Van Stadhuis naar Herenhuis'"
door

Dr. F. A. BREKELMANS
Bestuur en administratie der stad Breda waren vanaf de Middeleeuwen in het Stadhuis ondergebracht. Eerst op het eind van de vorige
eeuw is tot uitbreiding overgegaan, nl. in 1898, toen het huis "Het
Liggende Hert" aan de zuidzijde erbij werd getrokken. Beneden werd de
gemeentepolitie ondergebracht, boven het archief met boekerij. Na het
vertrek van de politie in 1909 vestigde zich beneden de secretarie-afdeling Bevolking, Burgerlijke Stand en Militaire Zaken. Dit bureau werd
in het jaar 1946 naar de voormalige Nutsschool aan de Catharinastraat
overgebracht. 1 In 1957 werden het Restaurant "De Poort van Kleef"
en een sigarenwinkel (no. 40 en 42) bij het Stadhuis getrokken. Enige
tijd later vonden bureaux van de afdeling Personeel ter secretarie onderdak in het voormalige Portiershuis van het Stadserf in de St. Annastraat
19. Vanaf 1964 bood het fraaie Huis Snellen aan de Catharinastraat 16
huisvesting aan de afdelingen Welzijnszorg en Personeel. Een grote uittocht had in april 1969 plaats, toen de afdelingen Interne Zaken en
Personeel verhuisden naar het op 600 m afstand gelegen Handelsgebouw
aan de Markendaalseweg. Daarvan huurde de gemeente drie etages.
Voor de communicatie tussen het Stadhuis en dit gebouw werd een
bodedienst per auto ingesteld. 2
Het was van meet af aan duidelijk, dat die situatie niet eindeloos
kon blijven bestaan. Men wachtte echter nog lange tijd op de voltooiing
der plannen om een zogenaamd Civic Center aan het Kloosterplein te
bouwen, welke plannen door prof. ir. G. Brouwer te Arnhem werden
ontworpen. Een schetsplan had hij reeds in 1963 ingediend. Maar in het
jaar 1970 werd in de Raad openlijk twijfel uitgesproken aan de wense·
lijkheid om dit plan nog ooit uit te voeren. Men betwijfelde o.a. of zo'n
* De bouwkundige beschrijving op pag. 154-156, 158-160 en 172 is van de hand
van architect Willem Bergé te 's-Hertogenbosch.
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pretentieus plan wel paste in het zich toen ontwikkelende maartschappijbeeld. Deze twijfel breidde zich verder uit, zodat de Raad op 17 augustus 1972 formeel besloot de Civic Center-conceptie te laten vervallen.
Een Commissie ad hoc Gemeentelijke Huisvesting werd ingesteld, die
de behuizing van bestuur en administratie opnieuw moest bestuderen.
Haar activiteiten leidden tot het Raadsbesluit dd. 14 februari 1974 om
de panden Catharinastraat 18 - 28 geschikt te maken voor huisvesting
van de Sociografische Dienst en een aantal secretarie-afdelingen. De
dienst Jeugd en Sport zou in het Huis Snellen (no. 16) ondergebracht
worden. Verder werd toen nog besloten om het Tuinhuis achter Catharinastraat 18 in te richten tot leeskamer van de Raad, om in het Stadhuis zelf voorzieningen te treffen en om achter het perceel Catharinastraat 26 een nieuw gebouw te stichten voor de secretarie-afdeling
Interne Zaken. In dit nieuwe gebouw zouden de zogenaamde dynamische archieven der gemeente ondergebracht worden. Een voorbereidingskrediet à f 100.000,- werd gevoteerd. Reeds op 12 september van dit
jaar werd een krediet à f 485.873,- voor de inrichting van het pand
Catharinastraat 28 ten behoeve van de Sociografische Dienst verleend. 3
