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De beeldende kunstenaars en de spelen en omgangen
Beeldende kunst en activiteit op het gebied van het organiseren
van spelen en omgangen hadden elkaar, gelijk wij zagen, in de beeldsnijders van Galen ontmoet. Het verwondert ons dan ook niet hen
drieëen - de zoons zelfs als gezworene - en trouwens in de derde
generatie ook Michiel Janszoon en Otto Franszoon, aan te treffen
in de rederijkerskamer Vreugdendaal,188 die in het begin der 16e
eeuw reeds een vaste plaats in het stadsleven had ingenomen. 189
De bloei van dit gezelschap tijdens het bewind van Hendrik IIl kan
blijken uit het feit, dat met diens steun in 1522 de rederijkers, die
tevoren gebruik moesten maken van het stadsteerhuis de Vogelsang naast het stadhuis,19o in het huis "de Cat" op de Zuidelijke
hoek van de Markt en de Veemarktstraat een eigen gebouw verwierven;191 enige jaren later werd daarin een kelder, misschien voor
requisieten of kleding, gemaakt,192
Rustig is de sfeer in Vreugdendaal zeker niet altijd geweest.
Er waren nogal eens kwesties, die dan blijkbaar prompt voor de
rechter werden gebracht. Het valt trouwens o0'k in het algemeen
op, hoe spoedig dat gebeurde; de registers van schepenvonnissen
uit die tijd wemelen van allerlei kleingoed waarover thans de gemiddelde burger niet zou denken te gaan procederen. Zo was de
':. Het eerste stuk is opgenomen in Jaarboek XIII (1960) pag. 8 vgg.
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aankoop van de meuwe "erfcamer" blijkbaar niet met algemene
instemming geschied en als een der kunstbroeders weigert, zijn
aandeel van twee Rijnsgulden te betalen, brengt Vreugdendaal de
zaak voor de schepenbank, die echter het verweer v~n gedaagde,
dat de aankoop een "exempt stuc" is, waarin hij niet had geconsenteerd, overneemt,193 Het vonnis is juridisch interessant. "Exempt
stuc" zal hier wel moeten betekenen bijzondere rechtshandeling, die
in de collectieve bevoegdheid van de rechtspersoon blijkbaar niet
begrepen was, zodat de leden, die zich daarmede niet hadden verenigd, aan een meerderheidsbesluit terzake niet gebonden waren;
het zou overigens aardig zijn te weten of de betrokkene nu ook het
genot van de "erfcamer" miste. Een omgekeerde uitslag vertoont
een gelijktijdige procedure tegen een gildebroeder, die, uit de kamer
getreden, het uittredingsgeld van tien stuiver volgens de - helaas
verloren - gildekeuren en de bestaande gewoonte verschuldigd,
had geweigerd te betalen, zich beroepend op een kort tevoren gemaakte afspraak, dat men dit zou kunnen nalaten. Hij wordt tot
betaling veroordeeld,193 tenzij hij binnen veertien dagen het bestaan
van een dergelijke afspraak en haar totstandkoming met goedkeuring van het stadsbestuur en de heer - want het ging hier om
afwijking van geschreven recht 194 - zou bewijzen. De "caerte"
van de kamer komt ook ter sprake, als Mr. Jan de Bont, tot gezworene gekozen, er niet voor voelt deze functie te aanvaarden.
Ook dat bracht men merkwaardigerwijze voor de rechter, die onder
verwijzing naar die "caerte" besliste dat betrokkene nog een jaar
gezworene moest zijn. 195 Geheel brandschoon was overigens de kamer zelf ook niet, getuige de procedure, die in 1549 een lakenhandelaar moest aanspannen om betaling te krijgen voor geleverd
laken. 196 Maar de Vreugdendalers vormden ook geen uitzondering.
De gezworenen van het kloveniersgilde ging,en na afloop van de
feestelijkheden bij de doop van René van Chalon (1519) lustig tegen
de stad procederen over de kosten van toortsen, die zij bij die
gelegenheid hadden gebrand. 197 Onze illustere voorgangster, het
gezelschap de Oranjeboom, moest van leden en oud-leden die niet
betaalden, het verschuldigde gerechtelijk invorderen, doch werd
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anderzijds op haar beurt besprongen met een actie tot betaling van
op een gildedag geconsumeerde reeks van lekkernijen. 198
Wij besluiten echter nu deze korte excursie naar het terrein
van het verenigingsrecht van die dagen. Het was ook niet onze
bedoeling, over de Bredase rederijkerskamers als zodanig te handelen. Wel kan, wederom aanknopend bij de beeldende kunstenaars,
erop worden gewezen dat behalve de van Galens, ook sommigen van
hun kunstbroeders als lid van Vreugdendaal worden genoemd, zoals
de schilders Jordaens en Lucas Jans Simonszoon en de glasschilder
Otto van Eewijck. Anderen waren weer lid van de Oranjeboom. 199
Een opzettelijk ingesteld onderzoek naar de plaats van de rederijkerskamers in het stadsleven, waarover de stadsarchieven nog vele
gegevens bevatten, zou over de betrekkingen tussen deze en de
beeldende kunstenaars nog wel meer aan het licht brengen. Thans
kan slechts worden gezegd, dat van de laatsten velen actief
aan die kamers deelnamen. De functie van de rederijkerskamers als
trefpunt van kunstenaars is misschien nog belangrijker geweest,
omdat te Breda een verzamelgilde dat alle beeldende kunstenaars
omvatte, niet schijnt te hebben bestaan; een St. Lucasgilde is daar
onbekend. En voor wat de afzonderlijke groepen betreft, ook daar
is de organisatie, zoals wij reeds zagen bij de steen- en houtbewerkers en nog zullen constateren bij de goudsmeden, eerst geleidelijk
gegroeid; bovendien onvolledig, want waar de schilders thuis hebben behoord, blijkt niet. 20o Gelijk ik elders heb opgemerkt,201 is
deze late en bescheiden ontwikkeling een zaak, die het gehele gildewezen te Breda heeft gekenmerkt.
Hielden de Vreugdendalers, en later ook de leden van de Oranjeboom, zich bezig met de vertoning van rederijkersspelen, daarnaast waren er, zoals wij al zagen, de spelen van de kerk, waarbij
wij ons bevinden op de grens van het ter opluistering spelend en
vertonend begeleiden van omgangen ener- en het eigenlijke toneelspel anderzijds; twee activiteiten die, al waren er onder de deelnemers natuurlijk allerlei personele unies, in beginsel toch wel uit
elkaar moeten worden gehouden, iets wat in Deel I der Bredase
stadsgeschiedenis, dunkt mij, niet overal is geschied. 202 De nadruk
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moet hier veel meer zijn gevallen op het uiterlijke; de uitbeelding
van de mede te voeren figuren vormde het belangrijkste onderdeel
van het geheel. Het is daarom niet te verwonderen, dat wij ook bij
dit soort activiteit, beeldende kunstenaars bij de voorbereiding en
uitvoering betrokken zien. Bij de van Galens kwam dit al heel duidelijk naar voren. Daarnaast vermeld ik nog, dat ook een andere
beeldsnijder als spelregeerder optrad, nl. Wouter van Heusden, die
in 1516 tijdens een der omgangen het spel "van de koning van
Frankrijk tegen de vier Heemskinderen" uitvoerde;203 de harnassen en het ros Beyaard - door van Keppel n.b. voor de grote
beiaardklok aangezien! - en de andere benodigdheden voor dit
spel, waren ook eigendom van de kerk. 204
Op de derde plaats waren er, gelijk Enklaar heeft aangetoond,205 te Breda naast de officiële rederijkerskamers ook een of
meer spotgilden, in oorsprong carnavalsgezelschappen, die echter
de neiging hadden niet alleen in die tijd maar ook overigens het
leven van de losse kant te nemen en de lust tot het parodiëren van
de menselijke zwakheden en van de bestaande maatschappelijke
orde in het algemeen, in hun vaandel hadden geschreven. Hoewel
de naam "Blauwe Schuit" waarmede zij elders worden aangeduid,
te Breda wel bekend was - men denke aan het huis op de Haagdijk
dat zo heette 206 - worden in deze stad die zottengezelschappen de
gezellen van Keyenberghe en van Bleyenberghe genoemd, een benaming waarmede, gezien de van elders bekende achtergrond van
eerstgenoemde term, hun afkomst ook duidelijk is getekend. 207
Nu wordt op een bepaalde plaats in het kasboek der kerkmeesters
Frans Ottenzoon van Galen, daar meestal Frans Otten genoemd,
aangeduid als "den sotten Frans" 208 en een gelijksoortige benaming
vinden wij al eerder in de stedelijke administratie, waar zekere
Roever Jan als "prins van de sotten" wordt betiteld. 209 Misschien
waren deze twee Bredanaars - wat Enklaar al voor de laatste
heeft opgeworpen - wel de leiders van deze lieden, wier behoefte
tot omkering van alles wat serieus was, zich dan ook bij beiden
in de omkering van hun naam symboliseren zou. Want Roever
Jan was zeker niemand anders dan Jan Roeverszoon, een natuur20
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Afb. 3. Grote Kerk te Breda. Grafmonument voor Engelbrecht II (na de restauratie).
Onbekende ontwerper ca. 1525. Atelier van ]oseph de Wilde te Breda.
Foto Monumentenzorg
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lijke broeder van meester Roeland de Roever, een deftig burger
die destijds in de schepenbank zat. 210 Doch misschien gaat die veronderstelling te ver en had de benaming alleen betrekking op de
aard van de met de omgangen verband houdende spelen waarin
zij favoriet waren, nl. de "sotte duten", voor welke Roever Jan
in 1515 toen hij bij de inhuldiging van Hendrik III en Claudia van
Chalon veel "sottenye" had gemaakt, nog een extra betaling vanwege de stad kreeg. 211 Het is overigens wel interessant - vooral
in de eerste opvatting - dat Roever Jan nauwe banden had met
de Vreugdendalers, onder wie hij in 1515 voorkomt. Het in 1522
gekochte eigen gebouw was ook van hem afkomstig. 212
Een nog niet opgemerkte spotgilde tenslotte moet zijn gevormd
door de gezellen van de Gebroken Peze, die met deze voor een
zottengezelschap wel typerende naam éénmaal, in 1519, voorkomen. 213 Er was in de stad trouwens ook een huis, dat zo heette. 214
De overige beeldsnijders

