfde persoon was - moeten ook nu in het duister blijven. 137
Wat Joseph de Wilde aangaat, van hem zijn ons bijna geen levensbijzonderheden bekend,138 maar wel staat één, in dit opzicht belangrijk, feit vast, nl. dat de werkplaats van hem en zijn zoon Meeus
in de stad een voorname plaats moet hebben ingenomen. Dit blijkt
uit een schepenakte van 1524,139 waarin wordt vastgelegd, dat de
vertegenwoordigers van het gilde op aandrang van de kerkmeesters
aan Meeus Josephszoon de Wilde onder bepaalde voorwaarden
hadden vergund om voor zekere onder diens leiding te verrichten
werkzaamheden, personen te gebruiken, die zelf in dat werk geen
meester waren, iets wat de gildebrief op zichzelf verbood. Meeus
had nl. verklaard, dat hij door die bepaling "te zeer beswairt soude
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sijn, want hij aldoen sekere tafelen ende grote wercken aangenomen
hadde, daer hij knechts of dieneren toe behoefde". Tevens blijkt
uit dit gegeven de connectie van dit atelier met de Grote kerk,
waar dus blijkbaar een zevental jaren eerder grote opdrachten
waren uit te voeren. Voor wiens rekening dit werk plaats had,
weten wij weer niet. Ten dele in ieder geval van de kerk zelf, want
het kladkasboek der kerkmeesters van 1524 tot 1526 noemt Joseph
de Wilde meermalen, vooral bij daghuren, betaald in 1526 voor
werk verband houdende met de bouw van de nieuwe kooromgang. 140 Gelijk bekend, werd trouwens in die jaren aan de kerk
geregeld verder gebouwd; uit het woord "tafelen" moet echter wel
worden afgeleid, dat ook fijner beeldhouwwerk en beeldsnijwerk
werd geleverd.
De steen- en houtbewerkende kunstenaars
Via de werkplaats van Joseph de Wilde en de werkzaamheden
in de Grote kerk zijn wij ongemerkt gekomen bij de kunstenaars,
die steen, hout of soortgelijke stoffen bewerkten. Evenals bij de
schilders zal ook hier de grens tussen technische beoefenaars van
een ambacht en scheppende of decoratieve kunstenaars, moeilijk
te trekken zijn geweest. Zij waren ook alle zonder onderscheid
samengebracht in één ambachtsgilde waarvan de oudste gildebrief
van 1443 dateert. 141 Dit gilde is echter in 1521 gesplitst en aan deze
wijziging blijkt nu juist het onderscheid tussen zuîvere ambachtslieden (timmerlieden en metselaars) en kunstenaars ten grondslag te
hebben gelegen. Evenals men het oude gilde als dat der timmerlieden schijnt te hebben aangeduid, hoewel het ook de steenbewerkers omvatte, heette het nieuwe gilde dat de schrijnwerkers, hoewel
uit de gegevens blijkt, dat het ook de andere kunstenaars, ni. de
beeldsnijders, de metselerysnijders en de cleynstekers omvatte. 142
Het waren dus juist de kunstenaars die zich hadden afgescheiden
en tot een nieuw gilde gegroepeerd, dat wij in de zojuist genoemde
akte van 1524 door vier beeldsnijders en twee schrijnwerkers zien
vertegenwoordigd. Wat van die afscheiding ook de directe aanleiding is geweest, zij wijst in ieder geval op het bestaan van een niet
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onbelangrijke groep. En men is geneigd verband te zoeken met de
vele werken die in de eerste helft der 16e eeuw in dat opzicht te
Breda tot stand kwamen. De ook later nog wel opduikende moeilijkheden over de handhaving der gildebepalingen inzake het meesterschap wijzen erop dat de omvang der uit te voeren opdrachten
het blijkbaar niet altijd mogelijk maakte, deze volledig na te
leven. 143
Voor wat de Grote kerk betreft denke men, nadat blijkbaar
in de aanvang der eeuw de toren was voltooid, daarbij aan de aanvullingen en verbeteringen, die in de daarop volgende decennia
nog tot stand werden gebracht, uit welke tijd ook dateren de vele
epitafen en de zgn. kleinere koorbanken. Naast datgene wat van
Hendrik III's werkzaamheden aan het kasteel is bewaard gebleven,
weten wij nog van een koorgestoelte in St. Catharinadal en van
een kruisweg in steen in het klooster Vredenberg, misschien de
oudste in die vorm bekend,144 terwijl daarnaast ook op het kasteel
en in de grote patriciërshuizen beeldhouw- en beeldsnijwerk geweest moet zijn, dat ons thans evenmin is overgeleverd. Bij de
oudere, in de 15e eeuw tot stand gebrachte monumenten, bestaat
niet meer de mogelijkheid om stijlcritische argumenten, op grond
waarvan de totstandbrenging door plaatselijke kunstenaars kan
worden aangenomen - zoals elders met betrekking tot de grotere
koorbanken is betoogd 145 - door archivalische gegevens te steunen.
Voor de 16e eeuw behoeven wij met betrekking tot deze groep
echter niet zo in het duister te tasten en wij zullen de kunstenaars,
die daartoe kunnen worden gerekend, dan ook op de voet trachten
te volgen.

De familie van Galen
Een interessante groep behoorde tot het geslacht van Galen,
ni. Otto van Galen en zijn zoons Jan en Frans. De eerste moet in
het Bredase stadsleven al een merkwaardige figuur zijn geweest.
Wij vinden hem ni. buiten zijn eigenlijke vak 146 ook bij geheel
andere werkzaamheden, zoals het in orde houden van het stadsuurwerk, waartoe hij jarenlang in de stadsrekening voorkomt,147
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het maken van stenen mallen voor geschut en het schoonmaken
van grafmonumenten in de Grote kerk. 148 In 1516 leidde hij op een
der omgangen als spelregeerder het spel van Onze Lieve Vrouw
Boodschap149 en drie jaar later was hij met een ander belast met
het toekennen van de prijzen op de wedstrijden, gehouden ter
viering van de geboorte van René van Chalon, bij welke gelegenheid ook zijn zoons, die op de toren "vuerden", meededen;150
in 1530 maakt hij bij de intrede van Mencia kleine papieren lantaarns. 151 Hij woonde al in 1512 in de Kerkstraat (nu de Torenstraat)l52 en overleed tussen 1535 en 1540. 153
Van zijn zoon Jan (geboren ca. 1496),154 eveneens beeldsnijder,
is bekend, dat hij in 1531 een patroon maakte van de nieuwe
vestingwerken. 155 Ook hij werkte mede aan feestelijkheden in de
stad, nl. in 1540 en 1561 en verrichtte werkzaamheden in de
kerk. 156 In 1558 en 1559 taxeerde hij met anderen de huizen in
de stad voor de verponding. 157 Evenals zijn vader woonde hij in
de Torenstraat,158 maar ook elders in de stad bezat hij huizen,
die hij in 1553 en 1554 verkocht,159 vermoedelijk om geld vrij
te maken voor de bouw van een nieuwe woning, die hij tussen
1555 en 1560 optrok op grond aan de Oude Vest bij de Keizersbrug
naast de Zuid-Oostelijke hoek van de Halstraat, op welk punt
toen de Vleeshal en nadien het Tuchthuis en het Wapenmagazijn
stonden. 160 Het pand werd later het Huis van Galen genoemd en
kwam in de 17de eeuw aan het in 1637 opgerichte Armkinderhuis. 161 Daar overleed Jan van Galen rond 1564. 162
In diens broeder Frans (geb. ca 1498)163 schijnt de veelzijdigheid
van deze beeldsnijders wel het meest opmerkelijk. Holleman heeft
in zijn uitvoerig werk over het geslacht van Assendelft melding
gemaakt van diens ruim dertigjarige werkzaamheid als rentmeester
voor Adriana van Nassau en haar zusters, waarin hij de opvolger
was van niemand minder dan Hendrik Montens, in die tijd een
der meest invloedrijke personen in de stad.l 64 In 1551 legt hij
trouwens voor schepenen een verklaring af over de echtheid van
de handtekening van Pauwels van Nassau met als reden van wetenschap, dat hij deze jarenlang als rentmeester heeft gediend. 165 Maar
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daarnaast was hij van de drie van Galens blijkbaar het nauwst
gelieerd met de spelen en omgangen en de diverse plechtigheden
in de kerk. Aan de kerk was hij vast verbonden als spelregeerder;
hij beheerde bovendien het materiaal en had in de "spilschuere"
in de Nieuwstraat, waar dit was opgeslagen, een opzichthoudende
taak. 166
De van Galens behoorden te Breda wel niet tot de voornaamste
families, maar zij waren gezeten en niet onvermogende burgers,
wier aanzien ook zal zijn gereleveerd doordat Mr. Willem van
Galen, die in graaf Hendriks' tijd deken van het kapittel der Grote
kerk was en wiens grafzerk aldaar door een der weinige overgebleven koperen platen wordt gedekt, hun broeder was. 167 Een
andere broeder, Otto, was in dezelfde kerk kanunnik. 168 Beide
bestemden bij testament een deel van hun goederen tot een nog
bestaande fundatie voor de armen. 169 Ook nog een derde broeder
was priester geworden. 170 Met een zesde zoon van Otto van Galen,
Cornelis, die in de stukken meermalen met zijn broeders wordt
genoemd,l71 komt de artistieke richting in de familie weer tot haar
recht. Hij immers, is zeker te identificeren met de Cornelis van
Galen, die in die tijd als schilder te Geertruidenberg werkte, want
diens zoon Willem van Galen, priester aldaar, maar vermoedelijk
ook schilder, wordt in 1576 een neef van de kinderen van Frans
genoemd. 172 Cornelis werkte in die stad in 1539 aan het nieuwe
torenuurwerk, verrichtte daar in 1547 en 1550 schilderwerk en
stoffeerde voor een omgang in 1556 "twee kemels, 2 griffioenen
en twee leeuwen". In 1558 was hij zelfs burgemeester. 173 Men heeft,
nog zonder nadere aanwijzingen overigens, verondersteld dat hij
of zijn zoon Willem de maker zou kunnen zijn van de onlangs in
de voormalige burgemeesterswoning naast het stadhuis te Geertruidenberg ontdekte wandschilderingen uit die tijd. 174
Jan 175 en Frans hadden beide enige kinderen, maar van deze
heeft, voorzover bekend, slechts één volledig een kunstenaarsberoep gekozen, nl. Michiel Janszoon, die in 1546 als "cleynsteker"
bij de herbouw van de abdij van Tongerloo beeldsnijwerk verrichtte
aan het hoogaltaar en een kloostertrap beitelde.l 76 Te Geertruiden-
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berg leverde hij in 1560 een nieuwe voorpui van het stadhuis. 177
Hij bleef wel te Breda wonen,178 maar van werkzaamheden in die
stad zelf, waar hij in 1580, nogal vermogend naar het schijnt, overleed,179 vernemen wij nauwelijks. 180 Na 1560 schijnen trouwens
de van Galens, zoals wij wel met meer Bredase families uit die
tijd zien, in het stadsleven op de achtergrond te geraken.