De bedoelde panden waren aanvankelijk door de gemeente aangekocht om tot verbreding van de Catharinastraat over te gaan. Dit gedeelte van de straat had immers onderdeel moeten worden van een
verkeersring rond de middeleeuwse stadskern. Nu dit plan, zoals we
straks zullen zien, niet door kon gaan, bleek de beslissing van 1974 een
goede oplossing te zijn.
Reeds op 13 februari 1975 kon de Raad metterdaad besluiten om de
percelen Catharinastraat 18 - 26 tot secretarieafdelingen in te richten.
Hiervoor werd een krediet van f 2.191.000,- verleend. 4 Dank zij de
aanwijzing van dit werk tot D.A.C.W. project in het kader van de bestrijding der werkeloosheid kon op 1 juli 1975 met de werkzaamheden
worden begonnen. Nu deze onlangs zijn voltooid is er een goede gelegenheid op de historie der voor de administratie ingerichte panden in te
gaan. Daar zij tot de oudste kern van de stad behoren is hiervoor voldoende materiaal voorhanden.
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DE CATHARINASTRAAT.
De Catharinastraat, van ouds Katerstraat genoemd, is gelegen in het
gedeelte der stad Breda, dat in de dertiger jaren der 14e eeuw door de
Hertog van Brabant met muren werd omgeven. Zij liep in een boog
van de Markt naar de Gasthuispoort, waarlangs zich het verkeer van en
naar Den Bosch en Geertruidenberg begaf. Het element "Kater" zou
verband kunnen houden met het woord "couter" (cultura), d.i. de door
de Heer van een domein zelf geëxploiteerde grond rondom diens Hof,
de mansus indominicatus.
Naar het vermoeden van Cerutti zou die Hof hebben gelegen tussen
de Reigerstraat en de Cingelstraat. 5 De naam Katerstraat vindt men in
de Baronie van Breda ook te Baarle en te Zundert. 6 De Bredase Katerstraat wordt in de oorkonden voor het eerst in 1355 vermeld. 7 De
latere benaming (St.) Catharinastraat is vermoedelijk ontstaan in de
Franse tijd toen de toenmalige mairie uit onbegrip voor de betekenis
van de oude naam de Katerstraat omdoopte in "Rue Ste Cathérine".8
De Katerstraat moet al vroeg met voorname huizen bebouwd geweest zijn. De panden nr. 14 en 16 ontmoeten we reeds in het jaar 138l.
Zij vormden toen nog één huis, dat eigendom was van de erven van
Jan Tierloet. 9 In 1728 werd het perceel in twee huizen gesplitst. De
Vergulde A.B.C., het hoekpand aan de Markt, komt al voor in een akte
van 1421, toen er de koekbakker Henric Peters woonde. 10
Rond het jaar 1440 werd in deze straat een kapel gebouwd. Het was
een bedehuis ter ere van de H. Wendelinus, patroon van herders en landlieden. De stichting vond plaats op grond van de Heer van Breda in een
afgelegen deel van het Valkenberg. Deze fraaie gotische kapel, ouder
dan een deel van de Grote Kerk, vormt nog altijd een belangrijk onderdeel van het Bredase monumentenbezit. l l
Enige decennia later, in 1478, kwam in de Katerstraat een klein
klooster tot stand, dat van de Grauwe Zusters. Het initiatief tot de oprichting was genomen door Maria van Loon, de weduwe van Graaf Jan
IV van Nassau. Het was een kleine communiteit van 5 à 10 arme meisjes, die daar in gemeenschap leefden. Het klooster stond op de plaats,
die thans wordt ingenomen door de vroegere Nutsspaarbank (nr. 15).12
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Op de plaats van nr. 15 was toen ook een ingang tot het Valkenberg. 13
De woningen in deze straat zijn vanaf de 15e eeuw door voorname
lieden bewoond: drossaarden, rentmeesters, kanunniken, advocaten,