Het wordt tijd, dat wij meer in concreto tot de individuele
kunstenaars terugkeren. Wat allereerst de beeldsnijders betreft,
naast de reeds genoemde kennen wij nog Hendrik Marcus en Cornelis Raeszoon, die beide met Otto en Jan van Galen in 1524 bij
de vergunning aan Meeus Josephzoon de Wilde optreden namens
het nieuwe gilde. 215 Van de eerste 216 zullen wij straks nog twee
zonen ontmoeten als goudsmid en de tweede vinden wij ook weer
- dit schijnt bij beeldsnijders regel te zijn - bij geheel andere werkzaamheden, nl. in 1527 als vanwege de heer en het stadsbestuur
belast met het aanschrijven en bijeenroepen van de huisbrouwers
- dus de burgers die bier mochten brouwen voor eigen gebruik om hen de instructies, die op dit punt bestonden, uiteen te zetten. 217 Verder wordt in 1542 zekere Sebastiaen de beeldsnijder veroordeeld tot vergoeding wegens achterstallige oplevering van een
opgedragen werk. 218
Een belangrijker figuur tenslotte was misschien de beeldsnijder
Jan van Veldhoven, die tussen ca. 1520 en 1557, in welk jaar hij
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Afb. 4. Verguld zilveren 15e eeuwse monstrans in de Kathedraal
te Breda (vergelijk Kalf, afb. 122).
Foto B. van Gils
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overleden heet,219 in de stad werkte, maar wiens vader toen aardige aanwijzing voor de vorming van zijn geslachtsnaam - wel
degelijk nog in het dorp Veldhoven woonachtig was. 220 Hij woonde
op de Haagdijk, in die tijd nogal een roerig gedeelte van de stad 221
en die eigenschap moet ook de man zelf hebben aangekleefd. In
1522 vordert hij nl. voor de schepenbank van Jan van Lyndonck
200 Rijnsgulden, aangezien hem door diens toedoen met een riek
een oog is uitgestoken. Maar de verweerder vertelt - zoals meestal
- een geheel ander verhaal. Van Veldhoven was hem voor zijn
huis komen uitschelden en met een mes bedreigen, waarbij zijn
vrouw per ongeluk uit een bovenraam de riek, waarmede zij dit
raam aan het sluiten was, naar beneden had laten vallen met het
genoemde onaangename gevolg. Schepenen hebben blijkbaar met
verweerders visie op de feiten wel kunnen instemmen, want zij
achtten hem inderdaad niet vergoedingsplichtig, maar wel moest
hij het meestersgeld, - de dokterskosten van van Veldhoven dus en de proceskosten betalen. 222 In overeenstemming daarmede blijkt
een strafvervolging, door de stadhouder van de schout later nog
tegen van Lyndoncks echtgenote aangespannen - waarbij de laatste
zich nog op een oude stadskeur inzake huisvredebreuk beriep dan ook evenmin' tot een veroordeling te leiden. 223 Toch was
daarmede voor van Veldhoven de zaak niet afgedaan. Hij had zich
blijkbaar tijdens de zitting niet kunnen inhouden en zoals dat
heette, "dreygelijke" woorden op de schepenen gesproken; niets
nieuws onder de zon, maar een zaak, die, naar wij weten, in de
Middeleeuwen hoog werd opgenomen. Van Veldhoven werd deswege veroordeeld om met een brandende waskaars in de hand
de schepenen vergiffenis te komen vragen en daarna de waskaars
naar het Sacramentsaltaar te gaan brengen. Hij moest verder onder
een zware borgtocht zweren geen ambtsdrager noch Jan van Lyndonck ooit meer iets te zullen aandoen en tenslotte moest hij voor
het stadhuis een wandkleed laten maken, waarop geborduurd dienden te staan de woorden: "dit heeft gegeven Jan van Veldhoven
ter saecken dat hij scepenen in der vyerschaere opter stadthuis om
rechtswille gedreycht hadde". De beeldsnijder voldeed aan die
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eis; als borgen traden o.a. zijn collega's Joseph de Wilde en diens
zoon Meeus op, die wij hierboven al ontmoetten. 224
Er vallen bij dit proces wel enige rechtshistorische aantekeningen te maken, maar ik zal U daarmede niet meer vermoeien en
noem ze alleen zonder verder daarop in te gaan. De procedure is
interessant om de casus zelf, waarbij naast de vaststelling der feiten
moeilijke punten als de mate van schuld, noodweer, en noodweeroverschrijding moesten worden overwogen. Dit is ook, zij het vermoedelijk meer intuïtief, wel geschied, want in het vonnis wordt
o.a. verklaard, "dat de voirscr. a. (d.i. aanlegger) selve in schulden
is geweest ende den oirspronck van den verlyes van zijnre ooghen
als voir", maar daarnaast waren schepenen kennelijk van mening
dat ook de verweerder niet geheel vrijuit ging. Hem werd trouwens
later nog een vrede opgelegd, omdat zijn broers Jan van Veldhoven
op de kermis te Oosterhout nog hadden gevolgd en bedreigd. 225
Verder rijst de vraag waarom van Veldhoven zelf, die toch ook wel
iets had gedaan, niet werd vervolgd; misschien vond men hem, zoals
de volksmond zegt, al genoeg gestraft. Dan is het nogal ongewoon,
dat de civiele actie (de schadevergoedingsvordering dus) aan de
strafvervolging voorafgaat; het zou nu wel andersom geschieden.
De veroordeling van van Veldhoven tot het laten maken van een
geborduurd kleed betreft tenslotte een interessant aspect van de
betrekkingen, die in de Middeleeuwen tussen recht en kunst bestonden. Vele kunstwerken danken aan dergelijke veroordelingen
hun ontstaan. 226
Met dit alles is nog niet beantwoord de vraag, welk aandeel
deze beeldsnijders nu kunnen hebben gehad in de hierbovengenoemde ten dele nog bestaande, maar merendeels verdwenen kunstwerken. Zijn er feiten op grond waarvan moet worden aangenomen
dat bepaalde werken aan bepaalde beeldsnijders moeten worden
toegeschreven? Het antwoord daarop moet nagenoeg ontkennend
luiden. Voor de regeerders van het gilde van St. Hubrecht in de
Grote kerk maakte in 1519 de reeds genoemde Wouter van Heusden een altaarstuk,227 maar andere soortgelijke gegevens zijn nauwelijks gevonden. Intussen staat het bijna van alle overige
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beeldsnijders vast, dat zij wel aan de kerk werkzaam waren. Van
de van Galens zagen wij dit al. Cornelis Raeszoon werkte in 1515
aan een tabernakel 228 en van Jan van Veldhoven die later gezworene van het gilde en misschien zijn wilde haren kwijt was, geeft
het kasboek der kerkmeesters salarisposten, zonder dat altijd blijkt,
waarop het werk betrekking heeft. 229 De laatste hief ook een
jaarlijkse rente op de kerk,230 wat, zoals wij wel van elders weten,
een niet onbekende vorm was om het maken van kunstwerken te
financieren. Wie b.v. de kleine koorbanken hebben gemaakt, weten
wij dus ook nu nog niet. Maar misschien is dat ook teveel gevraagd
en geeft onze huidige kennis de werkelijkheid goed weer, als wij
aannemen, dat zij van velen, die in die jaren als beeldsnijder in de
kerk werkten, het gezamenlijke anonieme werk zijn.
De steenbewerkers

Voor wat betreft de beeldhouwers, metselrysnijders en cleynstekers zijn onze gegevens nog schaarser. Kenden wij vroeger al
wel het een en ander over de rol van zekere Adriaan Ghijben bij
de torenbouw in de aanvang der 16e eeuw,231 een soortgelijke
functie moet ook zijn uitgeoefend door Mr. Cornelis Jooszoon, die
rond die tijd betrokken was bij de herbouw van het klooster Sint
Catharinadal, doch in de daarop betrekking hebbende gegevens
tevens wordt aangeduid als "werkmeester van de kerk".232 Zijn
functie als architect blijkt ook duidelijk uit het feit, dat hij in 1498
voor de stad een patroon maakte van een waterloop en van de
overkapping van de Lombardpoort. Niettemin is hij in 1504 met
Otto van Galen betrokken bij het schoonmaken van grafmonumenten,233 zeer eenvoudige arbeid dus, tenzij men zulks als een soort
restauratiewerk zou opvatten.
De beeldsnijders van Galen, versterkt door de goudsmid Aert
van Moffendorff - over wie nog nader - getuigen in 1547 van
meester Claes van Souwen, dat zij deze als "cleynsteker van antyck"
jarenlang te Breda hebben gekend234 ; niettemin heb ik van deze
laatste vrijwel geen gegevens gevonden.
Dan zijn er nog een aantal vakgenoten, van wie wij niet meer
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weten dan hun naam. De meeste kennen wij uit het poortersregister, waarbij het vroeger reeds was opgevallen, dat ruim twintig
steenbewerkers, een enkele als "metser" maar de meeste als steenhouwer aangeduid, ongeveer tegelijkertijd, nI. in oktober 1539, in
dat register werden ingeschreven. 235 Een dergelijke gezamenlijke
inschrijving op een bepaald tijdstip zou nog niet behoeven te betekenen, dat de desbetreffende personen nu ook tegelijkertijd in de
stad waren gekomen; zij kan het gevolg zijn van een of andere
bestuurlijke maatregel.2 36 Maar in dit geval blijkt toch wel van een
aparte situatie, want de betrokkenen legden, zoals het register vermeldt, een bijzondere eed van trouw af, die geen poorterschap
tengevolge had.
Waar de desbetreffende ordonantie, waarop die regeling blijkbaar berustte, nog niet is teruggevonden, bestaat over de achtergrond daarvan geen zekerheid. 237 Mij dunkt echter, dat een en
ander toch wel duidt op een gelijktijdig voor een bepaald werk in
de stad gekomen groep van van elders aangetrokken steenbewerkers, voor wier werkzaamheid blijkbaar enerzijds poorterschap
nodig was, terwijl anderzijds verkrijging daarvan voor die korte
tijd op bezwaren stuitte, zodat men naar een afzonderlijke oplossing
moest zoeken.
Maar om welk werk gaat het hier? Dat in deze aan de voortzetting van de door Hendrik IlI's dood gestagneerde kasteelbouw
moet worden gedacht, lijkt mij waarschijnlijk. 238
Van deze groep van personen verdient er een nog speciaal onze
aandacht nI. Mr. Andries de steenhouwer. Deze toch, zal wel geen
ander zijn dan Mr. Andries de Seron, die in 1541 het huis d'Eegde
in de Gasthuisstraat kocht. 239 Zijn weinig uitheems aandoende
voornaam ten spijt, was hij een Italiaanse steenhouwer, die zeker
relatie's had met Hendrik lIl, want de rentmeestersrekening van
1531 moet een post hebben bevat, waarbij hij wordt betaald voor
werkzaamheden aan de poorten van Diest. 24o Hij zou in 1539 voor
een van de Egmonts het beeldhouwwerk hebben uitgevoerd aan de
in 1807 gesloopte galerij op diens slot te Buren,241 en er is wel enige
aanleiding om te vermoeden, dat zijn betrekking met het hof dan
25