Voor wat de kinderen van Frans betreft,181 had dat overigens
een speciale reden, nl. de connectie van hun vader met de opkomende hervorming. Volgens een door Hallema vermeld gegeven 182
kwam de groep der wederdopers in het geheim bijeen ten huize
van Frans Otten, "waar de Verloren Zoon uithangt", een eveneens
in de Torenstraat gelegen huis. 183 De beeldsnijder en spelregeerder overleed in 1560 of 1561,184 v66r de hervorming doorzette,
maar dit belette niet dat zijn huis werd geconfisceerd. 185 Zijn zoon
Otto, die misschien ook nog wel als beeldsnijder werkte, maar
hoofdzakelijk een handel schijnt te hebben gedreven in was en
toortsen,186 kon vanwege deze confiscatie bepaalde inkomsten uit
de nalatenschap van zijn vader niet innen, noch over zijn ouderlijk
huis beschikken. Hij woonde in 1568 met zijn gezin in een paar
gehuurde kamers achter de Verloren Zoon. Goederen en papieren
stonden ingepakt in kisten elders en werden na zijn dood naar een
familielid op het Begijnhof gebracht totdat de Weeskamer zich ten
behoeve van zijn enige dochter daarmede inliet. 187 Een beeld van
een neergaand geslacht, een beeld ook van een bewogen tijd, zoals
de stad er vele heeft meegemaakt.
(Wordt vervolgd)
AANTEKENINGEN
1 D. Th. Enklaar, Lezende in buurmans hof (Zwolle 1956).
2 Aangezien ik mij voor dat rechtshistorisch onderzoek beperkte tot de tijd
vóór 1567, betreffen de kunsthistorische gegevens, in dit opstel verwerkt, ook
in hoofdzaak die periode.
S NI. in een voordracht, gehouden op de 15e bijeenkomst van de PhilologischHistorische Kring te Breda d.d. 1 maart 1940.
4 Mr. F. F. X. Cerutti e.a., Geschiedenis van Breda I, De Middeleeuwen
(Tilburg 1952) 268, 276.
5 Zie over ]ordaens Taxandria XXXIV (1927) 57 vgg. en XLVIII (1941) 313
vg.; over Lenaart ]anszoon Taxandria XXXV (1928) 214 vg.
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Hij overleed voor 1563 mei 10 (Taxandria 1941 pag. 314). In 1562 wordt
hij nog vermeld bij schilderwerk te Zundert (G. C. A. Juten, De Parochiën
in het bisdom Breda. Dek. Breda 2, pag. 301). Op 15 juni 1551 heet hij ca.
66 jaar oud (Gemeente-archief Breda, Rechterlijk archief 807 fo!. 120 vgg.).
In het vervolg zal dit gemeente-archief worden geciteerd als GA en genoemd rechterlijk archief als R.
Afwikkeling van zaken door zijn weduwe 1552 mei 8 (R 457 fo!. 57 vg.)
Summiere opgave van de financiële positie van het sterfhuis in GA Weeskamer 172.
Zie daarover Max Rooses, Jacob Jordaens (Amsterdam 1906). Wel woonde
in de aanvang der 16e eeuw te Breda zekere Aert Joerdens, wiens weduwe
in 1512 een huis op de Haagdijk verkocht (R 429 fol. 95). Een Aert Joerdens
was in 1514 meester in het St. Lucasgilde te Antwerpen, terwijl op het eind
der 15e eeuw een beeldsnijder van die naam aan de St. Janskerk te 's-Hertogenbosch werkte. Zie resp. Rombouts en v. Lerius, De liggeren en andere
historische archieven der Antwerpsche Sint Lucasgilde I 1453-1628 (Antwerpen 1872) 81 en E. Bénézit, Dictionnaire critique et documentaire des
peintres, sculpteurs etc. V (1952) 174. Enig verband is niet aantoonbaar.
De Westelijke hoek. In 1525 heet de Nieuwstraat te liggen aan de O. zijde
van het huis, zodat het in 1563 terecht wordt gesitueerd in de Tolbrugstraat
op de hoek van de Steenbrugstraat (resp. R 431 fo!. 102v en R 468 fo!. 72,
122 v ).
Bij het huis behoorde een daarachter gelegen hof "in deselve Steenbrugstrate
over de vaert oft Steenbrugge" (R 468 a.p.). Het was afkomstig van Jordaens' schoonvader Lambrecht Rllyseneers (overleden 1519) wiens nalatenschap in 1522 werd gescheiden (R 429 fol. 112), bij welke gelegenheid het
huis gelegen heet "in de Nieustrate bij de Steenbrugstrate voir aen de Brlll?;straat". Vg!. over de topografie van deze straten ook Geschiedenis van Breda
I 236; zie ook noten 115 en 117. Aanvankelijk behoorde het huis niet geheel
aan Jordaens (zie R 429 a.p. en R 430 fol. 92), die echter eigenaar wordt
genoemd in 1558 (Verpondingsregister GA 1910 b fo!. 33 v).
Akten van 1538 en 1539 (R 443 fo!. 156 en R 444 fo!. 121), beide handelend over verkoop van renten. Een aldus genaamd huis was in het begin
der 1ge eeuw het derde huis van de Veemarkt (N. zijde), gerekend van de
bocht met de Catharinastraat. (GA, Lijst van huizen in Oud-Breda met vermelding van de namen der huizen volgens de laatste pondboeken, de wijknummers van de 1ge eeuwen de tegenwoordige huisnummers, opgesteld 1951).
Het is wijknummer D 192, thans no. 39. In 1558 (GA 1910b fo!. 19) heet
"Lenaert des schilders weduwe", eigenaar. Het is vermoedelijk dit huis, dat
in 1563 door de erven wordt verkocht aan Willem Hendrikszoon van de
Corput (R 468 fo!. 112).
Augustijn Jordaens schildert in de kerk aan de nieuwe doopvont (1541) en
het orgel (1546); zie J.R. baron van Keppel, Eenige wetenswaardigheden
betreffende de Grote of Lieve Vrouwe Kerk te Breda in de XVle eeuw
(Breda z.j.) 27,16. Verder werkte hij aan de Paasboom (v. Keppel a.w. 77);
zie over deze Taxandria XLIV (1937) afl. 10, bijvoegsel. De stadsrekeningen
vermelden de volgende werkzaamheden: het schilderen van de deuren van
de Haagdijkse poort in 1519 (GA 1516 zJ.); schilderwerk aan de figuur
van Roelant, medegedragen in de optocht bij de inhuldiging van Mencia
de Mendoza in 1530 (GA 1517 zJ); het schilderen van vanen of borden
met de stadswapens bij de inhuldigingen van Anna van Lotharingen, Prins
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Willem en Anna van Saksen in 1540, 1551 en 1561 (resp. GA 1520 zJ.; 1527
fol. 90; 1538 fol. 147); het marmeren van "de pylerne daer de fonteijne
op stondt daer de wijn uijt liep" bij de inhuldiging van Prins Willem in
1551 (GA 1527 fol. 93); het schilderen van "den wijser of compass voir
den stadhuys ende oic die leuwen aft personagien staende boven opten
ghevele metten wapenen van mijnen heere ende van der stadt" in 1535 (GA
1518 fol. 169.) 7. Over het "stofferen" van een beeld voor Jan Willemszoon
werd geprocedeerd in 1556 (R. 92 fol. 85 v).
Lenaart Janszoon verft in de kerk portalen en klokkestoelen in 1540; verft
en verguldt de doopvont in 1547; schildert "het huysken .... daer men dat
Sacrament onder draecht" in 1547; zie v. Keppel a.w. resp. 22, 26 en 63.
In 1551 bij de inhuldiging van Prins Willem schildert hij voor de stad
"XXVII rondeelen ende VII wapens voor de keemelen" (GA 1527 fol. 90).
De door v. Keppel a.w. vermelde gegevens zijn ontleend aan een kladkasboek van uitgaven van de kerkmeesters over 1525-1549 (GA IIIe Afd.
no. 8; O.L.V. Kerk no. 141) en aan twee soortgelijke katerns over 1503-04
en 1524-26 (e.l. nrs. 1 en 2). De katerns over 1524-26 en 1535-49 zijn
door v. Keppel doorlopend gepagineerd, resp. 1-57 en 58-292. (zie a.w.
6 noot 2). In deze stukken komt Augustijn Jordaens nog voor in 1536, 1538
en 1539, telkens bij schilderwerk in de "spilschuere" (zie Geschied. van Breda
I 236) terzake van stofferen en schilderen van beelden, die in omgangen
worden medegedragen (no. 141 pag. 80, 112 en 120).
Zie over het werk te Breda (1518 en 1521) en te Tilburg (1533) Taxandria
XXXIV (1927) 58. Zijn werkzaamheid te Etten steunt op de kerkrekening
van 1541-44 (GA Etten 1583), waarin tussen allerlei geheel andere uitgaven
een post voorkomt, luidende "noch Augustijn van schilderen VI gl.". Daaruit
zonder meer te concluderen, dat het schilderwerk betrekking had op een
altaarstuk voor het Sacramentsaltaar, gaat dus te ver. Aldus P. C. Boeren
in Jaarboek "De Oranjeboom" XI (1958) 149 en Jaarboek "De Ghulden
Roos" XVIII (1958) 123.
Voor Etten zie Taxandria XXXV (1928) 215 vgg. (contract met de broederschap van St. Anthonis en Cornelis in de kerk aldaar). De werkzaamheid
te Terheijden blijkt uit een akte van 1525 nov. 16 (R 450 fol. 205v vg.),
waarbij de schilder een schuld erkent wegens geleverd hout en andere benodigdheden, waarvoor als waarborg wordt gesteld een rente, die de gildemeesters van het H. Kruis te Terheijden hem voor een altaarstuk schuldig
zijn. Zie ook Jaarboek "De Oranjeboom" XI (1958) 149. Zie over de gewelfschilderingen te Breda v. Keppel a.w. 19 en J. Kalf, De Ned. Monumenten van Geschiedenis en Kunst I, stuk 1, De voormalige baronie van Breda
(Utrecht 1912) 72, m.v.n. Th. E. van Goor, Beschrijvinghe van stad en lande
van Breda (Den Haag 1744) 88.
Zie P. C. Boeren in Jaarboek "De Ghulden Roos" XVIII (1958) 115 vgg. en
XIX (1959) 79 vg.
Verdwenen tijdens de beeldenstorm. De later terecht gebrachte panelen hingen
tot de overbrenging naar de tegenwoordige kathedraal in de 1ge eeuw, op
het stadhuis, volgens de proost van St. Catharinadal van der Male (17e
eeuw) op het bodekamertje (vgl. V. v. d. Aura, Geschiedk. bijdragen betreffende het Norbertinessenklooster van St. Catharinadal, O'hout 1894, 105).
Alle bewaarde gedeelten bevinden zich thans in het Sted. Museum te Breda.
Afb. o.a. bij Kalf a.w. (afb. 116 en 118), de meeste ook - en beter - in
Geschied. van Breda I (afb. 27, 28, 45, 49); zie ook noot 18.
Vgl over de geschiedenis van het altaarstuk v. Goor a.w. 504 en J. B. Krüger,
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Kerk. geschiedenis van het bisdom van Breda UI (Roosendaal 1875) 305,
welke mededelingen nadere verificatie behoeven. Zie ook Kalf a.w. 26 en 143
vg. alsmede A. P. Huysmans, Geschiedenis van het H. Sacrament van Niervaart (Ginneken z.j.) 21 vgg.
Het gedeeltelijk bewaarde paneel (Kalf a.w., afb. 118; Geschied. van Breda I
afb. 27) is via een particulier rechtstreeks in het Museum gekomen. Reconstructie van het geheel aan de hand van het verklarend gedicht, deel uitmakend van het hs. van het bekende Sacramentsspel, in het opstel van D. Th.