leden van de hofhouding en van de domeinraad der Nassau's. Bij de beschrijving der afzonderlijke panden 18 - 28 zal dit nog nader blijken.
DE ZUIDZIJDE VANAF DE ST. ANNASTRAAT TOT DE BOCHT.
Het blok, waarin de thans door de Secretarie en de Sociografische
Dienst in gebruik genomen huizen staan wordt ten westen begrensd
door de St. Annastraat en ten zuiden door de "oude vaert" of wetering,
die liep van het Stadserf naar het punt waar Catharinastraat, Boschstraat en Veemarktstraat samenkomen. De panden nr. 18 - 28 (zes huizen) hebben oorspronkelijk slechts vier woningen uitgemaakt. Nr. 18
en 20 vormden één geheel, evenals nr. 22 en 24. Die splitsing van
woningen zal hierna nader worden beschreven. De "vaert" achter de
huizen werd ook wel "Verloren Cost" genoemd. In die vaart was zelfs
eb en vloed merkbaar, zodat de muren van een sluisje op het Stadserf
door de storm van 1530 werden ontzet. 14 De kavels waarop de huizen
aan de Catharinastraat werden gebouwd waren veelal vijf Bredase roeden
(ca. 28 m) breed. Dit blijkt nI. het geval te zijn voor de percelen nr.
14 - 16 (Het "Hofhuys" en het Huis Snellen), nr. 18 - 20 en 24 - 26.
Deze breedte doet aan een vooropgezet verkavelingspatroon denken.
Het huis nummer 28 heeft echter slechts een breedte van 21 m.
De St. Annastraat is pas in het jaar 1518 ontstaan in verband met
het maken van een meer directe toegang naar het Valkenberg. De Heer
van Breda wilde met zijn paarden en karossen vanuit de Molenstraat
recht in het Valkenberg kunnen rijden. Daartoe was aanleg nodig van
een verbinding tussen de Veemarktstraat en de Catharinastraat.
Op 3 februari 1518 kwamen de burgemeesteren ten huize van de
drossaard "navolgens d'ordinancie myns Genedigen Heren" met de
erven van Anthonis Mattheeuss. overeen dat deze diens huis aan de
Veemarkt zouden afstaan voor dit doel "totter vaert toe". Bedoeld huis
werd begrensd door de woningen van Heyl Deken en Henrick Raess.
Tegelijk werd een plein achter het Stadhuis aangelegd, voor welk doel
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van de eigenaar van het huis de Zwaan, dat ten noorden van het stadhuis
aan de Markt lag, een achtererf met schuur en hof naast de reeds genoemde vaart of wetering aan het te vormen Stadserf werd verkregen.
Dit erf grensde ten oosten aan de tuin van Evert van Wisschel, die
woonde op de westelijke hoek van de St. Annastraat en de Catharinastraat. l5 Ook Van Wisschel stond grond af voor de aanleg van de
nieuwe straat, die voorlopig "Corte Nyeustrate" zou heten.
Een vierde aankoop had plaats van Jan Cornelis Severynsz alias
Roevers, ook dit maal "ter begheerten oft om te believen mynen Heere
van Nassau". De nieuwe straat werd op 1 maart 1518 "geopent ende
gescoren" (opgemeten en uitgezet). Vermoedelijk heeft vóór 1518 tussen de huizen Catharinastraat 16 en 18 geen woning gestaan. Het huis
van Antonis Mattheeuss. aan de Veemarktsttaat zal het enige zijn dat
voor de doorsnijding is gesloopt. Midden in de straat werd ter hoogte
van de huidige ingangspoort van het Stadserf een brug gelegd. Deze brug
moet een omvangrijk bouwwerk geweest zijn, want er werd zeer veel
materiaal aangevoerd: 321 karren zand, 127 karren steen en stellingplanken, 8 karren leem en 110 karren steen en kalk. De brug zal zijn