Jaarboek De Oranjeboom 14 (1961)

zal gelopen hebben via zijn landgenoot Thomas Vincidor de Bologna, van wie zeker is dat deze, lang voor hij te Breda kwam, ook
in een andere bezitting van de Egmollts, namelijk te IJselstein,
heeft gewerkt. 242
Ook ten aanzien van de steenbewerkende kunstenaars is de
verhouding met Antwerpen weer niet eenzijdig. Zekere Anthonis
van Breda maakte in 1548 in de 0.1. Vrouwe Kerk te Antwerpen
een groep beelden. Peter Janszoon van Breda en Adriaan van Breda,
metselrysnijders, werden te Antwerpen meester in 1531 en 1536.
Over Michiel van Galen spraken wij reeds. 243

Thomas Vincidor de Bologna
Zojuist noemde ik al de Italiaanse meester, die als ontwerper
bekend staat van het belangrijkste kunstwerk, dat door Hendrik III
van Nassau, van wiens bewind en vorstelijke staat op stad en land
van Breda in die tijd zulk een grote invloed is uitgegaan, werd tot
stand gebracht, namelijk het kasteel.
Op de bouwgeschiedenis daarvan 244 nader in te gaan, ligt niet
in mijn bedoeling. Wel moet worden opgemerkt, dat deze, toch
reeds ingewikkeld, er door de publicaties der laatste jaren niet
duidelijker op is geworden. Want terwijl men sinds het opstel van
pater Placidus over de bemoeiingen van Rombout Keldermans
rond 1527, zou kunnen vermoeden, dat aan de definitieve vormgeving door bedoelde Italiaanse ontwerper nog een korte periode
van herstel en gedeeltelijke vernieuwing op de oude voet is voorafgegaan, denkt de auteur van het kunsthistorisch hoofdstuk in de
Bredase stadsgeschiedenis veeleer aan een aanzienlijk vroegere inschakeling van Vincidor, misschien al in de jaren rond 1510. 245
Tegen de stijlcritische argumenten, op grond waarvan dit laatste
waarschijnlijk zou zijn en die ik buiten beoordeling laat, verzetten
zich echter de feitelijke gegevens. Want er is geen enkele aanleiding
te veronderstellen, dat Vincidor, leerling van Rafaël,246 en na diens
dood, voorzien van een Pauselijke aanbevelingsbrief van 21 mei
1520, naar de Nederlanden gezonden, onder meer om te rapporteren over de afwerking van in opdracht van de Paus te vervaar26

Jaarboek De Oranjeboom 14 (1961)

digen tapijten, eerder dan in dat jaar in de lage landen is geweest. 247
Het eerste bericht van zijn aanwezigheid aldaar stamt van Albrecht
Dürer, die hem in september 1520 te Antwerpen ontmoette. 248 En
voor een reis van Hendrik III naar Italië v66r 1520 is in diens
itinerarium geen ruimte.
Intussen staat de medewerking van Vincidor aan het Bredase
kasteel, waarover de tijdgenoten berichten,249 ook uit authentieke
gegevens vast, doch deze wijzen juist alle naar de periode na Hendrik lII's verblijf in Spanje en Italië (1522-1530), wat trouwens
ook met de keuze van de bouwstijl, die toch kennelijk door dat
verblijf is beïnvloed, in overeenstemming is. Zo moet de onvolledig
gedateerde brief, waarin Hendrik III instemt met Vincidor's suggestie om zich na diens bezoek aan zijn "ouvraige" te Breda, blijvend aldaar te vestigen, wel van 1530 of 1531 zijn. 25o In laatstgenoemd jaar of in 1532 was men blijkbaar ook met de bouw
begonnen en een speciale rekening van de bouwkosten over 1534
noemt "mijns geneden heere schilder Bouloingnen".251
Ter aanvulling van deze, goeddeels reeds bekende, gegevens kan
ik nog slechts één feit vermelden, maar dit bewijst de werkelijke
deelname van Vincidor aan de kasteelbouw dan ook afdoende. Er
bestaat namelijk nog een brief van 4 oktober 1537, waarin de
drossaard Jan van Renesse aan Hendrik lIl, die toen te Brussel was,
mededelingen doet over de vordering van die bouw. Men zit blijkbaar midden in het werk en er wordt gesproken van kamers waarmede men doende of bijna gereed is. Nu heeft men van iedere soort
vensters, die ontworpen zijn, er één gemaakt "et Boullongne" aldus de brief - "est besoignant aux patrons de la serrure". Vincidor was dus bezig met het ontwerpen van het sluitwerk van de
ramen; daaruit blijkt, dat zijn aandeel in de bouw blijkbaar ging
tot in de détails van de versieringen. 252
Het ligt voor de hand, te veronderstellen, dat Vincidor te Breda
nog wel bij meer betrokken is geweest dan bij het kasteel, waarbij
men heeft gedacht aan sommige kunstwerken in de Grote kerk;
aanwijzingen daarvoor zijn echter niet gevonden. 253 Hij schijnt wel
te Breda, waar hij ook een penningkabinet bezat, gebleven te zijn,
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maar dat hij tot zijn dood (v66r 1556) tot dusverre in geen enkel
archiefstuk aldaar is aangetroffen, is wel merkwaardig. 254
De Bredase goudsmeden