Enklaar, Naar aanleiding van het Bredasche Sacramentsspel in: Tijdschr. voor
Taal en Letteren LVI (1937) 28 vgg. (herdrukt in de in noot 1 genoemde
bundel). Zie thans ook W. J. M. A. Asselbergs en A. P. Huysmans, Het spel
van den Heilighen Sacramente van der Nyeuwervaert (Zwolle 1955) 19 vg.,
99 vgg. De beide niet tot het eigenlijke schilderij behorende panelen zijn afgebeeld in Kalf (gedeelte van afb. 116; afb. 117), Geschied. van Breda I
afb. 45, Jaarboek "De Oranjeboom" V (1952) tussen pag. 100 en 101.
Stijlcritisch schijnt het werk op ca. 1520 zijn te stellen (Kalf a.W. 143). Tweë
panelen (Geschied. van Breda I 234 en afb. 27 en 28; een der panelen ook
bij Asselbergs a.w. 103) bevatten o.a. een gezicht op een tussen de Vismarkt
en de Kraan aanwezige poort, die tussen 1535 en 1540 moet zijn afgebroken;
zie ook noot 18.
Behalve de twee in noot 17 genoemde stadsgezichten nog het gezicht op de
hoofdingang van de kerk aan de Torenstraatkant Zie voor dit gedeelte en de
daarop vermoedelijk voorkomende portretten: D. Th. Enklaar, Portretten van
Bredasche Nassau's en hun gevolg, in: Oud Holland LVI (1939) 139 vgg.
Het paneel is afzonderlijk afgebeeld aldaar en in Geschied. van Breda I afb.
49. Als Enklaars veronderstellingen juist zijn, moet i.v.m. de leeftijd der
betrokkenen (Hendrik III overleden 1538; René van Chalon geb. 1519) het
schilderij wel tussen 1536 en 1538 vervaardigd zijn.
Zie Kalf a.W. 93 vgg. (plaat XVII); vgl. ook noot 253. Zie over de portretten De Tijd 29-4-1954 en De Kath. Illustratie 1954, pag. 840.
Blijkens een rekeningpost luidende: "Item opten zelven XVen Novembri
betaelt Augustijnen den schildere van dat hij een hemelse op lynen laken
boven dbedde van de camer boven doude stove geschildert heeft met een
crucifix, onse Lieve Vrouwe ende Sint Jan metter vier Evangelisten ende
met wapenen ende daeraf hij hebben woude drie Rijnsg.; hem daeraf gegeven,
des hij hem zeer becroende, mer was tevreden U Rgl." (GA 19968 ; rekening
van de klerk van de drossaard over 1530; zie ook Oud Holland LIX (1942)
117).
R 446 fol. 194.
Resp. de rekening van de rentmeester van Breda over 1510 (RA 's-Hertogenbosch, Collo Cuypers van Velthoven 100; uittreksel van Adr. Havermans,
thans niet meer ter plaatse; zie Mr. F. F. X. Cerutti, Middeleeuwse rechtsbronnen van stad en heerlijkheid Breda I (Utrecht 1956) XXXIX) en de
stadsrekening van 1512 (GA 1515 zJ.; zie G. G. van der Hoeven, Geschiedenis der vesting Breda (Breda 1868) 16 en Geschied. van Breda I 189 vg.)
Zie v. Keppel a.w. 6 vg. alsmede een post uit de rentmeestersrekening van
1525, luidende: "Bet. Joris den schilder van dat hi gemaect heeft een patroon
van den nieuwen bosschen en lantschapen daeromtrent, twelc mijn gen. heer
gesonden wert in Spaengien XXV st." (Uittreksel, genoemd in noot 22).
Vgl. resp. de stadsrekening van 1497 (GA 1512 zJ.), die van 1499 (GA 1517
zJ.) en v. Keppel a.w 42.
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Deze woonde in 1522 "in de Gasthuisstrate aan de Veemerkt" (R 83 fol 47).
In 1528 kocht hij het huis "De Regenbogen" in de Veterstraat (St. Janstraat)
(R 431 fol. 104 v vg.). In 1530 bij de inhuldiging van Mencia schildert hij
borden met wapens (Stadsrekening 1530; GA 1517 fol. 293 v, aangevuld
uit GA Coll. Varia 299).
Zie een akte van 1528 febr. 12 (R 433 fol. 23v vg.), waaruit blijkt van diverse
schulden, o.a. aan Jan Gheldolfs Hoghenzoon voor 2 zilveren paternosters en
aan Jan v. d. Heck (zie noot 304) voor een gouden ring.
R 804 fol. 22, 39v en 43 (taalspreker); R 436 fol. 177 (1531) en R 84 fol. 79
(1535) als gemachtigde.
GA 1528 fol. 70. Zie Oud-Holland LIX (1942) 117 en Geschied. van Breda I
137.
Jan Ridderlof, de schilder, overleden ca. 1522 (R 429 fol. 3), woonde in de
Brugstraat (R 434 fol. 3v).
Gijsbrecht Engbrechtzoon, de schilder, koopt in 1525 een huis nabij het kerkhof (R 431 fol. 14v vg.); zie ook R 436 fol. 124 (1531).
Mr. Peter de schilder (v. Keppel a.W. 32) is misschien Peter v. d. Bergh, de
schilder (R 87 fol. 97).
Paulus de schilder, overleden v66r 1531 (R 436 fol. 145).
Jan de schilder en zijn huisvrouw, wonend in 1520 in de Katerstraat (R 427
fol. 50).
Adriaan Merten Adriaanszoon, schilder, in 1565 gehuwd met een nicht van
de echtgenote van Aug. J ordaens (R 465 fol. 162); Jan Merten Adriaanszoon,
schilder in 1559 (R 464 fol. 42v d.d. 1559 febr. 16).
De vermeldingen door Kleyn (GA Collo Kleyn 25) van de schilders Joost
Schot en Willem Luytenzoon zijn niet teruggevonden.
Natuurlijk is het niet zeker dat deze gegevens alle op kunstschilders betrekking hebben, hoewel de andere toch veelal als "verver" worden aangeduid.
Cornelis Struyf, de schilder, gehuwd met Lijsbet, dochter van Jan V. Tilborch,
wonende te Antwerpen, in 1526 bij de erfdeling van een huis in de Gasthuisstraat (R 432 fol. 54). In 1503 was hij leerling te Antwerpen (Rombout en
v. Lerius a.w. 59).
Jan Wouterszoon, die men noemt Jan Crans in 1552 en in 1556; zie resp.
R 91 fol. 96 en Mr. F. A. Holleman, Dirk van Assendelft (Zutphen 1953)
568. Hij komt volgens Kleyn (GA Collo Kleyn 25) ook voor in vestbrieven
van 1556 sept. 26 en 1567 jan. 3, de laatste maal bij de verkoop van een huis
op het Nonnenveld.
De vermelding van v. Mander luidt: "Oock wasser Jan Cransse; van hem
was een voetwassching in onse Vrouwenkerc in Sacramentscapelle, op eenen
grooten clock, seer uytnemende werc; desen quam t' Antwerp in 't gild anno
1523".
Zie Care! v. Mander: Het leven der Doorluchtighe Nederlandsche en Hooghduytsche Schilders. (in: Care! v. Mander, Het Schilder-boeck (2e ed. A'dam
1618) pag. 152 b vg. Vgl. over de diverse edities van v. Manders Schildersboek H. E. Greve, De bronnen van Carel van Mander voor het leven der
Doorluchtigste Nederlandsche en Hoogduytsche schilders (Den Haag 1903)
23 vgg.
Rombouts en v. Lerius a.d. 149. Procuratie door Steven de Lierre, schilder,
gehuwd met Magd. Gijsb. Elincxdochter 1558 maart 8 (vermeld in GA Coll.
Kleyn 25). Mr. Steven schildert voor de Pinksterplechtigheden in 1548 of
1549 de kroon "waarmede men de H. Geest neerlaat" (v. Keppel a.w. 49).
Zie noot 45.
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Lambrecht Augustijn Jordaenszoon, de schilder, "wonende nu ter tijd te
Antwerpen" geeft aan diverse personen, waaronder ;ûjn vader, volmacht tot
goederenbeheer (R 807 fo!. 147 d.d. 1551 nov. 7). Meester in het Lucasgilde
te Antwerpen in 1550 (Rombouts en v. Lerius a.d. 171).
Lambrecht en Claes, beiden schilders te Antwerpen, bekrachtigen de verkoop
door hun moeder en zuster gedaan van het ouderlijk huis te Breda (R 468
fo!. 122v d.d. 1563 sept. 2); zie ook noot 115. Verdeling van de ouderlijke
boedel in 1566 (R 471 fo!. 5 vg. d.d. 1566 jan. 3).
De terugkeer van Lambrecht te Breda blijkt uit het feit, dat hij in 1578
aldaar in de Katerstraat een huis in huur had (GA 1911 fo!. 7). Zijn echtgenote Ida Gijsbrecht Elincxdochter (R 807 fo!. 147; zie ook R 455 fo!. 143)
was een zuster van die van Steven de Lierre. Zie ook noten 31 en 293.
Overleden v66r 1517 dec. 31 (akte van scheiding van de huwelijksgemeenschap; R 425 fo!. 3). Lambrecht Mathijszoon woonde toen in de Lange Brugstraat.
In het bijzonder is hier van belang het kladkasboek van 1524-26 (zie noot
11), waar Lambrecht Mathijszoon telkens wordt genoemd; zie o.a. pag. 7, 35,
45 vgg. De laatstgenoemde reeks posten voor arbeid van diverse steenhouwers
wordt ingeleid door de passage: "Den Vsten Apreel a 0 XXVI waert gefundien ende bestaen van den huisse van den omganck achter die choir"; vg!.
Kalf a.w. 84 vg., v. Keppel a.W. 10. Het betreft hier dus de rond die tijd
gebouwde gedeelten van de omgang achter het presbyterium; zie ook Taxandria XLIV (1937) 121.
In 1524, (R 430 fo!. 1), 1525 en 1526 (v. Keppel a.w. 53 en kladkasboek (zie
noot 11), pag. 3; 29); 1528 (R 433 fo!. 137 v ).
Jaarboek "De Oranjeboom" I (1948) 127 vgg. In 1521 bij het overlijden van
Claudia van Chalon opende en sloot hij de grafkelder (Uittreksel, bedoeld in
noot 22; zie ook P. Placidus O.M.Cap. in Dagb!. voor N. Brabant en Zeeland
1 april 1938). Het betreft hier de oude grafkelder onder het midden 15e
eeuwse monument voor Engelbrecht I (zie o.m. Kalf a.W. 102, plaat XXI;
Geschied. van Breda I, afb. 41). Vermoedelijk was Claudia de laatste, die
daarin werd bijgezet.
Hij overleed v66r 1529 nov. 18 (akte van boedelscheiding tussen zijn tweede
echtgenote en de kinderen uit zijn eerste huwelijk; R 434 fo!. 153).
Mr. Michiel K, priester, koopt in 1505 (R 416 fo!. 177 v ; zie ook R 420 fo!. 8)
door bemiddeling van zijn broeder Cornelis van de kanunnik Raas Corneliszoon een huis en erf gelegen "op de Veemerct", dat zijn erfgenamen in 1513
weer verkopen aan Hendrik Montens (R 421 fo!. 17av ). Het huis heet alsdan
gelegen "in de Gasthuisstrate bij de Veemerct." Vgl. voor deze wisselende
benaming Geschied. van Breda I 244.
Misschien is bij de clericus van het bisdom Luik, die als notaris in 1494 een
akte verlijdt (G. C. A. Juten, Het klooster Vredenberg te Boeymeer (Bergen
op Zoom 1910) 36 vg.).