verdwenen bij het rioleren van de Verloren Cost omstreeks 1708. Thans
is ter plaatse alleen nog een laagte in de straat te zien. l6 De Corte Nyeustrate werd later St. Annastraat genoemd. In de stadsrekening van 1569
komt men voor het eerst deze naam tegen. l7
DREIGING VOOR HET ZUIDELIJK DEEL VAN DE
CATHARINASTRAAT.
Twintig jaar geleden ontstond een ernstige dreiging voor het voortbestaan van dit gedeelte van de Catharinastraat. De toenmalige stedebouwkundige inzichten brachten mede, dat het autoverkeer zo dicht
mogelijk rond en zelfs diep in de binnenstad moest kunnen komen. Zo
ontstond een plan om het verkeer vanuit de Boschsttaat via de Catharinastraat en door het Valkenberg langs het Kasteelplein en de Cingelstraat naar de Haven te geleiden. Daartoe was afbraak van alle panden
aan de zuidzijde van de Catharinastraat tussen St. Annastraat en Veemarktstraat nodig. Een en ander werd in de "Bebouwingsverordening
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Binnenstad N.O." vastgelegd, die op 13 februari 1957 met algemene
stemmen door de Raad werd aangenomen. IS
De betrokken eigenaren waren echter niet allen bereid om de huizen
aan de gemeente voor afbraak te verkopen. Teneinde toch in het bezit
daarvan te geraken moest wettelijk optreden mogelijk gemaakt worden.
Een onteigeningsplan werd door de Raad voorlopig goedgekeurd op 12
juli 1961 en vastgesteld op 15 november 1961.1 9 De Minister van
Volkshuisvesting droeg dit laatste besluit echter niet tijdig ter goedkeuring aan de Kroon voor, zodat het geen rechtskracht verkreeg. Deze
handelwijze hield verband met de invoering der Monumentenwet van
22 juni 1961, op grond van welke wet was te verwachten dat het merendeel der betrokken panden op de Monumentenlijst zouden worden geplaatst en dat dit deel van de binnenstad aangewezen zou worden tot
Beschermd Stadsgezicht. De Gemeenteraad van Breda gaf echter geen
krimp en stelde bij besluiten van 13 maart en 19 juni 1963 opnieuw
een onteigeningsplan vast. 20 Dit nieuwe plan werd hierna formeel getorpedeerd bij Koninklijk Besluit dd. 27 april 1964. Het hielp de gemeente niet, dat zij zich later nog verweerde op grond van de Wet
Beroep Administratieve Beschikkingen. 21 Het gemeentelijk beroep werd
bij Koninklijk Besluit dd. 19 februari 1965 ongegrond verklaard.
Hierna bleef het lot der huizen lange tijd onbeslist. Wel slaagde de
gemeente er in 1971 nog in om het huis nr. 20 in der minne aan te
kopen. Het werd daarna bestemd als dépendance van de Stedelijke
Muziekschool, die reeds vanaf 1965 gevestigd was in het pand nr. 24
(Hotel Centraal). Het perceel nr. 18 is vanaf 1962 door de afdeling
Foto en Film van de Kunstacademie gehuurd. In nr. 26 was lange tijd
de Levensschool ondergebracht. Achter nr. 26 bevond zich, zoals gezegd,
vanaf 1946 het Bureau Bevolking, Burgerlijke Stand en Militaire Zaken.
Gedurende een aantal jaren bleef de gemeente in het onzekere wat te
doen met dit gedeelte van de straat. Behalve nr. 22 was de hele rij
huizen in 1965 door de Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk inderdaad op de Monumentenlijst geplaatst. Het was voor
het voortbestaan van deze monumentale huizen bijzonder gelukkig, dat
in 1974 en 1975 de in de aanvang genoemde raadsbesluiten konden
worden genomen. 22
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28-29.