Is Vincidor, minstens voor enige jaren, vast aan het hof verbonden geweest, voor het overige vinden wij, naar de rekeningfragmenten te oordelen, slechts één kunstenaar in zulk een positie,
namelijk 's heren goudsmid. Zulks vormt een welkom aanknopingspunt om over deze groep van kunstenaars tenslotte nog het een
en ander te zeggen.
Er waren zeker veel goudsmeden in de stad. In de tijd van
Hendrik III komt men met inbegrip van enkele zilversmeden, op 15
tot 20, in een zo kleine samenleving een hoog geta1. 255 De invloed
van het hof, de adel en de grote patriciërs zal hier wel een rol
hebben gespeeld, maar ook in de 15e eeuw moeten te Breda belangrijke goudsmeden hebben gewerkt. Het is te weinig bekend,
dat Vermeulen in 1924 uit die tijd een groep van gouden en verguld-zilveren monstransen bijeen heeft gebracht, n1. tien exemplaren die bijna alle de Bredase keur dragen en zes bovendien het
onbekende meestersteken G.256 Een dezer monstransen was te zien
op de Bredase tentoonstelling in 1952;257; de tegenwoordige kathedraal te Breda bezit twee andere en van deze is er één, die naast
de Bredase keur als meesterteken een vogel draagt; deze moet
trouwens iets later worden gesteld, n1. ca. 1500. 258
Vanaf die tijd kennen wij al enkele goudsmeden en één dezer
is de hierboven reeds genoemde Adriaaan Keyen, de vader der
Antwerpse schilders, die ongetwijfeld, gezien zijn woonplaats in de
stad, een der voornaamste goudsmeden moet zijn geweest. En nu
is het frappant, dat de enige Keyen wiens zegel wij kennen - de
schepen Cornelis Keyen - daarin ook vogels blijkt te voeren. 259
Hieraan conclusies te verbinden zou natuurlijk voorbarig zijn; het
is zeer wel mogelijk dat de overeenkomst schijnbaar is of niets te
betekenen heeft. Ik vestig daarom slechts de aandacht op dit feit,
in de hoop dat de heraldici daarover hun oordeel kunnen geven.
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Misschien is Adriaan Keyen ook in dienst van het hof geweest.
In mei 1506 zond Françoise van Savoyen hem met de rentmeester
naar Bergen op Zoom om 2 zilveren stoopkannen te kopen, die
zij haar zwager Willem van Nassau op de Dillenburg wilde aanbieden als huwelijksgeschenk,260 In 1525 treffen wij echter als
goudsmid aan zekere meester Peter Wolfgang, die in dat jaar twaalf
gulden tot steun van zijn huishuur, acht sester rogs, drie schuiten
turf en een "cledinghe" genoot. Hij was dus blijkbaar vast aan het
hof verbonden; later, in 1534, staat hij te boek voor lakense kleding. 261
Met deze goudsmid zijn wij een kunstenaar op het spoor gekomen, die, omdat hij elders blijkbaar succesvol had gewerkt en
naam had verworven, door Hendrik IH, die juist altijd zulke mensen
zocht, aan diens hof moet zijn verbonden. Dürer vermeldt in het
dagboek van zijn reis door de Nederlanden, dat hij hem in augustus
1520 te Antwerpen ontmoette en hem vier van zijn nieuwste kopergravures schonk, terwijl Gerardus Ge1denhauer, die in 1522 van
de in zijn tijd levende kunstenaars een waardering gaf, bij de goudsmeden Peter Wolfgang van Keulen bovenaan stelt. 262 Maar verder
waren er van hem bijna geen levensbijzonderheden bekend totdat
Duverger in 1934 er een aantal bijeenbracht. 263 Het blijkt, dat
hij tussen 1505 en 1510, aangelokt door de veel grotere mogelijkheden die de Zuidelijke Nederlanden boden, vanuit het Keulse
goudsmidscentrum naar het Westen trok, in laatstgenoemd jaar te
Antwerpen meester werd en spoedig allerlei opdrachten kreeg: van
Margaretha van Oostenrijk voor een zilveren poederdoos en een
crucifix; van Keizer Maximiliaan voor twaalf zilveren borden; van
de 0.1. Vrouwekerk te Antwerpen voor vier taferelen uit het leven
van de H. Maagd, in verguld koperen platen. Aanstonds na zijn
komst te Antwerpen had hij ook relaties met het Noorden; in 1509
had hij immers voor het Godshuis St. Agatha te Delft een ciborie
onder handen. 264 Zijn latere jaren bleven echter aan Duverger
onbekend.
Opdrachten voor de heer van Breda had Wolfgang al rond
1509 uitgevoerd. 265 Wanneer hij echter door deze aan diens hof is
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verbonden, staat niet vast; misschien geschiedde dit nog v66r de
aanvang van Hendrik IH's reis naar Spanje en Italië, die van 1522
tot 1530 duurde. In ieder geval woonde de goudsmid in Breda sinds
1525 toen hij in de Katerstraat een huis kocht dat weliswaar in
1534 afbrandde, maar het volgend jaar met subsidie voor een hard
dak werd herbouwd. 266 Na in 1535 voorschotten te hebben ontvangen voor een werk dat hij nog voor Margaretha van Hongarije
had aangenomen - zilveren hoekpijlers voor een bed met spijlen
- blijkt echter in 1536 de afwerking daarvan te geschieden door
Amoud van Moffendorff, goudsmid te Breda, die ook de laatste
betalingen ontving. 267 Duverger kon dit niet verklaren, maar deze
Amoud was een schoonzoon van Peter Wolfgang. 268 Hij stamde,
zoals uit een volmacht van 1535 op zijn broeder te Blyssen in het
stift Keulen blijkt, ook uit het Keulse,269 maar heet in Bredase
akten uit Antwerpen afkomstig. Hij had dus dezelfde weg gevolgd
als zijn schoonvader, maar woonde, daar hij in 1546 poorter
heet 270 en in het desbetreffend register sinds 1534 niet voorkomt,271 zeker al v66r laatstgenoemd jaar in de stad, waar hij dus
later misschien het atelier van zijn schoonvader had overgenomen.
Wellicht volgde hij deze ook op als hofgoudsmid, want in het
voorjaar van 1538 blijkt hij voor Hendrik Hl twee zilveren kannen
in bewerking te hebben 272 en twee jaar later reizen de burgemeesters met hem naar Antwerpen om zilverwerk te kopen voor Anna
van Lotharingen, de echtgenote van René van Chalon. 273
In 1538 had hij ook in de Katerstraat een huis gekocht waarvoor Hendrik Hl hem "te zijnre ootmoedige bede" nog 200 Rijnsgulden had geleend ter afkorting op zijn dec1aratie 274 en in 1543
kocht hij ook nog in dezelfde straat het huis, waarin zijn schoonvader was overleden en dat hij blijkens de akte al eerder in handen
had. 275
Hij bezat de beide aan elkaar grenzende panden, vermoedelijk
aan de Zuidzijde van die straat schuin tegenover het Kastee1plein
gelegen, nog in 1558, maar woonde daar toen blijkbaar niet
meer. 276 Zijn erfgenamen verkochten een daarvan in 1562,277
waarbij het merkwaardig is te constateren dat zijn zoon Wolfgang
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van Moffendorff dan weer goudsmid te Antwerpen heet. 278 Daarentegen was een der beide dochters met een Mechelse goudsmid
gehuwd, die in 1566 te Breda in de Eindpoortstraat woonde en
misschien het atelier van van Moffendorff had overgenomen. 279
Een en ander vormt een geheel van feiten, waarin de wisselwerking
tussen de Bredase en de Antwerpse kunstenaars weer goed wordt
weerspiegeld.
Wat heeft Peter Wolfgang voor Hendrik III vervaardigd?
Hij had blijkbaar een hoeveelheid goud en zilver doorlopend
in zijn bezit, om daarmede telkens zijn opdrachten uit te voeren,
een omstandigheid die overigens zijn vaste relatie met het hof demonstreert. Bij een contr6le op de nog aanwezige hoeveelheid vanwege de Rekenkamer in 1527, blijkt deze niet in aanmerking te
nemen het goud en zilver, benodigd voor een "barille" en voor een
kop waarop de slag bij Pavia zou worden afgebeeld, stukken die
Wolfgang onder handen had en waarvoor blijkbaar het materiaal
afzonderlijk ter beschikking was gesteld. 280 Laatstgenoemde kop
of beker, bijna acht kilo in gewicht, is ook werkelijk afgeleverd,
want zij behoorde tot de kostbaarheden, die in 1567 bij de vlucht
van Willem van Oranje uit de Nederlanden, naar de Dillenburg
werden gezonden. 281 Ze werd in 1572 verpand, maar niet versmolten, want in een goederenIijst van het jaar daarop komt het stuk
weer voor. 282 Of het nog bestaat is mij niet bekend.
De goudsmid maakte ook wel ontwerpen, die dan elders werden
uitgevoerd.
Aldus in een brief van Hendrik III vanuit Brussel aan zijn raden
te Breda (oktober 1531) waarin hij deze opdraagt aan meester Peter
de goudsmid te zeggen "quil m'advise de lestat de l'ouvraige quil
a pour moy en mains et quil m'envoye la mesure du saye 283 et la
façon, couleur, grandeur et sorte de la fleur avec bonne declaracion,
pour Ie faire faire icy."284
De Zuid-Nederlandse werken van Wolfgang zijn vrijwel alle
verloren gegaan. Bewaard is slechts gebleven een grote verguld
koperen altaarplaat, de bewening van Christus voorstellend, die zich
bevond in de Salvatorskerk te Brugge en nu in het museum van
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die kerk wordt bewaard. 285 Misschien heeft hij ook te Breda wel
zulk werk gemaakt.
Daarnaast is er voorshands wellicht aanleiding Peter Wolfgang in
verband te brengen met de kromstaf van de abt van Berne, een
voornaam stuk smeedwerk uit de eerste helft der 16e eeuw, vervaardigd tijdens het bewind van de abt Coenraad van Malsen
(1528-1549). Dat dit stuk, behalve het meestersteken W de Antwerpse keur draagt, behoeft de toeschrijving, die overigens nog in
onderzoek is, niet uit te sluiten. 286 De meester zou zich, ('ok te
Breda wonend, hebben kunnen blijven beschouwen als te behoren
tot het Antwerps gilde, te meer omdat te Breda een goud- en zilversmidsgilde eerst later werd geconstitueerd. 287 Merkwaardig blijft
toch, dat de genoemde rekeningposten inzake de opdracht vanwege
Maria van Hongarije uit 1535, hem goudsmid, wonende te Antwerpen noemen,288 terwijl anderzijds vaststaat dat hij toen te Breda,
woonde 289 en - gezien de relatie met Arnoud van Moffendorff aan de identiteit geen twijfel bestaat. De oplossing is misschien, dat
Wolfgang zijn atelier te Antwerpen is blijven aanhouden.
Er zijn tenslotte aanwijzingen, dat er met zijn financiële omstandigheden iets mis is gegaan. Zijn schoonzoon was hij in 1535
nog geld schuldig, waarvoor hij o.a. zijn huis met een rente bezwaarde. 290 Dit was blijkbaar mogelijk, ondanks het feit, dat hij
in 1527 huis en huisraad als zekerheid had moeten aanwenden voor
de betaling van 50 pond Vlaams die bij de opname van de rekeningcourant met het goud en zilver van de heer in dat jaar,291 in zijn
debet bleken te staan. Bij zijn overlijden zal de schuld nog niet zijn
afgelost, want de hierboven vermelde aankoop door zijn schoonzoon van het huis in de Katerstraat in 1543, geschiedde "uit '5 heren
hand", in het openbaar dus, en wel van de gecommitteerde van
de heer, Raphael van Bruheze. 292
De overige goudsmeden, die in 16e eeuws Breda hebben gewerkt, kan ik nu nog maar kort bespreken. De families Elincx,
Piggen en van Baerle vormen drie bekende Bredase geslachten waaruit verscheidene goudsmeden zijn voortgekomen. 293 De artistieke
32

Jaarboek De Oranjeboom 14 (1961)

afkomst blijkt bij Jan de Seron en Elias Marcus, wier vaders, de
steenhouwer Andries de Seron en de beeldsnijder Hendrik Marcus,
wij reeds noemden. Van de eerste weten wij niets anders dan dat
hij in 1549 poorter werd,294 maar de tweede, een geboren Bredanaar, was in de tweede helft der 16e eeuw een der bekendste goudsmeden in de stad. 295 Met anderen is hij in 1577 betrokken bij het
aanmunten van het noodgeld,296 terwijl hij in 1590 na de verrassing van de stad door het turfschip, zilverwerk levert voor de
nieuwe stadsgouverneur Heraugière. 297 Maar zijn bekendste werk
is de in 1600 voor de zwager van Prins Maurits, Philips von Hohenlohe, vervaardigde, nog bestaande schaal met deksel, gegraveerd
met voorstellingen van de verrassing der stad. Afgezien van de
kromstaf van Berne, is dit fraaie stuk dat te zien was op de tentoonstelling van 1952, vrijwel het enige werk der 16e eeuwse Bredase
goudsmeden, dat ons is overgeleverd. 298
Enkele van deze waren trouwens weer van elders afkomstig. Zo
mag men Peter Wolfgang van Keulen niet verwarren met een
andere uit het Keulse afkomstige goudsmid, Peter Peterszoon van
Colen, die een tragische rol heeft gespeeld in de hervormingstijd. 299
Verder noemden wij reeds behalve van Moffendorff de met diens
dochter gehuwde Mechelse goudsmid Jacob Smouts. 300 Jeremias
Maes, een tijdgenoot van Elias Marcus en ten dele ook uitvoerder
van de Hohenlohe-beker,301 kwam weer uit Antwerpen. Hij werd
poorter in 1574 en maakte in 1581 een zilveren spiegel voor de
Spaanse gouverneur Haultepenne. 302 Reeds eerder was zekere Willem Haeck uit Antwerpen poorter geworden. 303 Veel ouder is Jan
Willemszoon van Heek, goudsmid van Brussel, die zich in 1519 te
Breda in de Lange Brugstraat vestigde. 304 Na de brand van 1534
procedeerde hij over gekochte doch niet geleverde ijsselsteen, waarmede hij zijn huis had willen opbouwen. 305 In 1539 verklaart hij
aan Jacob Gansepoel, een Antwerps goudsmid, 13 pond schuldig
te zijn voor geleverd zilver. 306 In dezelfde straat woonde de goudsmid Cornelis Franszoon, die familierelaties had met zijn collega's,
de Quingets in Antwerpen, voor wie hij rond 1540 op bestelling
gouden en zilveren voorwerpen maakte. 307 In Antwerpen had
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trouwens ook Elias Marcus, al was deze geboren Bredanaar, lang
gewerkt, want in 1551 komt hij vanuit die stad met een collega de
keuring verrichten van twee gouden koppen met deksel,308 die het
Bredase stadsbestuur voor Anna van Buren had laten maken door
de goudsmid Jan van Hoodonck 309 en dertien jaar later woonde
hij nog in eerstgenoemde stad. 310 Hetzelfde geldt trouwens voor
Joris Elincx, die in 1561 als zilversmid van Breda te Antwerpen
poorter wordt,311 maar in 1568 weer te Breda woonde 312 en voor
de goudsmid Hubrecht van Baerle die in 1562 te Antwerpen nog
een Bredase leerling had,313 maar enkele jaren later te Breda blijkt
te behoren tot de leiders van de jonge Calvinistische gemeente, als
hoedanig hij in 1568 uit de stad wordt gebannen. 314 Misschien
hield hun vertrek uit Antwerpen juist wel met de hervorming
verband. Van andere uit Breda afkomstige maar te Antwerpen
werkzame goudsmeden, waaronder een broeder van Elias Marcus,315 weten wij niet anders dan dat zij daar bleven gevestigd. De
wisselwerking met het Zuiden vertoont dus met name bij de goudsmeden wel een zeer gevarieerd patroon.
De enige goudsmeden die wij in de kerkrekeningen vinden genoemd zijn Peter Rijckout Loonen en Pauwels Piggen, die beiden
cibories leverden. 316 Eerstgenoemde 317 leverde in 1561 aan de stad
een zilveren schaal en werkte in dat jaar ook aan twee zilveren
stopen die waren aangeboden aan Anna van Saksen. 318
Behalve Cornelis Jooszoon, de "werkmeester" van de kerk in
het begin der zestiende eeuw,319 leefde te Breda iets later nog een
goudsmid van die naam die in de Steenbrugstraat woonde. 320
Een aantal goud- en zilversmeden kennen wij tenslotte nog
omdat zij betrokken waren bij het maken van zegeltangen voor de
lakenhal of soortgelijke stempels. 321 Van nog anderen is slechts een
blote vermelding overgebleven. 322