Een tweede zuster, Mechteld, gehuwd met Jan Merbechs (akte van 1506
aug. 7; notitie in GA Col!. Kleyn 25, niet in het protocol teruggevonden),
was reeds v66r 1503 overleden. Haar dochter Anna treedt alsdan op in een
akte betreffende de regeling der nalatenschap van haar grootvader Wouter
Keyen (zie noot 42).
Een Wouter K. wordt te Breda genoemd in het laatste kwart der 15e eeuw.
Deze was echter clericus van het bisdom Luik en notaris. Zie Juten (Vredenberg) 36, Canularium van het Begijnhof te Breda ('s-Hertogenbosch 1909)
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302 s.v. alsmede A. Erens De oorkonden van het Norbertinessenklooster St.
Catharinadal te Breda - Oosterhout (Tongerloo 1929) 475 s.v.
R 421 fol. 58v. Andere transacties over huizen in de Steenbrugstraat, waarbij
Jan K. betrokken is: R 417 fol. 153 (1507) en R 418 fol. 18 (1509). "Vuermeester" (zie noot 42) in de wijk Eindstraat c.a. in 1508 (R 417 fol. 3). Joh.
Keyen, leek, getuige in een notariële akte van 1494 (Juten, Vredenberg, 33
no. 68).
Genoemd o.a. in akten van 1501 juli 6 (R 415 fol. 205 v), 1509 sept 7 (R
418 fol. 37) en 1519 juli 25 (R 426 fol. 61). Hij overleed vóór 1525 aug. 8
(R 431 fol. 89); zijn weduwe Heilwich Anthonis Adriaansdochter leefde nog
in 1553 (R 458 fol. 70).
Lidmaatschap Oude Schut: GA 1516 zJ. (Stadsrekening 1517). Gasthuismeester in 1518 (R 425 fol. 1) en 1519 (R 426 fol. 2, 75 v vg.).) Zie ook
noot 78.
Dit huis wordt in 3 akten van 1525, 1526 en 1528 (R 431 fol. 89, R 432
fol. 122 en R 433 fol. 97 v) omschreven als gelegen aan de Markt tegenover
de Vleeshal, achter uitkomend in de Karrestraat. In 1513 is reeds sprake
van een huis in de Karrestraat, dat achterwaarts, te weten Oostwaarts, strekt
aan Cornelis Keyen erve (R 431 fol. 58 v). Vgl. ook de akte van 1519 nov.
7 (R 426 fol. 74), waarin de overdracht wordt bevestigd van een half huis
met erf, turfhuis en hof "met zijn wege achteruut wegende tot in de stege
aen de Kerstrate", gelegen aan de Markt tegenover de Vleeshal (R 426 fol.
74). Deze gegevens bevestigen de veronderstelling in Geschied. van Breda
I 241, dat de vleeshal, voor zij werd verplaatst naar de O. hoek HalstraatOude Vest, gelegen was aan de O. zijde van de Markt, ten Zuiden van de
Veemarktstraat, vermoedelijk naast het hoekhuis Markt-St. Janstraat (zie
akte van 1535, zonder vindplaats genoemd in Geschied. van Breda I 241).
Vgl. ook Kalf a.W. 162 en Dr. J. F. Corstens, De Vleeschhal in: Bredaniana 1.
Zie ook noten 115 en 116. Niet duidelijk is echter, hoe dan in het verpondingsregister van 1558 (GA 1910 b fol. 36 v) kan worden gesproken van de
(Zuidzijde van de) Ridderstraat met de (Oostzijde van de) Eindstraat, beginnende van de Vleeshal af, hetgeen deze laatste zou situeren op de hoek
Halstraat-Ridderstraat.
Adriaan K., wonende in de Katerstraat: R 417 fol. 297 v (1506). "Vuermeester" aldaar in 1503 (R 415 fol. 245), 1505 (R 416 fol. 163) en 1509 (R
418 fol. 1); zie de eed van deze voornamelijk met het oog op brandgevaar
en reiniging werkzame wijkmeesters in GA 113 fol. 14.
Arbitrage tussen Adriaan K., de goudsmid, en Frans Corneliszoon, de boekverkoper, inzake de weg tussen hun beider huizen "neven en aeneenstaande
aen de plaetse voir de borcht" (R 430 fol. 84 d.d. 1524 aug. 8).
Hem waren in 1503 door zijn broeders en zusters twee huizen toebedeeld,
waartegenover hij te hunnen behoeve daarop een erfrente vestigde (R 415
fol. 256 d.d. 1503 juli 25). Deze huizen waren gelegen "in de Katerstrate
achtereen nevens de hofstad voir de borcht [ter] een side, streckende van
der strate voir achterwert tot aen Robbrecht silversmits huys" Deze dislocatie komt overeen met de latere gegevens (zie noot 47).
Verkrijging van een stuk land van 60 roeden met huis en boomgaard "achter de nonnen" (R 418 fol. 21 d.d. 1509 april 30) en - bij wege van executie
voor een onbetaalde cijns - van een huis en erf op het Ginnekenseinde (R
434 fol. 106v d.d. 1532 juli 18); procedure tegen de St. Joostkapel (R 83
fol. 3 d.d. 1520 april 21). Beide onroerende goederen werden in 1541 door
de erfgenamen verkocht (R 446 fol. 107). Hij treedt op als executeur-test.
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van Adriana Ysacx in 1505 (R 416 fol. 191); geeft volmachten in 1534 en
1535 (R 804 fol. 10 v, 61).
Drie akten van 1541 juni 4 (R 446 fol. 107 vg.) en de akte van toedeling
van 1541 juni 11 (R 446 fol. 116).
Aan Jacopmynne Keyen "nu ter tijt Symon Lenaert Janszoons des schilders
huysfrou" verkocht Willem Hendrikszoon v. d. Corput in 1563 een huis en
erf "twee wooningen wezende metter pleynken ende camerken daerachter
staende", gelegen op het Gasthuiseinde (R 467 fol. 8 d.d. 1562 jan. 3) Een
deel hiervan werd later weer verkocht (R 481 fol. 9v d.d. 1577 jan. 22).
In 1590 staat in het verpondingsregister nog te boek: Symon Lenaerts de
schilder, eigenaar van 3 huizen, waarvan 1 is verhuurd (GA 1913 fol. 96 v).
Kathelijne, gehuwd met Frans Jan Geldolfs Hoghenzoon (zie noot 26), was
in 1541 reeds overleden. Over het te goeder naam bekend staan van hun
zoon Hans, oud-kleerkoper, wonende te Damzig, lokte diens oom Frans K.
in 1568 een certificatie uit (R 811 fol. 161 d.d. 1568 juni 9). Vermoedelijk
was deze zoon kort tevoren om geloofsredenen uitgeweken. Soortgelijke certificaties bevatten de registers over die jaren m.b.t. talrijke notoire hervormers (o.a. Peter v; Colen en Hendrik v. d. Corput; R 811 fol. 78 v,
83 v ; zie noot 299).
Daartoe werden hem vooraf (R 446 fol. 107 v d.d. 1541 juni 4) toebedeeld
het ouderlijk huis met het daarachter gelegen huis aan het Kasteelplein (het
"cleyn huys voir de borcht"), toen verhuurd aan Claes Cloeck, ongetwijfeld
hetzelfde huis als genoemd in 1503 (zie noot 42). Beide huizen werden later
door Frans K. verkocht, waartegenover echter werden verworven twee belendende percelen, het ene dus nog Noordelijker aan het Kasteelplein, het
tweede in de Katerstraat naast het hoekhuis. De goudsmederij schijnt dus
meer naar het kasteel te zijn opgeschoven, want laatstgenoemd perceel verkocht Frans K. aan zijn zoon Peter, de schilder (zie noot 72). De hof en
de bijgebouwen van het hoekhuis liepen achter de huizen van het Kasteelplein door.
Ter reconstructie van het geheel vergelijke men de akten R 451 fol. 146 en
159 (1546), R 454 fol. 186 (1549), R 456 fol. 152 v (1551), R 457 fol.
14v (1552) en R 477 fol. 220 (1573). De vermelding in het pondboek van
1578 (GA 1911 fol. 5) dat Frans K. in de Katerstraat nog een huis verhuurde,
kan ik vooralsnog niet plaatsen, tenzij de verkoop aan zijn zoon, tussen 1568
en 1578 ongedaan is gemaakt.
De mening van Th. Roest van Limburg, Het kasteel van Breda (Schiedam
(1903) 71, dat de rooilijn van het Kasteelplein (0. zijde) vroeger twee huisbreedten Oostelijker zou hebben gelegen, zodat het latere huis Catharinastraat 5 (sedert met de nrs. 1 en 3 opgegaan in het winkelpand van J. v. d.
Ven) hoekhuis zou zijn geweest, wordt weersproken door de verpondingsregisters sinds 1558, uit welker onderlinge vergelijking blijkt, dat het in 1898
als nr. 1 aangemerkte perceel op dezelfde plaats moet hebben gestaan als
het hoekhuis, door Frans K. in 1551 verkocht. De aanwezigheid van een
trapgevel aan de Westelijke zijkant van het voormalige nr. 5, o.a. te zien
op luchtfoto's van ca. 1923 (GA 1954 - 120 en 1952 - 218) is in deze
niet beslissend; ook Havermarkt 5 en Grote Markt 6 hebben dergelijke
zijtrapgevels.
De beide aan Adriaan K. in 1503 toebedeelde huizen (hoekhuis en huis daarnaast Kasteelplein), werden in 1581 door brand vernield. De grond werd
als hof gevoegd bij Catharinastraat 3 en bleef tot 1686 onbebouwd (vgl. GA
32 fol. 167v en GA 147 d.d. 1686 juli 31; GA Archief Oude Mannenhuis
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no. 85 (Reken. 1684 - 86) fol. 80 v ). Deze laatste gegevens alsmede het
onderzoek omtrent de rooilijn dank ik de archivaris der gemeente, Drs. F.
A. Brekelmans.
48 Geschied. van Breda I 303 noot 1.
49 GA 721 m. fol. 11. Zie P. Cuypers van Velthoven, Notice sur les monnaies
obsidionales, frappées à Breda pendant Ie siège de 1577 (Brussel 1849) 48.
50 Giorgio Vasari, Le vite de'pui eccellenti pittori scultori e architetti (ed.
Florence 1846-47) XIII 152; de eerste ed. is van 1550 (zie Greve a.w. 49).
Lod. Guicciardini, Descrittione di tutti i Paesi Bassi. (ed. 1581) 144.
51 v. Mander a.w. pag. 152 b vg. Zie Greve a.w. 61, 120.
52 Zie M. J. Friedländer, Ueber Willem Key (Pantheon 1929 pag. 204).
53 Het in de vorige noot genoemde opstel alsmede het opstel "Willem Key als
Portretmäler" in: Pantheon 1934 pag. 230 vgg. Tenslotte: Die Altniederländische Malerei XIII, Anthonis Mor und seine Zeitgenossen (Leiden 1936)
94 vgg., alwaar op pag. 160 vgg. een overzicht van de zeker van Willem K.
afkomstige en verder aan hem toegeschreven werken voorkomt. Andere
grotendeels oudere berichten in de verzamelwerken Chr. Kramm, De levens
en werken der Hollandsche en Vlaamsche Kunstschilders enz. III (A'dam
1859) 860 vg.; Dr. A. von Wurzbach, Niederländisches Künstler-Lexicon I
(Leipzig 1906) 265 vg.; Bénézit a.w., V 243; Thieme-Becker, Allgemeines
Lexicon der bildenden Künstler XX (Leipzig 1927) 229 vg., met uitvoerige
litteratuuropgave. Zie ook A. Pinchart, Archives des arts, sciences et lettres
Ie serie, IT, pag. 185 en v. Goor a.W. 306. Over niet meer aanwezige werken
in het stadhuis te Antwerpen zie F. J. v. d. Branden, Geschiedenis der Antwerpsche schildersschool (Antwerpen 1883) 269.