Schilderstukken van Dionijs van Nijmegen in de tuinkamer van Catharinastraat 18.
Gangzijde. Het rechter doek werd in 1973 gestolen.
Gemeentearchief, Breda.

Foto Academie St. Joost, Breda.
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26-27.

Schilderstukken van Dionijs van Nijmegen in de tuinkamer van Catharinastraat 18.
Tussenwand. Het rechter doek werd in 1973 gestolen.
Gemeentearchief, Breda.

Foto Academie St. Joost, Breda.
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25.

De huizen Catharinastraat 18 - 24, Breda. Achtergevels.

Foto Sybolt Voeten.

Gemeentearchief, Breda.
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24.

De huizen Catharinastraat 18 28, Breda. Voorgevels.

Foto Sybolt Voeten.

Gemeentearchief, Breda.
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Het oostelijk deel van de Catharinastraat te Breda anno 1825, nog v66rdat de
percelen werden onderverdeeld in smallere huizen. Thans is de straat door haar
markante profiel nog zeer specifiek voor de oude binnenstad.

KARAKTER EN BOUWSTIJL.
Zoals gezegd waren vrijwel alle woningen in dit stadsgedeelte van
oudsher patriciërswoningen. Zij waren bezit van hovelingen van de
Nassau's of hun rentmeesters, artsen, notarissen, advocaten, predikanten
of hoofdofficieren. Een uitzondering vormen de nos. 24 en 26 die lang
tot hotel hebben gediend.
De sfeer ter plaatse werd ook nog bepaald door de gebouwen aan
de overkant. Het klooster van de Grauwe Zusters werd reeds genoemd.
In 1535 verplaatste graaf Hendrik III van Nassau het Begijnhof van het
Kasteelplein naar het terrein achter de WendeIinuskapeI. Ter plaatse
van de ingang van het Valkenberg was van 1828 - 1893 de Arrondissementsrechtbank gevestigd.
Evenals in de rest van de stad zullen hier de huizen in de Middeleeuwen van hout zijn geweest. In de grote Stadsbrand van 23 juli 1534
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werd de Catharinastraat dan ook niet gespaard. Het vuur vernielde de
huizen "in de Katerstrate van de Gasthuyspoorte af tot de susterkens
in Valckenberghe, tot mr. Zeger Cobbelgiers huys toe medicyn, nu Don
Pedro aen de Nyeuwstrate aldaer, ende daertoe Evert van Wisschels
huys was, Jonker Wijnand Masschereel wede. huys, meester Peter Wolfgancx huys, tot Wytman van Buyten huys toe ... "23
Graaf Hendrik III van Nassau kende na de brand een premie van
25 % toe aan diegenen, die hun nieuw te bouwen huizen zouden voorzien van "hard dak" en stenen gevels. 24 Niet iedere eigenaar is tot herbouw overgegaan. Zo werd de bierbrouwerij van Hendrik van den
Corput, die vermoedelijk op nr. 26 was gelegen, verplaatst naar de
Boschstraat. Deze kreeg daar de naam "Den Boom" .25
De na de brand van 1534 in de Catharinastraat herbouwde huizen
zijn in de loop der eeuwen niet onveranderd gebleven. De kelders zijn
nog intact, maar de gebouwen zelf werden zeer vaak veranderd. De
splitsing van het huis nr. 18 - 20 in twee gedeelten werd reeds vermeld.
Ter plaatse van de ingangspoort van nr. 24 werd in 1886 een nieuw
smal pand gesticht. Nr. 26 werd in 1862 tot Nutsschool verbouwd. Zo
bleven er slechts bouwstijlen over, die niet ouder zijn dan de 18e eeuw.
NR. 18.
Dit hoekpand werd in 1756 gebouwd. Bij dit woonhuis wijzen de
zware getande kroonlijst, de gepleisterde gevel, de grote ramen, de enkele brede deur, het grote bovenlicht en de geblokte deuromlijsting die
een rondbogige opening omsluit op een neo-klassicistische gevel van
omstreeks 1760.
Een vergelijking met het huis no. 16, aan de overzijde van de Sint
Annastraat, toont vooral het verschil aan van het totale raamoppervlak
ten opzichte van de gehele gevel, dat bij het huis no. 18 een maximum
aan lichttoetreding garandeert. De roedeverdeling van de grote ruiten is
zeer modern voor die tijd, ofwel werden deze later in deze vonn gewijzigd, en vervingen zij ramen met een kleine roedeverdeling.
In de middenpartij is slechts de deur door de omlijsting geaccentueerd, en is het rythme der bovenramen ononderbroken, terwijl bij het
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huis no. 16 de gehele middenas vanaf de deur tot aan de kroonlijst wordt
beklemtoond door versieringen. Bij beide huizen is dit karakteristiek
voor de Lodewijk XIV-stijl (no. 16) en de neo-klassicistische stijl.
Achter het pleisterwerk van de gevel van no. 18 kwam bij de restauratie
een hoge natuurstenen (Gobertange) plint te voorschijn. Op het Tuinhuis met koetshuis aan de kant van de St. Annastraat komen we nog
enkele malen terug.
Een fraaie muur sluit de tuin van de St. Annastraat af. Blijkens een
jaartalsteen naast het poortje werd die muur in 1849 vernieuwd. Behalve
dit jaartal staat op die steen de naam H. F. Ingen Housz. Tegen de muur
werd in 1667 de Hoendermarkt gevestigd. 26 De achtergevel van no. 18
is uitermate eenvoudig van opbouw, met vier traveeën in plaats van de
vijf traveeën aan de voorzijde van het huis; de ramen van de begane
grond zijn zeer dicht op die van de verdieping geplaatst. De ramen en de
luiken hebben een neo-klassicistische vormgeving, die ook wel empire
genoemd wordt. De bekroning van de dakkapellen vertoont een Lodewijk XIV-stijl, maar de vorm van deze bouwonderdelen werd in de
gehele 18e eeuw toegepast.