De tapijtserie van het Huis Nassau
Wie de inventarissen van de inboedel van het Bredase kasteel in
de zestiende eeuw bestudeert,323 wordt getroffen door het feit, dat
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daarin behalve gouden en zilveren vaatwerk en kunstvoorwerpen,
vooral wandtapijten voorkomen. De meeste werden in 1567 naar
de Dillenburg gevoerd, waar ze in de 18de eeuw helaas goeddeels
zijn verbrand. 324 Daartoe behoorde ook een serie van acht gobelins,
waarin diverse personen uit het Nassause stamhuis werden voorgesteld, besloten met een afbeelding van Hendrik III en zijn drie
echtgenoten. 325 Deze serie 326 heeft in de kunstgeschiedenis meerdere bekendheid verworven, omdat op gezag van van Mander 327
werd aangenomen, dat de tapijten waren ontworpen door de vermaarde Brusselaar Barend van Orley,328 een toeschrijving, die
stijlcritisch geen bezwaren opleverde toen in het begin dezer eeuw
van 5 van de 8 ontwerpen, de tekeningen werden teruggevonden. 329
Het slotstuk van de serie neemt in zoverre een bijzondere plaats in,
dat van de daarop voorkomende afbeeldingen die van Hendrik III
en Mencia ook werkelijke portretten moeten zijn geweest, wat bij
vergelijking met andere afbeeldingen uit die tijd ook goed blijkt
uit te komen. Men moet dus wel aannemen dat er in dit geval
tussen de ontwerper en de opdrachtgever ook een rechtstreekse
connectie heeft bestaan, welk feit dan misschien de suggestie om de
beide kleine portretjes van Hendrik en Mencia te Berlijn 330 waarvan vooral het laatste met de afbeelding op het tapijtontwerp
een sterke gelijkenis in beeld en wijze van behandeling vertoont ook aan van Odey toe te schrijven, kan ondersteunen.
Maar door welke tapijtwerker zijn de gobelins vervaardigd?
Mejuffrouw van lJsselsteyn heeft het tapijthuis Pannemaker te
Brussel genoemd,331 misschien omdat van Orley voornamelijk voor
dit huis werkte. Die veronderstelling is echter niet juist. Blijkens
de rentmeestersrekening 332 werd in 1531 voor ,,8 grote stucken
van 300 ellen" en nog 2 stukken "op de maniere van Turckeye"
van 49 ellen, 1873 gulden en 10 stuivers betaald aan "Willem der
Moyen, tapissier". De identiteit van deze 8 stuks met de Nassause
serie staat door de maten wel vast. 333
Deze Willem was met zijn broeder firmant in een Brussels
tapijthuis van die naam waarvan wij betrekkelijk weinig weten. 334
Pieter Coeck van Aelst stond met hen in relatie, maar dat van
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Orley voor deze firma had gewerkt, was, geloof ik, tot dusverre
niet bekend.

Slotnotitie
Het wordt nu tijd, deze aantekeningen te beëindigen. Daarbij
kan dan tenslotte nog de vraag rijzen, of het voorgaande conclusies
toelaat. Dit lijkt echter te veel gevraagd want een betoog is er niet
geweest, alleen een aaneenrijging van losse gegevens, die op Bredase
kunst en kunstenaars in de zestiende eeuw betrekking hadden;
gegevens die door verdergaand en opzettelijk ingesteld onderzoek
zeker nog zouden kunnen worden vermeerderd en verbeterd.
Toch zijn er wel een tweetal lijnen te ontdekken.
De eerste is de relatie van de stad met Antwerpen, die gelijk
wij weten, zo sterk was op het gebied der instellingen van recht en
bestuur maar nu evenzeer op kunstgebied blijkt te bestaan. De
invloed is ook hier weliswaar hoofdzakelijk van Zuid naar Noord
gericht maar toch niet zoals op het terrein der rechtsverhoudingen,335 uitsluitend.
De tweede is de invloed van het Nassause hof. Deze invloed
werkte uiteraard in tegengestelde richting. Zij stootte niet af naar
het Zuiden, maar trok in tegendeel kunstenaars aan.
In veel gevallen zagen wij echter in dezelfde familie beide 1llvloeden tegelijkertijd of achtereenvolgens optreden.
Nijmegen, juli 1960
AANTEKENINGEN:
188

lSG

Otw v. G. sr. spelregeerder in 1496 (GA 1512; zie Geschied. van Breda I
296); het lijkt mij echter niet zeker of dit Vreugdendaal betreft (zie noot 202).
Jan v. G. 1515 (Stadsreken.; GA. 1516 zJ.), 1522 (R 429 fol. 20), 1523
(R 429 fol. 223), 1531 (Col!. Kleyn 25), de laatste maal als gezworene. Frans
v. G. 1523 (R 429 fol. 223), 1525 (R 431 fol. 102), 1532 (R 437 fol. 145)
als gezworene, 1551 (R 456 fol. 121 v ). Otta Franszoon v. G. en Michiel
Janszoon v. G. werden door de gezellen van Vreugdendaal ten grave gedragen (GA, Weesk. 317 en 327); de laatste bovendien R 456 fol. 12 (1551);
Otto was spelregeerder in 1568 (Hermans a.w. 220) .
Vgl. - over deze Kamer o.a. Hermans a.w. 194 vgg. en 333 vgg.; Dr. J. F.
Corstens, Vreugdendael in: Bredaniana I; Geschiedenis van Breda 1295 vg.

36

Jaarboek De Oranjeboom 14 (1961)