54 Friedländer neemt als geboortejaar aan "nauwelijks na 1515" (Altniederl.
Malerei a.d. 95), elders echter (a.d. 103) 1518 of 1519.
55 Rombouts en v. Lerius a.d. 113. Aldus ook Friedländer (Altniederl. Malerei
a.d. 94). Anderen (Thieme-Becker a.w. XX 229) achten de identiteit twijfelachtig.
56 Zie G. J. Hoogewerff, Nederlandsche schilders in Italië in de XVle eeuw
(Diss. Utrecht 1912) 100, 104.
57 R 446 fol. 107,
58 Rombouts en v. Lerius a.d. 143 en 143 noot 1.
59 Rombouts en v. Lerius a.d. 179.
60 Naar v. Mander (a.w. 153) weet te verhalen, plotseling tengevolge van een
hem overkomen schrik bij het vernemen van het doodvonnis van Egmont en
Hoorne, bij de vaststelling waarvan hij, Alva portretterend, toevallig aanwezig zou zijn geweest.
61 Portret op perkament; Berlijn, Ehemaliges Staatliches Museum. Zie Pantheon
1934, pag. 235 vg., Altniederl. Malerei a.d. 102 vg. Zie Afb. 2.
Het portret is door Rubens gecopieerd (München, Pinakothek) hetgeen volgens Friedländer (Altniederl. Malerei a.d. 103) de waarschijnlijkheid van een
zelfportret vergroot, omdat Rubens dit wel moet hebben gedaan uit persoonlijke interesse voor een ouder lid der Antwerpse schildersschool.
62 Zie Friedländer (Altniederl. Malerei a.d. 95, 103) Met 4-regelig vers bij
D. Lampsonius, Pictorum aliquot celebrium Germanicae inferioris effigies etc.
(Antwerpen 1572) nr. 20; bij v. Mander 3e druk (1764) plaat U no. 1 (t.o.
pag. 234) Zie Greve a.w. 73, Kramm a.W. III 861 en von Wurzbach I 265.
63 R 807 fol. 37 d.d. 1550 aug. 14.
64 Rombouts en v. Lerius a.d. 18.
65 Rombouts en v. Lerius a.d. 142 en 680; 87; 117.
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Rombouts en v. Lerius a.d. 118.
Zie v. d. Branden a.w. 268.
Rombouts en v. Lerius a.d. 193.
Rombouts en v. Lerius a.d. 193. Ook hij was aanwezig te Breda bij de
ouderlijke boedelverdeling, maar v66r het passeren van de laatste akte reisde
hij af, de verdere regeling overlatend aan zijn neef Mathijs Lambrecht
Mathijszoon (zie R 446 fol. 116).
Geschied. van Breda I 231.
Zie v. d. Branden a.w. 268 vgg.
R 473 fol. 100 d.d. 1568 maart 26.
R 812 fol. 87 d.d. 1571 nov. 24.
Zie over hem Jhr. Dr. P. A. J. v. d. Brandeler, Bredaniana uit den Spaanschen tijd (in: Ned. Arch. voor Kerkgeschiedenis XVIII (1925). De desbetreffende mededeling berust blijkbaar op de rekening van de voogd van
Paulus en Jacob Huybrechts over 1566 (afgelegd 1569; GA Weeskamer 232),
waarin het onderdeel "Uuytgeven voor Pauwels Cornelis Gerit Huybrechtszone" aanvangt met de post "Item in den yersten betaelt Peter Keyen voir
tghene dat hij Pauwelsen hadde leeren contrafeyten; daervan betaelt, als
blict bij quitantie VI RgI.". De overige posten hebben betrekking op kleding
en op verblijf te Antwerpen, waarheen Paulus op 24 okt. 1566 vertrok. Er
is geen reden daaruit af te leiden, dat Peter Keyen schilder was te Antwerpen,
waar hij ook niet in de liggeren voorkomt. Zie ook Portef. III (omslag Jac.
Corn. Huybrechts) der Coli. v. d. Brandeler in Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, Den Haag). Ik dank de verwijzing naar deze gegevens aan Drs. L. A. C. A. M. van Rijckevorsel te Den Haag.
Peter Frans Keyen, huurder van een huis in de Steenbrugstraat (GA 1911
fol. 26 v ).
Juten (Parochiën) 21 vg. Zie over Charles de Lasco Oud Holland LIX
(1942) 63 vg.
Vgl. Kramm a.d. 859 vgg., Dr. G. K. NagIer, Die Monogrammisten (München
1919-) I nrs. 462, 790; von Wurzbach a.W. I 264; Bénézit a.w. V 243;
Thieme-Becker a.w. XX, 227 vg. (met litt. opgave), v. d. Branden a.w. 270;
Friedländer in Amtl. Berichte aus den Königl. Kunstsammlungen (Berlin)
XXXV (1913-14), - waarin een samenvattende notitie over het werk van
A. Key naar aanleiding van een bepaald portret - en in Altniederl. Malerei
a.d. 94; Hoogewerff a.w. 207 vg.. Antwerpse gegevens over hem bij Rombouts en v. Lerius a.d. 210, 235, 275, 284, 302, 328 en 335.
Ik laat deze andere takken hier buiten beschouwing; daarin komen veelal
ook andere voornamen voor (Rochus, Mercelis, Zebrecht, Hubrecht, Severijn),
echter geen Thomas. Wel leefde tegelijk met Cornelis Wouterszoon Keyen
nog een andere Cornelis Keyen te Breda. Deze was in 1528 en 1530 kerkmeester (R 433 fol. 137 v en R 435 fo!. 132) en in 1531 en 1532 schepen
(zie R 436 passim, O.a. fol. 144, 146, 152 en Juten, Cart. Begijnhof nrs.
211 en 212, beide laatste akten onjuist gedateerd met Paasstijl); in laatstgenoemd jaar stierf hij ook (nI. 1532 juni 20; zie R 437 fol. 1); zie voor zijn
zegel noot 238. Tenzij er nog een derde naamgenoot was, is hij dezelfde
als degene die wordt aangeduid met Cornelis K. Piekaertszoon (R 426 fol.
166 (1519)) en op de Veemarkt woonde (R 421 fol. 17av (1513)). Een
Cornelis K. was in 1495 student te Leuven (Geschied. van Breda I 295 noot
1) en komt nog in akten voor in 1500 (R 415 fol. 147) en 1503 (Juten,
Vredenberg, 40 no. 83). Wie van beide (of van de drie) dit was, is niet uit
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te maken. Twee Cornelis Keyen's waren in 1517 lid van de Oude Schut en
ontvingen deswege laken van de stad (zie noot 40).
Cornelis Keyen, meester in 1549, Michiel Keyen, meesterszoon in 1592, beide
schilders (Rombouts en v. Lerius a.d. 164, 368) Broeders kunnen zij niet
geweest zijn (Bénézit a.W. V 243).
a.w. 205 b.
Anton Mayer, Das Leben und die Werke der Brüder Matthäus und Paul
Brill (Leipzig 1910); dezelfde in Thieme-Becker a.W. V 16 vg.; Hoogewerff
(Ned. schilders) 222 vgg.; Maurice Vaes, Matthieu Brill (1550-1583) in:
Bull. de l'Institut Historique BeIge de Rome VIII (1928) 283 vgg.; Rud.
Baer, Paul Bril, Studien zur Entwicklungsgeschichte der Landschaftsmalerei
urn 1600 (Diss. München 1930). Alle met verwijzing naar oudere litt. Zie
ook noot 83. Aanvullende bijzonderheden in Revue Belge d'Archéologie et
d'histoire de l'Art IV (1934) 14 vgg. en in het zojuist geciteerde Bulletin
XIX (1938) 265 vgg. Gegevens over Paulus' werkzaamheden te Rome bij
G. J. Hoogewerff, Bescheiden in Italië over Nederlandsche kunstenaars en
geleerden II (Den Haag 1913; R. G. P. K!. serie 12) 846 s.v. Paulus Brill.
Zie Hoogewerff (Ned. schilders) 245 vgg. Vele zijn afgebeeld bij Mayer
a.W. Zie ook Kramm a.w. I 163, von Wurzbach a.w. I 183, en Bénézit a.w.
11 (1949) 137 vg. Zie afb. 3.
Zie daarover de litt., waarbij de kritiek van Hoogewerff (a.w. 222, 239, 246)
op de inzichten van Mayer de aandacht zal verdienen.
"Pauwels Bril hadde zijn begon t' Antwerp bij een gemeen schilder Damiaen
Wortelmans
Hij schilderde eerst van Water-verwe schelen van
Clavesimbelen en dergelijcke, waer mede hij t'zijnen 14 jaer hem most generen.
Hij quam van Antwerp te Breda, vandaer weder t'Antwerp en voorts ....
trock hij t'zijns 20 jaren in Vranckrijck .... " (a.w. 205b). Damiaen Wortelmans was te Antwerpen in 1534 leerling en in 1545 meester (Rombouts en
v. Lerius a.d. 122, 152).
a.w. 205b: .... "twee gebroeders, Matheus en Pauwels Bril, van Antwerpen" ....
Volgens Kleyn, die over de Brill's enige notities bijeenbracht (GA Col!.
Kleyn 30), werd die mededeling aangetroffen in een catalogus van het Antwerps Museum, die ik echter niet kon terugvinden; het Kon. Museum voor
Schone Kunsten bezit een dergelijke catalogus (van ca. 1865 of ouder) niet.
De juistheid van het gegeven - ook, zonder bron, vermeld bij von Wurzbach a.w. I 185 - wordt bevestigd door de rekening van de kerkfabriek
der O.L.V. Kerk over 1546-47, waarin onder het hoofd "Ontfanck van der
hueren van de plaetskens in de pandt, welcke huer vernieut is geweest
Bamisse XLV, drye jair durende ende sommige te Kersmisse oft St. Jansmisse daarna" de volgende post voorkomt: "Item Mathijs Bril, schilder, Omnium Sanctorum, om 2 pond, bewoent bij een halff jaer ende hieraff ontvangen 19s. Modo vacat" (fo!. 29). De rekening van het volgend jaar geeft
op: "Item de plaetse van Mathijs Briel is noch leech ergo hier niet" (fol. 20).
Deze gegevens dank ik de stadsarchivaris Prof. Dr. F. Blockmans.
Aldus Mayer a.w. 19 en in Thieme-:Becker a.w. V 19; Vaes a.W. 284;
Baer a.w. 16. Weifelender van Wurzbach a.w. I 183. Hoogewerff (Ned.
schilders) 238, deelt onder verwijzing naar v. Mander mede, dat Mathijs in
1550 te Breda werd geboren als zoon van een gelijknamige schilder, doch
v. Mander vermeldt dit niet.
Volgens v. Mander (a.w. 205b) stierf hij in 1584 op 34 jarige leeftijd. Zijn
sterfdag is echter volgens de begrafenisregisters 8 juni 1583. (Hoogewerff
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a.w. 239). De vermelding in zijn grafschrift dat hij 36 jaar leefde, zou op
1547 als geboortejaar wijzen. Hoe Hoogewerff kan menen dat de in deze
gegevens gelegen tegenspraak is opgelost, is mij niet duidelijk. Zie Mayer
a.w. 21 noot 1 en Vaes a.w. 284 noot 2.