NR. 20.
Dit huis werd in 1849 bijna geheel vernieuwd. Wel behield het de
kelders en een kelderkeuken met resten van een laat-gotische schouw. 27
De voorgevel wordt beëindigd met een kroonlijst die verwant is aan die
van het huis no. 18, maar die in de details, zoals de fijne tandlijst, kenmerken vertoont van de gevorderde 1ge eeuw. Typerend voor de tweede
helft van de 1ge eeuw zijn het onbepleisterde metselwerk en de nadrukkelijke raamomlijstingen, waarbij de rijkere versiering van de ramen der
verdieping erop zou kunnen wijzen, dat zich hier de belangrijkste etage
van het huis bevond. De deuromlijsting is minder eenvoudig dan bij
no. 18 en het bovenlicht minder hoog, ten voordele van de rijzigheid
van de dubbele deuren. De raamomlijstingen der verdieping met de
consoles en de alternerende frontons wijzen op een renaissance invloed.
Bij de afdekking van de raamomlijstingen op de begane grond - die in de
vorm van een kroonlijst zijn uitgevoerd - komen alternerend half-cirkel-
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vormige opzetstukken voor, die versierd zijn met een schelpmotief. Dit
motief vindt vooral pas omstreeks 1870 verbreiding, terwijl dit huis
twintig jaar vroeger werd gebouwd.

NR. 22 - 24.
Het brede herenhuis nr. 24 heeft een onbetekenende gevel, die dateren zal van 1886. In dat jaar schijnt de tweede verdieping erop gebouwd te zijn. Blijkens een prentje van nr. 26 uit ca. 1830 was de gevel
van nr. 24 toen nog een verdieping lager. In de poort van dit huis ontstond, in 1886, het huisje nr. 22.
Het bijzondere van deze kleine gevel is, dat gebruik is gemaakt van
een historische stijl, in casu de late Brabantse gothiek, waar de trapgevel
met de overhoeks geplaatste pinakels op wijst, evenals de omlijsting der
ramen van de eerste en de tweede verdieping. Door deze neo-gothische
omlijsting is tevens een eigentijdse Jugendstil-vorm ontstaan voor het
raam van de tweede verdieping. Dit raam is zowel in de contour als in
de verdeling van de bovenlichten en onderramen karakteristiek voor het
begin van de 20e eeuwse stijl. Ook de toepassing van verblendsteen is
kenmerkend voor deze tijd. Aan de top ontbreekt een smeedijzeren
schild waarin het bouwjaar 1906 was aangegeven, wat tussen de beide
hoogste pinakels was aangebracht. 28

NR. 26.
Dit pand met zijn gepleisterde lijstgevel heeft drie verdiepingen met
een zadeldak. Ook is er een brede, vroeger nog fraai versierde inrijpoort
(afb. 37) en een bassecour. Mogelijk heeft ook dit pand vroeger samen
met nr. 24 een voorplein bezeten. Oude akten spreken verder nog van
een galerij. De resten hiervan werden bij de restauratie aangetroffen.
Achter het pleisterwerk van de voorgevel kwam bij de restauratie ook
een hoge natuurstenen plint te voorschijn.