190
191

Vg!. Geschied. van Breda I 242 vg. (onjuist op pag. 295).
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Ig4 Vg!. Geschied. van Breda I 93 vg., 204 vg.
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laatste zal wel het Antwerpse geweest zijn.
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en als functionaris van de kerk. (Otwen Frans v. Galen; vg!. noten 149 en
166).
203 Stadsreken. 1516 (GA. 1516 z.f.).
204 v. Keppel a.w. 65 vg.
205 D. Th. Enklaar, Varende Luyden (Assen 1937) 37 vgg. Geschied. van Breda
I 254.
206 Zie noot 109.
207 Enklaar (Varende Luyden) 49 i.v.m. 41. Zie ook Hermans a.w. 195.
208 v. Keppel a.w. 67.
209 Roever Jan, prins van de zotten, "vuermeester" in de Torenstraat in 1514.
(R 422 fo!. 5); Enklaar (Varende Luyden) 49.
210 R 426 fo!. 64 v d.d. 1519 aug. 17; zie ook R 429 fa!. 20 d.d. 1522 febr. 3.
211 Stadsrek. 1515 (GA. 1516 z.f.); zie Enklaar (Uilenspiegel's kring) 114.
212 Stadrek. 1515 (GA. 1516 z.f.); Hermans a.w. 203. In 1519 krijgt hij 4
quarten wijn als prijs voor het "vueren" (zie noot 150). Zie eveneens noot 210.
213 Hermans a.w. 206.
214 N!. op de Veemarkt (later D. 190 nu nabij Veemarktstraat no. 63). Zie de
in noot 10 genoemde lijst.
215 Zie noot 139.
216 Akten over hem en zijn goederen: R 431 fa!. 23 v (1525), R 83 fa!. 127v
(1525), R 433 fo!. 52v vg. en 122v (1528), R 84 fo!. 89 v (1535).
217 Uittreksel, bedoeld in noot 22.
218 R 89 fa!. 52 d.d. 1542 juni 17.
219 R 462 fa!. 42v d.d. 1557 febr. 24 (zijn wed. Petere Merten Hubrechts dochter
v. d. Molen).
220 Aldus R 83 fo!. 50v vg. (Jan Dirkszoon van Veldhoven, wonende te Veldhoven).
221 R 433 fo!. 64 v d.d. 1518 mei 22; zie Geschied. van Breda I 187. Andere
akten over hem R 429 fa!. 169 (1523), R 431 fo!. 21 v (1525), R 83 fa!. 159
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(1526), R 435 fol. 72 (1530).
R 83 fo!. 45v vg. (vonnis d.d. 1522 sept. 18). Een deel der hier gereleveerde
feiten blijkt uit het criminele vonnis (noot 223). Zie overigens Geschied. van
Breda I 217 noot 2; Cerutti (Rechtsbronnen Breda) I pag. XXXI.
R 83 fol. 64 (vonnis 1523 apr. 1).
Dit alles R 83 fol. 50 v vg. (vonnis d.d. 1522 okt. 17).
R 83 fol. 5I.
Mij tot Breda beperkend, wijs ik o.a. op v. Goor a.w. 82 en het geval, bedoeld in noot 28. De oudste judicialia (R 83 e.v.) leveren meerdere voorbeelden op.
R 426 fo!. 76 d.d. 1519 nov. 18.
Rekening van de fabriekmeester van het kapittel over 1515 en 1516 (GA
345b): "I tem betaelt Rasen den beelsnijder van der tabernaculen ende dat
raem schoon te maickene, dar die kerssen op staen 1 % stuver". Het werk
was dus zeker ten dele eenvoudige arbeid.
Akte genoemd in noot 143. Kladkasboek kerkmeesters pag. 83 en 105.
Kladkasboek als voor pag. 110 (1538).
Zie v. Keppel a.w. 4, Kalf a.w. 58 vg. en 61, Taxandria XLIV (1937) 113
vgg.
v. d. Aura a.w. 31 vg.; Kalf a.w. 6I.
Stadsrekening 1498 (GA. 1513 zJ.). Zie noot 148.
R 805 fol. 20v d.d. 1546 apr. 3. Zie over de kinderen van Claes v. Souwen
nog R 805 fo!. 22.
GA. 703 pag. 25 vgg. Vgl. Roest v. Limburg a.w. 64. De namen bij Obreen
a.p.
Trouwens, poorterschap kon volgen na een reeds jarenlange vestiging in de
stad. Zie noot 114.
GA 703 pag. 25. Zie de notitie van Dr. Corstens ter inleiding van zijn
klapper op de poortersregisters. De desbetreffende ordonnantie d.d. 1539
okt. 10 is gezocht in GA. 6 en R 314.
Aldus ook Roest v. Limburg a.w. 64; zie ook Taxandria XLI (1934) 270
(opdracht van 1539 aug. 27 tot voortzetting der werkzaamheden). Corstens
a.p. brengt hen in verband met de herbouw van het stadhuis, doch daarvoor
is 1539 te laat. Zie ook Dr. G. Galland, Geschichte der HoIländischen Baukunst und Bildnerei etc (Frankfurt a.M. 1890) 88 vg., die ten onrechte aan
het monument voor Engelbrecht II denkt. Zie ook noot 253.
R 446 fa!. 195 (1541 dec. 10). Het huis wordt in die akte "hofstad" genoemd.
Uittreksel, bedoeld in noot 22: "Item betailt Mr. Andries de Seron, Italiaen,
torten wercke van de poirte tot Diest". Te Diest waren geen nadere gegevens beschikbaar.
G. C. Labouchère, De toren der N.H. St. Nicolaaskerk te Ijsselstein, in:
Oudheidkundig Jaarboek II (1922) 57. De studie, bedoeld in noot 1 aldaar,
is blijkbaar niet verschenen. Zie ook Vermeulen a.w. Ir 135.
Vg!. Labouchère a.w. en de daar afgedrukte handtekening van Vincidor,
in vergelijking met het facs. van diens brief van 1521 (zie noot 247); Geschied. van Breda I 262.
Zie Rombouts en v. Lerius a.d. resp. 102, 117 en 128. Over de eerste noteert
Havermans (RA 's-Hert., Col!. Cuypers v. Velth. 104): "Anthonis van
Breda, in de wandeling genaamd Theun de Drayer is een voornaemd drayer
en beeldsnijder geweest en wordt bij Car. Scribanus gesteld v66r Cam.
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Floris, Jan de Hove, Jungeling en Paludanus." Ik heb dit verder niet
onderzocht.
Zie vooral Roest v. Limburg a.w. 42 vgg., Kalf a.w. 32 vgg., Vermeulen
a.w. II 128 vgg. en Geschied. van Breda I 260 vgg. Voorts de opstellen in
"Voordrachten, gehouden voor het Kon. Instituut van Ingenieurs" (maart
1950), alsmede Ir. T. Stegenga, De Restauratie van het kasteel van Breda
(Technisch 1.G.B. no. 51 van jan. 1951). Andere litt. bij Holleman a.w. 25.
Jaarboek "De Oranjeboom" I 109 vgg. resp. Geschied. van Breda I 262 vg.
Alg. litt. over hem: Alex. Pinchart, Notice sur Thomas Vincidor de Bologne
(in: Bull. de l'Acad. Royale de Be1gique XXX (1857) no. 6) alsmede Les
artistes étrangers dans les Pays-Bas. 1. Thomas Vincidor dit de Bologne (in:
Revue Universelle des arts XVIII, 1858, pag. 25 vgg.); vooral E. Diez
Ein Karton der "Giuochi di Putti" für Leo X. Beiträge zur Geschichte der
Raffaelwerkstätte (in: Jahrbuch der Kön. Preuszischen Kunstsammlungen
XXXI (1910) 30 vgg., en F. Filippini, Tommaso Vincidor da Bologna, scolaro
di Raffaello e amico del Dürer (in: Bolletino d'arte 2e serie, VIII (1928-29)
309 vgg.). Zie ook O. Fischel, Ein Teppichentwurf des Thomas Vincidor
(in: Jahrbuch a.w. XXX (1909) 89 vgg.), Labouchère a.w., Vollmer in
Thieme-Becker a.w. XXXIV pag. 385 vg., Th. Roest v. Limburg Een Spaanse
gravin van Nassau (Leiden 1908) 42 en Jaarboek "De Oranjeboom" I (1948)
123 vgg.
De aanbevelingsbrief (RA 's-Hert., CoU. Cuypers v. Velth. 125) is gedrukt
bij Pinchart (beide opstellen, genoemd in noot 246), het rapport van 20 juli
1521 bij E. Müntz, Un collaborateur peu connu de Raphael, Tomaso VincidoI
de Bologne (in: Le Revue de l'art ancien et moderne VI (Juli-Dec. 1899)
335 vgg.) met facs. Zie Diez a.w. 31 vg.
Dr. J. Veth en Dr. S. Muller Fzn, Albrecht Dürer's Niederländische Reise I
(Utrecht 1918) 62 vg. waar Vincidor "Thomas Polonius" heet. Zij wisselden
geschenken uit terwijl Dürer later via Vincidor nog gravures naar
Rome zond - en schetsten elkaars portret. Dat van Dürer, door Vincidor
gemaakt, is bewaard gebleven in een kopergravure. Zie overigens E. Panofsky, Albrecht Dürer (Princeton U.S.A. 1945) 209 vg. en Filippini a.w.
In de bekende Antwerpse verklaringen van 1543, waarin ten bewijze dat de
functie van architect ook dikwijls door andere kunstenaars werd uitgeoefend,
o.m. wordt vermeld, dat Vincidor, hoewel schilder (ook Dürer spreekt van
"ein guter Mahler"; zie voorts de brief genoemd in noot 250 ("peintre de
l'empereur") en de vermelding bedoeld in noot 251) had "geordineert het
huys tot Breda". Zie Obreen a.w. IV 227 vgg. (m.n. 232), Roest v. Limburg
(Kasteel) 43 en in breder verband Vermeulen a.w. II 184 vgg.
RA 's-Hert. Coll. Cuypers v. Velth. 125. Gedr.: Pinchart (de beide in noot
246 genoemde opstellen), Tijdschr. voor N. Brab. Geschiedenis, Taal- en
Letterkunde III (1885-86) 191 en Jaarboek "De Oranjeboom" I (1948) 130.
De brief, geschreven op 9 sept. uit Diest, kan niet zijn uit de jaren 1521 tot
en met 1529, 1533, 1534 en 1536, omdat Hendrik III toen buitenlands was,
terwijl de jaren 1535 en 1537 vanwege de in de noten 251 en 252 vermelde
gegevens evenmin in aanmerking komen. Het jaar 1532 is minder waarschijnlijk vanwege de daarin vallende Duitse reis. Van de beide overblijvende jaren
(1530 en 1531) komt schijnbaar 1530 het eerst in aanmerking omdat
Hendrik UI op 2 sept. van dat jaar te Diest was (F. J. Raymaekers, Chronicon Diestence, in: Compte Rendu .... de la Comm. Royale d'histoire IUe
série, U (Brussel 1861) 442); het is echter niet waarschijnlijk dat hij daar, na
8 jaar afwezigheid naar Breda terugkerend, een week is gebleven. Te Diest
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waren geen nadere gegvens aanwezig. Onopgehelderd is in de brief ook de
verwijzing naar justitiële bezwaren tegen Vincidor's vestiging te Breda. De
brief werd overigens naar Breda gezonden, zodat zijn bezoek geen vluchtige
"visite" was, eerder (i.v.m. nadere voorstellen, waarvan de brief spreekt),
een "visitatie".
)
Aanvang van de bouw in 1532: Taxandria XLI (1934) 145 (aantekening in
het Huisarchief Renesse). Aanvang in 1531: notitie van Adr. Havermans
over de aanwezigheid van een "Staet van alle den penn., geëmploieert tot
mijnen g.h. bouw zedert den jare XXXI, dat die eerst begonst in totten ....
dach Decemb. aO XVcXXXVI incluys" (RA. 's-Hert., Col!. Cuypers v. Velth.
100). De genoemde vermelding van Vincidor komt voor tussen enkele notities
van Havermans uit een verloren "Rekening van den bouwe de aO 1534"
(ColI. Cuypers v. Velth. e.I.), reeds door Pinchart (opstellen, genoemd in
noot 246) vermeld; deze notities heetten toen te berusten in GA Breda.
Alg. Rijksarchief Den Haag, Nassause Domeinraad, Raad en Rekenkamer te
Breda I no. 744 reg. 2937. Ik merk daarbij op, dat de door v. d. Hoeven
(a.w. 60) en Roest v. Limburg (Kasteel) 44, genoemde brief van Hendrik III
inzake "ie machon Demaistre" tot dusverre niet in GA. Breda is gevonden;
de juiste lezing zou wel eens kunnen zijn "le machon (Ie) maistre".
Kalf (a.w. 94) denkt aan Vincidor voor het drieluik in de Princekapel (zie
noot 19). Anderen vooral aan het monument voor Engelbrecht Il; zie Pinchart in beide in noot 246 genoemde opStellen, Galland (a.w. 87 vg.) Roest
v. Limburg, (Een Spaansche gravin) 42 en Vermeulen a.w. Il 131, waarbij
de beide eersten de brief uit Diest op het monument doen slaan. Het feit,
dat dit toen goeddeels was voltooid, dat later immers blijkt van Vincidor's
werkzaamheid aan het kasteel en dat de vermelding in de brief, dat er nog
genoeg gelegenheid is om over het "ouvraige" te spreken, dan zonder zin is,
sluiten die veronderstelling vrijwel uit. De term "ouvraige" wordt ook in
1537 (zie noot 252) voor de kasteelbouw gebruikt. Zie ook noot 238.
C. P. Serrure, Notice SUl' Ie cabinet monétaire de S.A. Ie prince de Ligne etc.
(Gent 1847) 396; Handel. Provo Genootschap van K. en W. in N. Brab. over
1847 (Den Bosch 1848) 69; N. Brab. Volksalmanak III (1891) 419 vgg.,
Roest v. Limburg (Een Spaansche gravin) 42. Deze gegevens hebben alle
betrekking op een mededeling van Goltzius, die in 1556 te Breda niet alleen
een penningverzameling van Prins Willem aantrof, maar ook een penningkabinet van "haeredes Thomae Vincidoris di Bononia, pictoris Itali". Misschien houdt dit aspect van Vincidor's werkzaamheid ook verband met de
bekende médaillons op de binnenplaats van het kasteel (zie Kalf a.w. 35;
Vermeulen a.w. 337 vg.).
Dit is een schatting; het aantal der in dit opstel met name genoemde gouden zilversmeden ligt hoger, doch niet allen waren gelijktijdig werkzaam.
Frans VermeuIen, Vijftiend'eeuwsche Bredasche monstransen in: Het Gildeboek VII (1924-25) 33 vgg.
Nassau-Oranje tentoonstelling (Breda 1952), Catalogus no. 180. De monstrans
was afkomstig uit het Jubelparkmuseum te Brussel (inv. 2959).
Afgeb. Kalf a.w. 148 afb. 122. Zie ook Vermeulen (Monstransen) 45 en Onze
Kunst 1913, 116. Zie ook Afb. 4.
Zie Juten (Cart. Begijnhof) 187 en Taxandria XVI (1909) 134 vg. Zie noot 78.
Rentmeestersrekening 1506 (Uittreksel, bedoeld in noot 22). De kannen
werden blijkens betaling aan de leverancier Gerijt Willemszoon, koopman,
inderdaad gekocht. Ze wogen 14 mark 6 ons en kostten 182 g!. 18 st.
Uittreksel, bedoeld in noot 22. Een en ander betekent natuurlijk niet, dat
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tussen de beide tijdstippen geen gage of kleding werden genoten. De aantekeningen van Havermans zijn immers zeer fragmentarisch.
Veth en Muller a.W. 59. Zie voorts Dr. J. Prinsen, Collectanea van Gerardus
Geldenhauer Noviomagensis (A'dam 1901) 73. Zie ook J. Duverger, Bronnen voor de XVe en XVle eeuwsche Nederlandsche Kunstgeschiedenis. (in:
Kunst lIl, 1932, pag. 325) en diens in de volgende noot geciteerde opstel
(pag. 35 noot 9).
J. Duverger, Edelsmid Peter Wolfganck van Keulen in: Kunst V (1934) 35
vgg.; met afzond. naschrift ook gedr. in Bijdr. en Documenten tot de Kunstgeschiedenis (Gent z.j.) 24 vgg. Vg!. ook Dr. G. v. Doorslaer, La corporation
et les ouvrages des orfèvres Malinois (Antw. 1935) 128.
D. Schlugheit, Antwerpsche goudsmeden en zilverdrijvers in de samenleving
(in: Bijdr. tot de Geschied. van het aloude hertogdom Brabant, Nieuwe
(tweede) reeks, XIII, 185 vgg.; 202).
Bij een procedure over de afwerking van de ciborie voor Delft beroept Wolfgang zich erop, dat hij nog zoveel andere opdrachten in bewerking heeft,
n!. "van onsen gen. Heere den Keyser ende van den Heer van Nassou ende
diversen anderen Heeren van den Keyserliken Hove". (Schlugheit a.p.;
Duverger (Bij!. en Doc.) 34).
R 431 fo!.. 94 v d.d. 1525 sept. 11 (m.v.n. transfix R 430 foL 33 d,d, 1524
maart 23). Zie verder v. Goor aw. 139, Geschied. van Breda I 188 en Stadsrek. 1535 (GA. 1518 zJ.).
Duverger (Edelsmid) 36.
Dit blijkt uit een akte van 1535 okt. 24 (R 440 fo!. 149); de echtgenote,
Anna Wolfgang, was toen al overleden. De akte vormt tevens de laatste
vermelding van Peter Wolfgang, die tussen 1535 en 1543 (zie noot 275) gestorven moet zijn.
R. 804 fo!. 80 d.d. 1535 okt. 17. Zie noot 290.
In de certificatie, bedoeld in noot 234. Hij heet daar ca. 50 jaar.
GA 703. Dit is af te leiden uit de klapper op de poortersregisters van Dr.
Corstens. Zie ook Geschied. van Breda I 68.
R. 443 fo!. 102 d.d. 1538 mei 24.
Stadsrekening 1540 (GA 1520 zJ.). Het zilver kostte blijkens een andere
post 1408 Rijnsgulden, 2 stuivers.
Daarover handelt de akte, genoemd in noot 272.
R. 448 fo!. 80 d.d. 1543 mei 23.
Aldus GA 1910 b fo!. 5.
R 467 fo!. 28 d.d. 1562 febr. 4.
Schlugheit (Alph. naamlijst op de goud- en zilversmeden te Antwerpen v66r
1600, Bijdr. a.w. XXVII, 47) vermeldt uit de lijsten van het gilde der
goud- en zilversmeden Wolff van Moffendorf, Arnouldszoon, goudsmid van
Breda, poorter geworden rond 1550-1560, gestorven 1565. Elders (a.w. 52)
noemt hij echter Wolf van Breda, vermeld o.a. in 1587. Dit klopt dus niet,
tenzij het twee personen betreft.
Adr. Havermans noteert in zijn aantekeningen over vermaarde lieden van
Breda afkomstig: "Wolf van Breda, een goudsmit in drijven en boetseren
sonderling exquis, tot Antwerpen wel bekend" (RA 's-Hert., Col!. Cuypers
v. Velth. 104). De notitie is doorgehaald; v. Goor (HS. XII Boek II) heeft
haar dan ook niet overgenomen.
Jan Smouts Corneliszoon, goudsmid van Mechelen geboren (R 471 fo!. 257
d.d. 1566 nov. 28). Zelf wordt zij op 30 juli 1567 beëdigd als "schoolvrouw"
ingevolge een ordonnantie van 1567 mei 31 (GA 6 fo!. 230v).
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R 432 fol. 229 d.d. 1527 aug. 19.
M. W. Jurriaanse, De inboedel van het kasteel te Breda in 1567 in: Bijdr.
en Meded. van het Hist. Genootschap LVI (1935) 214 vgg. Het stuk wordt
daar (pag. 223) aldus beschreven: "Une grande couppe dorée avecq Ia bataille
de Pavie et sa couverture, pesante trente quatre marcques, douze esterlins
et derny".
Zie A. J. M. Brouwer Ancher, Lijsten van door Prins Willem I verpande
goederen (in: Oud-Holland 1899, pag. 10 vgg.) alwaar (pag. 19) de kop
beschreven wordt als: "Item der verguit kopff daraeff die schlacht van
Pavia stehet weigt XXXVI marck". Zie verder Jurriaanse a.w. 223 noot 2
alsmede Dr. E. J. Haslingshuis, Hof.staat en hofleven van Prins WiIlem I
(in: Prins WiIlem van Oranje 1533-1933; Haarlem 1933. 279).
Dit woord zal hier vermoedelijk wel "kratsborstel" betekenen.
Alg. Rijksarchief 's-Gravenhage, Nassause Domeinraad, Raad en Rekenkamer te Breda I 744 reg. 2824 (d.d. okt. 16; het jaarcijfer 1531 blijkt uit
de samenhang).
Zie Duverger (Edelsmid) 38, met afbeelding.
In het artikel over Wolfgang in Thieme-Becker a.w. XXXVI, 222 vg., wordt
verwezen naar Analecta Praemonstratensia 1934 pag. 140, op welke plaats
mededelingen voorkomen over de restauratie van de staf, doch niet wordt
gerept over Wo1fgangs mogelijk auteurschap. Wel doet dit Jan-Eloy Brom
in Verslag der aartsbissch. musea te Utrecht over 1934 (pag. 6), waarvan de
juistheid door Duverger (Bijdr. en Doe. 34) wordt betwijfeld. De mening
van laatstgenoemde steunt echter op de toen aangenomen datering (1547),
terwijl nader onderzoek onlangs heeft aangetoond, dat de staf in 1536 of
1537 is vervaardigd. Aldus Pater H. v. Bavel van de abdij Beme te Heeswijk
die zo vriendelijk was, mij over dit kunstwerk nadere gegevens te verschaffen. Zie overigens Bemeboek (1934) 145 vgg. Afbeeldingen aldaar en
vooral bij Brom a.W.
NI. in 1552; zie Bezemer a.w. 148 en Geschied. van Breda I 205. Te Antwerpen bestond het afzonderlijke gilde sinds 1455 (Schlugheit a.w. in Bijdr.
XXVI 197).
Duverger (Edelsmid) 35 noot 10; 36 noot 17.
Dit blijkt immers uit de akte genoemd in noot 275 (het huis in de Katerstraat, waar Peter Wo1fgang uit gestorven is); ook uit de akte en de brief,
genoemd in de noten 280 en 284.
NI. 100 Carolusgulden uit de bruidschat van zijn dochter (akte, genoemd
in noot 268). De in noot 269 genoemde machtiging strekte ertoe, om op een
aan Peter Wolfgang vanwege diens zusters in het Keulse opgekomen nalatenschap, te verhalen wat deze aan v. Moffendorff nog schuldig was.
Akte, genoemd in noot 280.
Akte, genoemd in noot 275.
Frans Jacob Elincxzoonszone (R 472 fol. 5 d.d. 1567 jan. 3). Hans Elincx:
zie noot 321. Over Joris Elincx zie noten 311 en 312.
Dochters van Gijsbr. Elincx: zie noten 31 en 33. Of deze zelf goudsmid was,
is niet zeker; zie R 428 fol. 14v d.d. 1521 febr. 1, R 431 fol. 105 d.d. 1525
okt. 19, R 451 fol. 221 d.d. 1546 dec. 23. Tot dit geslacht schijnt behoord te
hebben de moeder van Justinus v. Nassau.
Voor Piggen zie noot 316.
Jacob v. Baerle Willemszoon (R 804 fol. 63 v d.d. 1535 juni 10), overleden
v66r 1565 (zie Tax. XLVIII (1941) 129); Jan Jacobszoon v. Baerle, goudsmid van Breda, poorter te Antwerpen geworden in 1536 (Schlugheit, Alph.
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naamlijst, 7). Zie voor Hubr. v. Baerle de noten 313 en 314. Over andere
takken: J. P. de Man in: De Ned. Leeuw LX (1942) 2 vgg., 43 vgg.
GA 703 pag. 32. Zie Obreen a.p.
Zie R 471 fol. 214 dd. 1566 apr. 12: Helyaes Marcus, wijlen Hendrick Marcuszone, goudsmid. Op 17 aug. 1600 was hij 78 jaar oud (GA Not. Arch.
1119 foI. 13 en 1124 foI. 26).
Cuypers v. Velth. (Notice) 47.
Stadsrekening 1590 (GA 1568 foI. 187 en 204), nI. een zilveren schaal en
2 zilveren flessen.
Zie Catalogus no. 120 en afb. aldaar. Uitvoeriger en eveneens met afb.: Elis.
Grünewald, Die Breda-Schale, eine Arbeit des niederl. Goldschmiedes Elias
Marcus, in: Oud-Holland LXXXVI (1951) 93 vgg. Aldaar is ook zijn meestersteken afgebeeld.
Hij was na de beeldenstorm niet uitgeweken, werd op 3 juni 1567 gevangen
genomen en op 29 mei 1568 op het Kasteelplein geëxecuteerd. Zie v. Goor
a.w. 74, v. d. Brandeler a.w. 125 vg. en Hallema (opstel, genoemd in noot
120) 34. Enkele maanden vóór zijn arrestatie hadden enige medeburgers hem
in een certificatie voor de schepenbank nog aangemerkt als een "goet, vroom,
opregt en getrouw man en borger" (1567 maart 21; zie noot 46). Gegevens
over het proces en de confiscatie van zijn goederen, afkomstig uit Brusselse
archieven in RA 's-Hert. ColI. Cuypers v. Velth. 104 en 114 De betrokkene
woonde volgens die gegevens laatstelijk in het huis De Gulden Ketting (Korte
Brugstraat, N.zijde, D 5, later no. 8; Lijst, genoemd in noot 10), waar het
verpondingsregister van 1558 hem echter niet noemt. Misschien woonde hij
toen nog in de Eindstraat (Peter v. Colen, de goudsmid, eigenaar; GA 1910 b
foI. 38). Zijn zwager Adr. Robbrecht Anthoniszoon kocht t.b.v. Peters
minderjarige zoon Rutger, na de executie de verbeurdverklaarde goederen
"uit 's heren hand" (R 473 foI. 125 v d.d. 1568 juni 12).
Er woonden in de 16e eeuw ongetwijfeld nog meer personen van die naam
te Breda. Peter Peterszoon v. Colen, afkomstig uit het land van Gulik, heet
in 1550 ca. 70 jaar O,ud (R 807 fol. 32 v d.d. 1550 juli 11); hij zal dus wel
niet de zojuist genoemde hervormer zijn en zeker niet dezelfde als in 1578
als huurder van een huis in de Gasthuisstraat te boek staat (R 1911 foI. 8).
De goudsmid Peter v. Colen, die in 1549 tegelijk met Jan v. Colen, eveneens
goudsmid, poorter wordt (GA 703 pag. 32; Obreen a.p.) zal vermoedelijk wel
de hervormer zijn.
Een Peter v. Colen, die op de Markt in "De Windhond" woonde, legt in
1543 een verklaring af op de eed, die hij de prins heeft gedaan bij het
aannemen van zijn dienst op de burcht (GA Not. arch. 1110 foI. 2 d.d. 1543
aug. 4, dus na de dood van Peter Wolfgang v. Colen); hij kan dezelfde zijn
als die in 1550 certificeert (zie boven) en is vermoedelijk ook wel de Peter
v. Colen, die met anderen optreedt als gemachtigde van de erven van Joris
van Froenhuysen, een ander, omstreeks 1528 overleden, lid der hofhouding
van Hendrik IIl. Vgl. R 433 foI. 88 d.d. 1528 aug. 12 (Peter v. Colen en
Velten v. Dillenborg Hanszoon). Een Hans v. Colen was artilleriemeester
van Hendrik III (zie Geschied. van Breda I 191).
Zie noot 279.
Zie Grünewald a.w. 95.
Poorterschap GA. 703 pag. 105; 1574 juli 31; Ob reen a.p. Zie verder Stadsrek. 1581 (GA 1559 foI. 85); v. d. Hoeven a.w. 53.
GA 703 pag. 17; Obreen a.p.
R 426 foI. 76v d.d. 1519 nov. 19. Zie ook R 436 foI. 23v vg. d.d. 1531
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814