89 "Ob. D. VII M. Octob. A.D. MDCXXVI Aetat. suae LXXII". Het volledige
grafschrift bij Forcella, Iscrizioni delle chiese e d'altri edifici di Roma enz.
III (Rome 1867) 480 no. 1169 (welk deel ik echter niet in handen heb kunnen
krijgen), bij Cav. A. Bertolotti, Artisti Belgi ed Olandesi aRoma nei secoli
XVI e XVII (Firenze 1880) 104 en bij Mayer a.w. 21. Zie ook noot 88
en Hoogewerff a.w. 239, 245.
De overlijdensdatum wordt bevestigd door het begrafenisregister in de kerk
van Santa Maria dell'Anima (begraven 1626 okt. 7 voor het H. Barbaraaltaar); in 1629 werd daar ook Octavia Sbarra, zijn echtgenote, begraven. Zie
Hoogewerff (Bescheiden) II 598 vg.
90 R 455 fol. 152 d.d. 1550 okt. 29. Een ander huis van die naam was een
herberg, gelegen aan de O.zijde van de Markt; zie Geschied. van Breda I 243
en Jaarboek "De Oranjeboom" X (1957), kaart na pag. 144.
91 R 456 fol. 24v d.d. 1551 febr. 29; zie ook de Princenhaagse akte van 1551
sept. 15 (R 711 z.E.) Een huis van die naam op het Gasthuiseinde wordt al in
1409 genoemd (Erens a.w. 173 no. 205). Dat dit huis in de buurt van het
eerste lag, kan blijken uit het feit, dat van beide wordt gezegd, dat zij
achter uitkwamen op een "leysloot".
92 R 810 fol. 60 d.d. 1558 okt. 1.
93 De kinderen zijn: Truyken, Lijsken, Jan, Jaspar, Peterken, Matthijsken, Jacopken en Pauwelsken. De overleden moeder was Anna Peter Tymmermansdochter.
94 Van Mander, die tijdens zijn Italiaanse reis wel Mathijs, doch vermoedelijk
niet Paulus had ontmoet, heeft t.a.v. de laatste denkelijk geput uit de mededelingen van diens leerling Willem v. Nieuwland, die in 1604 weer te Amsterdam woonde. Zie Greve a.w. 154 en M. Vaes, Le séjour de Carel van
Mander en Italie (1573-1577) in: Hommage à Dom. Ursmer Berlière (Brussel 1931) 214 vgg. Zie overigens Bertolotti a.W. 101.
95 Bertolotti a.W. 379.
96 GA 1910 b fol. 9v vg. Verder R 469 fol. 16 d.d. 1564 jan. 24 en R 476
fol. 61 d.d. 1575 april 19.
97 GA 1914 fol. 99 v vg.
98 v. Goor a.w. 306; Vaes a.w. Laatstgenoemde mededeling deels ook bij
v. Nagier a.W. IV 523; zie ook von Wurzbach I 183. De passage bij
v. Goor gaat vermoedelijk terug op een notitie van Havermans (RA 's-Hert.
Coli. Cuypers v. Velth. 104) over vermaarde lieden, afkomstig uit Breda,
luidende: "Mathijs Bril van Breda, een fraey fruytage en grottesijn schilder en
Pauwels Mathijsen sijn sone, noch corts in 'tleven, den fraeysten landschapschilder die te Romen was".
99 Vgl. Juten (Cart. Begijnhof) nrs. 71 en 98.
100 Afm. 164 x 218 mmo Afgeb. bij Mayer a.W. plaat 44.
101 Aldus berichtte mij de Directeur van het Museum. De tekening is afkomstig
uit de Collo G. H. Moll 1891 (no. 85). Zij werd in 1930 te Antwerpen geexposeerd (Wereldtentoonstelling voor Koloniën, Zeevaart en Oude Vlaamse
Kunst, Cat. nr. 368) als werk van M. Bril de jonge, hetgeen dus niet juist
kan zijn.
102 Rombouts en V. Lerius a.d. 242. Kleyn (GA Coli. Kleyn 30) noemt een akte
d.d. 1570 maart 26 inzake zijn zoon Jan Brill, die ik echter niet terugvond.
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Friedländer, Altnieder!. Malerei XIV (Leiden 1937). 1 vg. Zie over Peter
Coeck v. Aelst Fried!. a.w. XII 52 vgg. Het leerlingschap blijkt niet uit de
Antwerpse liggeren. Meester te Antwerpen werd Bruegel in 1551 (Rombouts
en v. Lerius a.d. 175).
v. Mander a.w.
a.w.
Men denkt dan aan een ander Breugel, nl. ofwel dat in de Meyerij van 's-Hertogenbosch ofwel dat in de Limburgse Kempen (bij Brée). Zie R. v. Bastelaer
e.a. Peter Bruegel (Brussel 1907) 42; Les estampes de Peter Bruegel l'ancien
(Brussel 1908) 3; Ch. de Tolnai, Pierre Breugel I'ancien (Brussel 1935) 60
noot 4; Gotth. Jedlicka, Pieter Bruegel (Zürich 1938 2 ) 15 vg., 399 vg.
a.d. pag. 1 vg.
R 437 fol. 118 d.d. 1532 aug. 20 en R 440 fo!. 91 d.d. 1535 juni 30.
D. Th. Enklaar, Uit Uilenspiegel's kring (Assen 1940) 112. Zie over de
datering Cerutti. a.w. (Rechtsbronnen Breda) XIV noot 4.
R 415 fo!. 169. Akte d.d. 1500 mei 29, waarin voorwaarden worden vastgelegd, die verbonden waren aan een overdracht d.d. 1498 maart 28.
Friedländer, Altnieder!. Malerei I (Berlin 1924) 142 vg. De bekendste Bredase naamgenoot is Gerijt Cristus, schepen te Breda tussen 1466 en 1486 (zie
o.a. Erens a.w. 331, 340, 350, 353; Juten, Vredenberg, 48; Juten, Cart.
Begijnhof, 117; Alg. Rijksarchief Den Haag, Coll. v. Nispen 82) en burgemeester aldaar in 1470 en 1473 (RA 's-Hert., Col!. Cuypers van Velth. 92
en GA Oud-keurboek 205).
Hij woonde in 1465 in de Lange Brugstraat (RA 's-Hert., Col!. v. Meer 21).
Ook in de 16e eeuw woonden personen van die naam te Breda (Zie o.a. R
432 fo!. 287 d.d. 1527 dec. 24).
Revue de la Numismatique Beige, 2e serie, V (1855) 467 vgg.
Holleman a.W. 121.
N!. als huurder van een huis in de Kerkstraat (thans Torenstraat) (GA. 1910
b fo!. 54 v ). Poorterschap 6 sept. 1574: Otto Dircxzoon van Eewijck, gelaesscrijver (GA. 703 pag. 108); zie ook F.D.O. Obreen, Archief voor Ned.
Kunstgeschiedenis II (R'dam 1879-80) 237. De klapper van Dr. Corstens
op de poortersregisters noemt hem afkomstig uit Buren; waar dit op steunt,
blijkt niet. Zie ook noten 187 en 188.
R 468 fol. 71 v vg. en 122 v (akten dd. 1563 mei 10 en 1563 sept. 2), waar
hij "gelaesscriver en schilder" wordt genoemd; zie ook noot 33. Hij bezat
tevens een huis "in de nieuwe strate aen de Merct, neven St. Janskapelle, ter
Vleeshallewaert gaende", waaruit hij in 1565 een rente verkocht (R 470 fo!.
54); dit huis stond dus in de Halstraat en wel aan de W. zijde, omdat een
huis in de Eindpoortstraat, genaamd de Tinnepotkanne - gelegen tussen de
Zwarte Arend en de Leerse - in 1566 aan de achterzijde heet uit te komen
op "Godert van Triests hof en erf" (R 471 fol. 188).
Zie Taxandria XLVIII (1941) 315. Bij akte van 1566 okt. 5 (R 471 fol. 185)
beloofde hij, ingevolge beslissing van de schout uit zijn gevangenschap ontslagen, voor de verdere procedure tot diens beschikking te blijven, waarvoor
de beide huizen in de Tolbrugstraat en in de "Vleeshalstrate", als onderpand
worden gesteld. De in Taxandria (a.d. 315) genoemde datum 1571 okt. 2
klopt niet.
Taxandria a.p. Krachtens zijn machtiging verkocht Michiel v. Galen een
deel van de hof, behorende bij het huis in de Tolbrugstraat (R 481 fol. 69
d.d. 1577 apr. 22), terwijl het volgend jaar de rest werd verkocht (R 482
fo!. 71 d.d. 1578 maart 24; zie Oud Holland LIX (1942) 117). In eerstge-
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noemde akte heet v. Triest poorter van Antwerpen. Het boekje van C. v.
Cauwenborghs, Notice historique sur les peintres-verriers d'Anvers (Anvers
1891) noemt hem niet.
Afkomstig uit Grave: R 468 foI. 71v en 122 v ; afkomstig uit Heusden: R
470 foI. 54. Zie voor het overige H. Read, Netherlandisch glasspainters in
England in the 15th and 16th centuries, in: Actes du XHe Congrès Internat. d'histoire de l'art (Brussel 1930) II 416 vgg. VgI. Dr. J. Helbig, De
glasschilderkunst in België (Antwerpen 1943) 234.
Poorterschap op 4 oktober 1564: Jan Canijn Peeterszone, gelaesschrijver,
geboren van Ghent (GA. 703 pag. 71; zie Obreen a.p.)
Aldus het in de volgende noot genoemde vonnis. VgI. Geschied. van Breda I
180; de daar genoemde Jan Calen zal toch wel dezelfde zijn. Zie voor de
achtergrond ook L. J. Rogier, Geschied. van het Katholicisme in N. Ned.
in de zestiende en zeventiende eeuw I (A'dam 1945) 612 vgg. en vooral A.
Hallema, Wording en lotgevallen van het protestantisme te Breda tot de
komst van Alva op 30 juni 1568 in: Ned. Arch. voor Kerkgeschiedenis
XXXVIII (1952) 14 vgg., welke laatste echter deze glasschilder niet noemt
en - gelijk hij mij berichtte - over hem ook geen nadere gegevens heeft.
Dit vonnis o.a. bij R. C. Bakhuizen v. d. Brink, Het huwelijk van Willem
van Oranje en Anna van Saxen (A'dam 1853) 152, 154, Zie ook Hallema
a.w. 31 noot 1. De betrokkene komt daarin tweemaal voor, eerst bij de
algemene opsomming der bij verstek veroordeelden (Johan Calin de Gand,
verrier), later, met toevoeging van het ten laste gelegde, aldus: "Jehan Calin,
esté présent à la conclusion, prinse de briser les ymaiges et partout se trouvé
avecq iceulx sectaires et que sans luy riens ne se faisoit".
Alex. Pinchart (Archives) Hl (Gand 1881) 263 vg., een kennelijk door Cuypers v. Velthoven verschaft gegeven. Juten (Parochiën 11) spreekt van 15
goudgulden. Zie ook Kalf a.w. 289 en Dr A. v. d. Boom, Monumentale glasschilderkunst in Nederland (Den Haag 1940) 75.
Zie Pinchart (Archives) I 177 en III 263; Kalf a.w. 284; Juten (Parochiën)
54; v. d. Boom a.w. 74.
Pinchart (Archives) I 241 vg. en Messager des Sciences historiques de Belgique
1861 pag. 316 vgg.; Kalf a.w. 137; v. d. Boom a.w. 75 vg.; Helbig a.w,
202 no. 1945. Zie ook Helbig a.w. 220.
Zie v. d. Aura a.w. 34 vg.; Kalf a.w. 137; v. d. Boom a.w. 75 vg.
VgI. over deze ramen Helbig a.w. 64 no. 68 en 106 no. 751 met de aldaar
vermelde litt. Zie ook over Rombouts: Helbig a.w. 27 vg., 233. Ook Hendrik
III schonk aan de kerk te Diest een glasraam (1535); zie Th. Roest v.
Limburg, Voormalige Nassausche paleizen in Belgie (in: Onze Kunst VI
(1907) 2e half., 207 vgg. m.n. 214).
Zie over deze kapel Kalf a.w. 70 vg. en 86; Geschied. van Breda I 144 en
275.
F. A. J. Vermeulen, Handboek tot de geschiedenis der Ned. Bouwkunst II
(Den Haag 1931) 127.
v. d. Boom a.w. 125.
NI. op 13 april 1526 (v. Keppel a.w. 46). Uit een post uit de rentmeestersrekening van Breda blijkt, dat Hendrik III de kosten van de wijding aan
de kerkmeesters vergoedde (Uittreksel genoemd in noot 22).
v. d. Boom a.w. 123 vg.
v. Keppel a.W. 26 vg. Zie Kalf a.W. 96 vgg. Intussen is hiermede dus nog
een Bredase glasschilder aangewezen.
Uitttreksel, bedoeld in noot 22. Zie noot 136.
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Bekend is slechts dat hij in 1542 van het St. Nicolaasconvent te Utrecht een
huis kocht aan de Twijnstraat (GA Utrecht Archief St. Nicolaasconvent
no. 1016). Dit gegeven dank ik de gemeente-archivaris van Utrecht.
Vgl. daarover o.a. v. Goor a.w. 81 vg.; Kalf a.w. 106 vgg.; E. Haslinghuis,
Oud-Breda (in: Bull. Ned. Oudheidk. Bond 1914, pag. 116 vg.); J. A. L.
Bom, De Restauratie van het grafmonument voor Engelbert II van Nassau
te Breda (in: Bull. en nieuwsbulletin Kon. Ned. Oudheidk. Bond VIe serie
11 (1958) 219 vgg. Afbeeldingen vooral bij deze laatste en bij Kalf a.w.
afb. 76-79 en Plaat XXII.
Deze post luidt: "Item Joseph de Wilde, cleynsteker, voor 25 st. crijtverven
en 4 groote blocken amernus (?) steen t'Antwerpen gecocht". (Na deze post
volgt het reeds geciteerde over de glazen in de kapel; het geheel van de
werkzaamheden van Joseph de Wilde, Jacob en Cornelis Betten en Dirk de
Bruyn kostte 165 gl., 2 st.) De aanduiding van de soort steen kon Havermans die de term wat cursief schrijft, blijkbaar niet thuis brengen, evenmin
als pater Placidus, die amenies (?) leest. (GA Collo Placidus no. 1). Misschien
zal in het origineel hebben gestaan "avennes steen" evenals in het kladkasboek van de kerkmeesters (pag. 145; v. Keppel a.w. 24), waar dergelijke
steen wordt genoemd als te zijn aangewend voor een afsluiting van de doopkapel (zie Kalf a.W. 76). Welke conclusies hieruit m.b.t. de herkomst van
deze steen (v. Keppel noemt Avennis, België) moeten worden getrokken,
kan ik niet beoordelen.
Vgl. behalve de in noot 135 geciteerde litt. ook Prof. Dr. Domien Roggen,
De beeldhouwer Jan Mone, zijn werk en zijn invloed (in: De Kunst der
Nederlanden I (1931) 372 vgg., 413 vgg. m.n. 419), alsmede Gentsche Bijdragen tot de Kunstgeschiedenis VIII (1942) 109 vg. Zie ook Holleman a.w.
161. Vermeulen (a.w. II 131) meent, dat het monument is ontworpen door
Vincidor en vervaardigd door beeldhouwers uit de Bredase kring. Zie ook
noten 238 en 253.
In 1518 behoort hij tot de gildebroeders van het gilde van St. Peter in de
Grote kerk, waarvoor Aug. Jordaens een altaarstuk schilderde (zie noot 12).
In 1524 procedeert hij over een rund, dat hij bij Cornelis Beens had ingeschaard, doch niet teruggekregen (R 83 fol. 99), welke procedure door een
decisoire eed werd beëindigd. In 1530 was hij betrokken bij de optochten ter
gelegenheid van de inhuldiging van Mencia (GA 1517 zJ.) Zie ook noot 224.
R 430 fol. 92 v vgg. dd. 1524 aug. 31. Gedrukt Taxandria XXXIII (1926)
312 vg.
Kladkasboek kerkmeesters 1524-26 pag. 47, 51, 57. In die maanden vindt
men ook Jacob en Cornelis Betten terug (pag. 45, 46, 48, 49, 55). Zie ook
noot 35.
Mr. W. Bezemer, Oude rechtsbronnen der stad Breda ('s-Gravenhage 1892)
123 vgg.
De ambachtsbrief van 1521 schijnt niet te zijn overgeleverd; zie echter Bezemer a.W. 127 (punt 3). De omvang van het nieuwe gilde blijkt echter uit
de akte van 1524 (zie noot 139), waar een passage uit de ambachtsbrief van
1521 wordt geciteerd als luidende: "dat egeen screynwerkers, beeldsnijders,
metselrysnijders oft cleynstekers ennige knapen te werck souden moghen
stellen .... " Daarmede wilde men toch kennelijk de in het gilde verzamelde
groepen aanduiden.
Vgl. de overigens niet geheel voltooide minuut-akte over een soortgelijk
geschil als in 1524, in het protocol van 1528 (R. 433 fol. 137 v). Blijkens die
akte zouden de kerkmeesters voorshands volledige vrijheid krijgen tot het
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tewerkstellen van ambachtslieden aan de kerk, ook al waren deze geen
meester in het in 1521 opgerichte gilde.
Vg!. v. d. Aura a.W. 35 vg. resp. Juten (Parochiën) 55.
J. S. Witsen Elias, De Nederlandsche Koorbanken tijdens gothiek en renaissance (Diss. Utrecht 1937) 88 vgg. en 134 vg.
Als beeldsnijder met zijn zoon Jan in de akte van 1524 (zie noot 139).
Verder heten Jan en Frans beeldsnijders in de akte van certificatie van 1546,
genoemd in noot 234.
O.a. stadsrekening 1516: "Item betailt Otten van Gale, die de stadt hem
jairlicx gheeft voir zijnen loon van dat hij die urec10ck stelt ende dat urewerck in reke houdt ende oick den wijser stelt voir der stadthuys VIII Rijnsgulden" (GA 1516 zJ.) Hij komt als zodanig het laatst voor in de stadsrekening van 1534. Daarna is Hendrik Janszoon "c1ockstelder". V. d. Hoeven
(a.w. 17) schijnt deze functie aan Jan v. Galen toe te schrijven.
Stadsrekening 1512: Item betailt Otten van Galen van twee steene vormen,
]
die hij der stadt gemaict heeft tot twee slanghe XII st. Ende noch [
] (GA 1515 zJ., gedeeltelijk niet wel
twee vormen tot haighbusse [
leesbaar meer). Wellicht doelt hierop v. d. Hoeven (a.w. 16 vg.), sprekende
van stenen mallen voor het gieten van geschut, doch hij noemt daarbij weer
Jan i.p.v. Otto v. Galen.
Rentmeestersrekening 1504: Bet. opten 24 Mey Corn. Jooszoon en Otto van
Gale, daeraan besteet was de sepulture, staende in mijns heeren choor, scoen
te maken, 2 g!. (uittreksel, genoemd in noot 22). De post houdt toch geen
verband met het overlijden van Engelbrecht II, die op 30 mei 1504 stierf.
Zie noot 233.
Stadsrekeningen 1515 en 1516 (GA 1516 zJ.) Zie Geschied. van Breda I 255.
Stadrek. 1519 (GA 1516 zJ.). Zie de rekeningpost bij Dr. C. R. Hermans,
Geschiedenis der rederijkers in Noord-Brabant, 2e stuk, Bijlagen (Den Bosch
1867) 206.
Stadsrekening 1530 (GA 1517 fo!. 293).
Uit dat huis had hij in dat jaar een rente verkocht, die langs een omweg aan
zijn zoon Jan terugkwam (R 441 fo!. 42v d.d. 1536 maart 10).
In 1535 is hij nog toeziend voogd over de kinderen van zijn zoon Jan uit
diens eerste huwelijk (R 440 fo!. 64). In 1540 wordt zijn echtgenote Margriet
weduwe genoemd (R 445 fo!. 56); volgens een ander gegeven was zij dit
reeds in 1536 (B. W. van Schijndel in Ned. Arch. voor Genealogie en Heraldiek VI (1948) 128).
De leeftijd blijkt uit de in noot 234 genoemde certificatie (1546 apr. 3), op
welk tijdstip hij ca. 49 jaar oud heet.
Zie v. d. Hoeven a.w. 16 en Bijlage II; Geschied. van Breda I 190.
Met 11 personen "vuerde" hij in 1540 op de toren bij de inhuldiging van
Anna van Lotharingen (Stadsreken. 1540; GA. 1520 zJ.); zie ook Stadsrek.
1561 (GA 1538 fo!. 144).
Zie verder v. Keppel a.W. 21.
GA 1910 b (aanhef).
Dit blijkt uit de boedelscheiding na het overlijden van zijn echtgenote Anna
Claesdochter (zie noot 153), waarbij het in 1534 afgebrande huis in de
Kerkstraat (d.i. Torenstraat) hem wordt toebedeeld. Blijkens een akte van
1551 (R 456 fo!. 55 v) grensde dit laatste Zuidelijk aan het Vosken (D 392,
thans no. 9; zie de Lijst, genoemd in noot 10). Misschien was no. 7 het
ouderlijk huis (zie noot 152), ofschoon zulks minder goed overeenkomt met
de aanduiding, dat dit laatste gelegen was "achter de toren". In 1550 krijgt
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hij voor zijn huis in de Kerkstraat van de stad een bijdrage voor een
"hard dak" (Stadsrekening; GA. 1526 fol. 61 v).
NI. aan zijn zoon Claes een huis in de Nieuwstraat naast het huis van
Assendelft ( R 458 fol. 131 d.d. 1553 sept. 1; zie Holleman a.w. 60), later
ook in het bezit der van Assendelfts gekomen (Holleman a.w. 589), alsmede
een huis in de Katerstraat, waarvoor hij in 1535 een bijdrage voor een hard
dak had ontvangen (R 459 fol. 161 v d.d. 1554 dec. 5 resp. Stadsrek. 1535,
GA 1518 fol. 155 v) Voor andere goederen zie Erens a.w. 415 vg.
De bouwgrond was deels afkomstig van de stad (R 460 fol. 171 d.d. 1555
dec. 18), deels van particulieren (R 464 fol. 34 d.d. 1559 febr. 6). Het
verpondingsregister van 1558 noemt hem niet meer in de Kerkstraat.