315
316
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818
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febr. 9 alsmede R 428 fol. 65v d.d. 1521 juli 12, R 433 fol. 24 d.d. 1528
febr. 12 en R 446 fol. 198 d.d. 1541 dec. 13.
R 89 fol. 6v vg., d.d. 1541 mrt. 12.
R 444 fol. 70v d.d. 1539 mei 5. Over Jacob Gansepoel: Schlugheit (Al ph.
naamlijst) 12, 26.
Hij bekent alsdan Anthonis Quinget, goudsmid te Antw., 96 Rijnsgulden
schuldig te zijn in afrekening voor nog te leveren werk. (R 440 fol. 17v d.d.
1539 febr. 1). Het jaar daarop verkoopt hij hem een rente uit zijn huis
(R 445 fol. 120 v d.d. 1540 apr. 3). Zie ook R 447 fol. 35 d.d. 1562 febr. 23.
GA 6 fol. 31 v (1551 juli 12).
Zie R 456 fol. 142v d.d. 1557 sept. 10. Hij woonde op de Markt (zie noot
308).
Zie Schlugheit (Alph. Naamlijst) 42 vg. (procedure's). In 1552 schijnt hij
zelfs tijdelijk "fugitief" te zijn geweest i.v.m. schulden (a.w. 42 noot 1).
Merten Marcus was zijn leerling in 1564. (a.w. 44).
Schlugheit (AIph. Naamlijst) 24.
R 473 fol. 26 v, 29 d.d. 1568 jan. 24.
Schlugheit (Alph. Naamlijst) 7, 44; nl. Willem Marcus.
Zie Bakh. v. d. Brink a.W. 159. De telastelegging luidt hoofdzakelijk: "Esté
des principaulx autheurs et fauteurs desdicts sectaires et mesrnes anchien du
consistoire et aulmoisnier ou diacre, collecté argent pour leur temple et
souvent allé à cheval vers lesdicts consistoires d'Anvers, Bois-Ieduc, Turnhoult
et ailleurs .... " Peter v. Colen (zie noot 299) zou hem bij zijn verhoor op
5 juli 1567 hebben genoemd onder de voornaamste dienaren van de gemeente
(RA 's-Hert. Coll. Cuypers v. Velth. 104). Zie ook v. Goor a.w. 74.
Schlugheit (Alph. Naamlijst) 44: Jan Hendrikszoon Marcus, goudsmid van
Breda, poorter te Antw. in 1549.
v. Keppel a.W. 51 (1544).
Het pondboek van 1558 plaatst hem in de Katerstraat (GA 1910 b fol. 2),
een akte van 1567 (R 472 fol. 57) op het Ginnekenseinde. Hij was ook betrokken bij het aanmunten van het noodgeld in 1577 (Cuypers, Notice, 47).
De eerste was bestemd voor de secretaris v. d. abt v. Tongerloo voor zijn
bemiddeling bij een lening voor de stad (Stadsrek. 1561; GA 1538 fol. 160v).
Deze lening had de stad nodig ter financiering van de aankoop te Antwerpen
van de zilveren stopen voor Anna van Saksen, waarop door de goudsmid
wapenschildjes werden gezet. (a.d. fol. 161). Zie Jurriaanse a.w. 227 vg.
Zie noten 232 en 233.
Op dat huis legde het kapittel beslag voor een niet betaalde cijns (R 436 fol.
3 d.d. 1530 dec. 31). Zie ook R 429 fol. 173v d.d. 1523 mei 23, R 434 fol.
87 v d.d. 1529 juni 15, R 435 fol. 22 v d.d. 1530 febr. 8.
Hans Elincx, goudsmid en Aart Peterszoon, zilversmid, maken in 1567
tangen om het laken te zegelen (GA 1544 fol. 174, 170). De laatste is misschien Aert de goudsmid, die in 1578 op het Gasthuiseinde woonde (GA
1911 fol. 45). Jan Corneliszoon, goudsmid, repareert in 1573 zegeltangen
voor de lakenhal (GA 1551. fol. 102v). Goessen de Laet, zilversmid, maakt in
hetzelfde jaar een signet voor het zegelen van paspoorten (a.w. fol. 104 v)
en in 1575 ook twee tangen voor het stalen der lakenen (GA 1553 fol. 108 v).
De beide laatste waren ook betrokken bij het aanmunten van het noodgeld
in 1577. (Cuypers v. Velth., Notice, 47 vg.).
Liewijn v. Hulten en Mr. Jan Dekens, beëdigd als gezworenen v. h. nieuwe
goud- en zilversmidsgilde in 1551 (GA 6 fol. 34) met Willem v. d. Wurf
als overman. De eerste werd poorter in 1547 (GA 703 pag. 24; 1547 jan. 10;