Zie over dit huis (Wijk A 369, later Oude Vest no. 1) en over genoemd gesticht: v. Goor a.w. 133, Kleyn in Verslag v. d. toestand der gemeente Breda
over het jaar 1865 (Breda 1866) 120, Kalf a.w. 172, A. E. R. v. d. Bosch en
D. P. M. Graswinckel, Het Oud-archief van "Het arme weeshuys der
kercken ende der stadt van Breda" (1939) XI vg. Het armkinderhuis verkreeg
het huis in 1655 (R 535 fol. 327 v).
Hij leeft nog op 9 jan. 1562 (zie noot 168). Zijn erfgenamen scheiden in
1566 het huis aan de Oude Vest toe aan een hunner, ]an's zoon Mr. Claes
v. Galen, kanunnik der Grote kerk. (R 471 fol. 24; zie ook fol. 89). De
overige zijn de nog levende kinderen Michiel en Anna en ]an's derde echtgenote Cornelie Jan Cocxdochter, welke laatste in 1567 en 1580 een testament maakt (GA Notar. archief 1114 fol. 50 vgg. en 1116 fol. 99 vgg.).
In 1546 (certificatie, genoemd in noot 234) wordt bij 47 of 48 jaar, in 1551
(certificatie, genoemd in noot 165), ca. 53 jaar oud genoemd.
Het rentmeesterschap liep van 1529 tot 1560. Zie Holleman a.w. 63, 568
no. 17 en 577 no. 29; de akte van 1561 sept. 1 (noot 184) toen Frans v.
Galen reeds was overleden, behoort mede tot de afwikkeling van dit rentmeesterschap. Andere procuratie op Frans v. G.: R 804 fol. 11 vg. d.d.
1534 maart li.
R 807 fol. 154 vgg. d.d. 1551 juli 10.
Zie v. Keppel a.w. 21 (deze post is duister), 48, 67, 68, 69 (alwaar onjuiste
betekenis van het woord "heer") en 78. Een niet door v. K. vermelde post
luidt: "It. Frans van Ghael betalt van den Paesboom ende van de twee omghanghen zijn ghaessy van den jare XXXIX verscij(n)t Joh. Babtysta
X Rijnsgl." (Kladkasboek kerkmeesters pag. 121); eenzelfde post aldaar voor
Aryaen de Laet. De stad betaalt in 1531 Frans v. Galen 16 St., o.a. voor
een ton bier, die de arbeiders ter gelgenheid van Sacramentsdag hebben
gedronken (Stadreken. 1531; GA 1518 fol. 29 v).
Deken geworden, kocht hij in 1522 van de erven van zijn voorganger Mr.
Karel Oudart, diens huis in de Visserstraat (R 429 fol. 89 v d.d. 1522 aug. 28;
zie ook R 433 fol. 107 v); vgl. ook v. d. Aura 103. Zijn testament dateert
van 1539 (zie noot 159); hij overleed v66r 1540 febr. 18 (R 445 fol. 35v vg.).
Stukken over zijn nalatenschap: R 445 fol. 56. (1540) en R 446 fol. 129 vgg.
(1541). Over de grafplaat zie Kalf a.w. 119 vg.; afb. 92. Wellicht is Willem
v. Galen afgebeeld op de retabel van het H. Sacrament (zie het in noot 18
geciteerde opstel van Enklaar).
Hij moet de OttO v. Galen zijn, waarvoor in 1525 de rentmeester van Breda
kleding verantwoordt ten behoeve van "meester Ot v. Galen, mijns heeren
schoelmr." (d.w.z. van René van Chalon, geb. 1519) (Uittreksel genoemd
in noot 22; zie ook Jaarboek "De Oranjeboom" IV (1951) 82). Hij kocht
uit de boedel van de deken diens huis in de Visserstraat (R 445 fol. 35 v vg.
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d.d. 1540 febr. 18), dat echter in 1558 door hem verhuurd blijkt te zijn.
(GA 1910 b fo!. 58). In 1551 is hij executeur van de nalatenschap van Jan
Boubert de Pergamont (zie R 807 fo!. 114 d.d. 1551 apr. 28; vgl. Taxandria
XLIII (1936) 79 vg.). Hij overleed vóór 1560 juni 8 (R 465 fo!. 94). Op
zijn huis is om een of andere reden beslag gelegd; zijn erven kochten in
1560 (a.p.) "uit 's heeren hand" diens actie daarop en verkochten deze in
1562 door (R 467 fo!. 13v d.d. 1562 jan. 9).
Zie over deze fundatie en de beide testamenten v. Keppel a.w. 89 vgg.; Geschied. van Breda I 149 en 163; Holleman a.w. 577; v. Schijndel a.W. 130.
Zie ook GA (inv. Hingman) 239 no. 3; 381-391; 987 fo!. 23 v.
Cristoffel van Galen, kanunnik van de Grote kerk en rector van het St.
Joost altaar aldaar (1543; R 448 fo!. 27 v); volgens v. Schijndel a.p. ook
notaris. Aan 2 natuurlijke kinderen van Cristoffel, toen reeds overleden, liet
Otto v. Galen in 1546 een legaat na (zie noot 159).
Zie het testament van de kanunnik Otto v. Galen (zie noot 169); R 467
fo!. 13v (1562).
N!. in de rekening, die Michiel Janszoon v. Galen als voogd van de dochter
van Otto Franszoon v. Galen in dit jaar aflegde. Daaruit blijkt, dat Willem
in dat jaar te Geertruidenberg stierf en 3 kinderen naliet, terwijl zijn goederen
door de Geuzen waren geroofd. (GA Weeskamer 317). Zie ook noot 187.
Cornelis v. Galen, schilder heeft "dat bert van den wijser gestoffeert ende
verguIt ende dat oude bert aen die Noortsijde verlicht" (1539), heeft aan
het stadhuis "de vensteren en cazijnen achter en voer groen geverwet" (1547)
en heeft "dat huysken ende crucifix bij de Koepoort" geschilderd (1550).
Zie over het door hem bewoonde huis RA 's-Hert., R Geertruidenberg 9
fo!. 97 v ; drie andere zoons van Cornelis waren OttO, Frans en Marcus. Deze
gegevens, alsmede de in de tekst genoemde, dank ik de streekarchivaris in
de kring Oosterhout de heer J. H. v. Mosselveld.
Dagblad De Stem (Breda) 18-3-58.
Uit zijn eerste huwelijk en wel Otto, Hyronymus, Anna, MichieI, Claes en
Willem, in 1535 alle nog minderjarig (zie noot 153). Bij de regeling in 1552
van de nalatenschap van de laatste "gui anno superiore e Venetiis Hierosolymam profectus, in itinere periit" (R 808 fo!. 37 vgg.) is geen sprake
meer van de beide eersten. Over Anna zie v. Schijndel a.w. 129. Over Claes
zie noot 159; in 1558 is hij eigenaar van een huis in de Karrestraat, dat is
verhuurd (GA 1910 b. fo!. 42); zie ook Juten (Cart. Begijnhof) 210 no. 246
en 211 no. 247.
.
De tweede echtgenote Katharina Papenbrugsdochter wordt als zodanig al
genoemd in 1536 (R 441 fo!. 46) de derde (zie noot 162) in 1546 (test.
Otto v. Galen; zie noot 169).
Zie W. v. Spilbeeck, De voormalige abdijkerk van Tongerloo en hare kunstschatten (Antwerpen 1883) 15, 16, 38, later nog samengevat in diens werk
De abdij van Tongerloo (Lier 1888) 336 vg., 346. De daar vermelde gegevens
gaan terug op de registers A VI 43 (fo!. 98) en A VI 54 (fo!. 108 v,
182 v (1os), 183). De trap was in steen, de engelenposten aan het altaar waren
echter in hout gebeiteld, waaruit blijkt, dat men uit de beroepsaanduidingen
(cleynsteker, antycksnijder) niet kan afleiden, dat de betrokkene alleen steen
bewerkte. Geen andere dan de door v. Spilbeeck verwerkte gegevens zijn
aangetroffen, terwijl van het geleverde werk niets is overgebleven. Deze
bijzonderheden dank ik Dr. M. Koyen O. Praem., archivaris der abdij.
GA Geertruidenberg (Stadsrekening 1560). Ook dit gegeven dank ik de heer
v. Mosselveld.
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NI. in de Gasthuisstraat, waar hij in 1558 huurder is van een huis (GA 1910
b. fol. 23). In 1578 wordt hij echter niet meer aldaar genoemd. Hij was
voogd van de dochter van zijn neef Otto Franszoon v. G. (GA Weeskamer
317; rekening d.d. 1576 apr. 13). Ook zelf liet hij nog minderjarige kinderen
na (GA Weeskamer 327). Zie ook noot 117.
De in 1587 afgesloten voogdijrekening (gepres. 1587) loopt van 1580 tot
1585. Daaruit blijkt van een vrij uitgebreid bezit aan huizen en renten.
Uit de voogdijrekening, genoemd in noot 179, blijkt van nog te betalen beeldhouwwerk, geleverd aan Mr. Engvaert, de timmerman.
Zijn echtgenote was Mechteld, nat. dochter van Jan Storm; in 1551 (zie
noot 163) is zij ca. 50 jaar oud. De kinderen zijn, blijkens akten van 1561
(Juten, Cart. Begijnhof, 211 no. 248) en 1562 (R 467 fol. 168 v ): Willem
(priester), Jan, Otto en Margriet.
A. Hallema, Geschiedenis van de Ned. Hervormde gemeente te Ginneken
vanaf de 16e eeuw tOt heden (Breda 1940) 7.
Dit blijkt uit de gegevens in GA Weeskamer 317. Een huis van die naam
wordt genoemd in een landsheerlijk cijnsboek van 1712 (zie Geschied. van
Breda I 74 noot 2). De akte van 1562 (zie noot 181) plaatst het huis "achter
de kerktoren", zoals in 1512 ook Otto v. Galen's huis werd aangeduid. In
1558 wordt Frans v. G. echter nog genoemd als eigenaar van een huis met
3 kamers en een hof in de Doelstraat, dat blijkbaar niet is verhuurd. (GA
1910 b fol. 6).
Ni. tussen 1560 juli 25 en 1561 sept. 1 (akten bij Holleman a.w. 63 en in
Cart. Begijnhof 211 no. 248).
Dit blijkt uit de voogdijrekening, genoemd in noot 183; de inkomsten waren
bevroren vanaf 1568. De gereformeerde activiteit mot dus worden geplaatst
v66r 1560. De aan Jan de Lezer in 1556 afgenomen bekentenissen (GA
Breda 343; zie Bakhuizen v. d. Brink a.w. 111, Rogier a.w. 612, Ned. Arch.
voor Kerkgeschied. 1952, pag. 20 en Geschied. van Breda I 177) bieden
echter geen aanknopingspunten. Uit de Brusselse archieven zouden vermoedelijk aanvullingen zijn te putten.
Op de voogdijrekening t.b.v. zijn dochter (GA Weesk. 317) staat in credit
een aantal uitstaande posten wegens geleverde was. Zie ook de voogdijrekening, genoemd in noot 172, waar Otto v. Galen als crediteur staat vermeld i.v.m. wasleveranties Een bedrag dat hij reeds had ontvangen van
St. Catharinadal voor een bij zijn dood nog niet gereed zijnd crucifix, werd
terugbetaald (GA Weesk. 317).
Zie voor dit alles de gegevens in GA Weesk. 317. Een der kamers was
gehuurd van de bewoner van de "Verloren Zoon", een andere "opt kerchof"
van Otto v. Eewijck; deze laatste had Otto v. G. zonder diens toestemming
onderverhuurd aan zijn neef Willem Corneliszoon uit Geertruidenberg. Misschien was dit dus een soort atelier.
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