44

Jaarboek De Oranjeboom 14 (1961)

323

324

325

326

327

328

329

330
331
332
333
334
335

Obreen a.p.). Wouter v. Naerssen, poorter in 1549 (GA 703 pag. 32; 1549
sept. 20; Obreen a.p.). Frans Corneliszoon (R 432 fol. 263 v d.d. 1527 okt. 30).
Jan Gielis Peterszoon (R 433 fol. 44v d.d. 1528 maart 28; zie ook R. 434,
fol. 67 v d.d. 1529 mei 10). Rombout Berten (St. Geertruydtsbronne VII (1930)
37). Zie ook noten 42 en 299 en Geschied. van Breda I 231.
Zie Jurriaanse a.W. en Brouwer Ancher a.w. (Lijsten van 1567 en 1572).
Zie voor andere overzichten Jurriaanse a.w. 223 noot 2 (1573) en 219 noot
1 (1578). Vgl. ook Taxandria XXXI (1924) 12.
Vgl. Haslinghuis (Hofstaat) 278 vg., Dr. M. Domarus, Schloss Dillenburg,
die Stammburg der Nassau-Oranier (in: Ver. Oranje Nassau Museum te
's-Gravenhage, Jaarverslag over 1931, pag. 22 vgg. m.n. 33).
Jurriaanse a.w. 235 no. 133: "La salie dorreé: Huyct pièches de tapisserie
riches ouvrées d'or et d'argent et soye avecq la deschaynte ou la génealogue
de la Maison de Nassau". Zie ook Brouwer Ancher a.W. 27 vg.
Op basis van de toen nog aanwezige canons werd in de 17e eeuw een
nieuwe serie gemaakt, die, naar het schijnt, zowel te Den Haag als te Breda
heeft gehangen. Geheel duidelijk is een en ander tot dusverre niet maar
zeker is dus wel, dat de opvatting, alsof de cartons tijdens Hendrik 111
niet zijn uitgevoerd, onjuist is. Zie S.W.A. Drossaers, Inventaris v. d. meubelen van het stadhouderlijk kwanier met het Speelhuis en van het Huis
in het Noordeinde te 's-Gravenhage (in: Oud-Holland XLVII (1930) 193
vgg. m.n. 263 vgg.); Dr. C. T. v. IJsselsteyn, Geschied. der tapijtweverijen
in de Noordelijke Nederlanden (Leiden z. j.) I 197 vg.; Roest v. Limburg
(Kasteel) 58 vg. en 187, alsmede het opstel genoemd in noot 329; v. Goor
a.w. 62 en Hand. Provo Genootschap van K. en W. in N. Brabant 1943 pag.
73 vg. (Berichten van ca. 1740 en 1767).
v. Mander a.w. 133 v (gecit. o.a. bij Jurriaanse a.w. 236 en in het opstel v.
Roest V. Limburg, genoemd in noot 329) die ten onrechte van 16 stuks
spreekt, doch zijn fout zelf herstelt (Appendix). A. Wauters, Les tappissiers
Bruxelloises (Brussel 1878) 92 heeft de fout nog.
Friedländer (Altniederl. Malerei) VIII (Berlin 1930) 119 vgg., V. Ysselsteyn,
a.W. I 27, M. Crick-Kuntziger, Bernard van Orley et Ie décor mural en
tapisserie (in: Bernard van Orley 1488-1541, Brussel 1943, 71 vgg., m.n.
86 vgg.). Zie ook Roest V. Limburg (Kasteel) 43 en 59, Haslinghuis (Hofstaat) en Jurriaanse a.p.
NI. 4 cartons te München en 1 te Rennes. Vgl. Th. Roest v. Limburg, Vier
cartons van Barend van Orley (in: Onze Kunst III (1904), 2e halfj., 8 vgg.).
Afb. van de genoemde 4 in laatstgenoemd opstel, van het vijfde in Geschied.
van Breda I afb. 21; alle 5 canons bijeen in Oud-Holland XLVII (1930)
264 vgg.; het canon te Rennes was met 2 cartons uit München op de Bredase
tentoonstelling van 1952.
Vgl. o.a. Roest v. Limburg (Een Spaansche gravin) 40 vg. (afb. op pag. 41).
V. Ysselsteyn a.W. I 27. Aldus ook Jurriaanse a.w. 235.
Uittreksel, genoemd in noot 22.
De overige, in de inventarissen genoemde serie's, omvatten ook geen van
alle 8 stuks.
Vgl. Wauters a.w. 89, Thieme-Becker XXV, 204, von Wurzbach 11 202,
V. Ysselsteyn I 233.
Zie Geschied. van Breda I 67 vg., 97 vgg., 111, 113, 189, 194, 206 en 208.
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