NR. 28.
Heeft een geblokkeerd gepleisterde gevel, die dateert uit 1875.29
Het 16e-eeuwse voorplein is in dat jaar volgebouwd.
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EIGENAREN EN BEWONERS VAN NR. 18 - 28.
NR. 18 - 20.
Deze in oorsprong een geheel uitmakende panden worden als één
patriciërswoning voor het eerst vermeld in het jaar 1519.
Het huis behoorde toen toe aan de weduwe en erven van Michiel
Peeter Kocx. Enkele jaren later duikt als eigenares op Everarde, weduwe
van Heinric van Hasselt met haar zoons Laurens, schout van Turnhout
en Engbrecht, die kastelein of bewaarder was van het slot aldaar. 30 Bij
akte van 10 december 1523 transporteerde zij de woning voor 930 rijnsgulden aan de medicijnmeester Zegher Cobbelgiers. Bij de woning behoorden een achterhuis, hof en erf. Het perceel was belast met een
erfelijke cijns van 36 stuivers. 31 Mr. Zegher Cobbelgiers bleef twaalf
jaar de eigenaar en droeg zijn bezit 12 oktober 1535 over aan Don Pedro
de Guevara, majordomus van Graaf Hendrik III van Nassau. 32 Ook in
die akte wordt gesproken van een huis met plein, hof, achterhuis en erf.
Zoals we zagen, moet het hebben geleden onder de stadsbrand van 1534,
zodat Don Pedro het niet ongeschonden heeft verworven. Het verwondert ons dan ook niet, dat we in de stadsrekening van 1537 een betaling
aantreffen van premie voor het leggen van 11 roeden leien dak op de
adellijke woning:
"Item betaelt den XlIe Mey Dom Petro van XI roeyen blauw, maken
voer leydacks gedeckt op syn huys, staende in de Katerstrate, twee vierkant
XLIX Rgl. X st."33
Na het overlijden van Graaf Hendrik III van Nassau in 1538 begon
het hofpersoneel uit de stad te vertrekken. De hele hofhouding verdween, toen ook Hendrik's derde gemalin, de Spaanse Markiezin Mencia
de Mendoza, in 1540 naar haar vaderland terugkeerde. Zo kwam ook
het brede pand vrij voor een nieuwe bewoner. Bij zijn vertrek had Don
Pedro de Guevara 16 september 1539 het huis aan de Antwerpse koopman Arnout del Plano "in goeder en vaster ypotheque in handen gestelt,
verobligeert ende opgedragen". Na Guevara's overlijden droeg del Plano's dienaar Peter de Yzunsa het huis 17 mei 1544 over aan drossaard
Jan van Renesse ten behoeve van Andries van Bronkhorst, raadsheer
van de keizer. De koopsom bedroeg f 4000,-.34 De nieuwe eigenaar
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stelde het ter beschikking van zijn dochter Wilhelmina van Bronkhorst,
die de weduwe was van een bastaardzoon van Graaf Hendrik III van
Nassau, nl. Alexis van Nassau, heer van Conroy-Ie-Chàteau (± 1500± 1550). Zij werd daarom de Vrouwe van Conroy genoemd, ook nog
nadat zij hertrouwd was, eerst met Jan van Lannoy en later met Jan
van Casembroot. 35
Het is in deze tijd dat het huis het aanzien zal hebben gekregen, dat
op afbeelding 32 is weergegeven.
Uitgaande van deze tekening van dit huis, gemaakt in 1848,36 kan
van het uiterlijk vóór dit jaar de volgende beschrijving gegeven worden.
Het woonhuis werd gevormd door twee haaks op elkaar staande vleugels, waarvan er één evenwijdig met en de andere vleugel loodrecht op
en grenzend aan de straat was gebouwd. De vleugels omsloten een binnenplaats, waarvan de beide andere zijden begrensd werden door respectievelijk het belendende huis en een muur langs de straat, waarin
een' brede toegangspoort doorgang verleende tot de binnenplaats en vandaar tot het huis. In de hoek der beide vleugels bevond zich een traptoren. De beide woonvleugels telden behalve de begane grond één verdieping, en waren afgedekt met zadeldaken. De korte zijde van de
vleugel die aan het belendende perceel grensde was met een trapgevel
beëindigd; de korte zijde van de vleugel die aan de straat grensde was
met een topgevel bekroond van onregelmatige trappen, welke was ver·
sierd met overhoeks geplaatste afgeknotte pinakels. Deze overhoeks
geplaatste pinakels aan de trapgevel zijn kenmerkend voor de laatmiddeleeuwse Brabantse architectuur.
De dakvlakken van de beide vleugels aan de zijde van de binnenplaats werden ieder doorbroken met een dakkapel, waarvan de topgevels
het er onder liggende gevelvlak voortzetten en beëindigd werden in
trapgevels, waarop ook hier overhoeks geplaatste afgeknotte pinakels
voorkwamen. Op de pinakels ontbraken natuurstenen beëindigingen,
zoals een skulptuur of een ornament. De gootlijst van de traptoren was
iets hoger dan die der vleugels; het torendak was ten tijde dat de afbeelding werd vervaardigd, niet meer aanwezig.
De muren waren opgetrokken uit hoge natuurstenen plinten, waarboven het opgaande baksteenwerk ter hoogte van de verdieping en in
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de topgevel onderbroken werd door horizontale natuurstenen doorgaande banden, welke ter hoogte van de onderzijde der ramen iets buiten
het gevelvlak uitsprongen. Op de hoeken waren hoekblokken van natuursteen aangebracht. Onder de goten waren in het metselwerk zogenaamde
duivengaten gespaard, omgeven door natuursteenblokken. De poort naar
de binnenplaats was korfbogig en voorzien van een geprofileerde natuurstenen omlijsting en bij de bestrating beschermd met stootblokken. De
muur die de binnenplaats van de straat afscheidde was ongeveer even
hoog als de verdiepingsvloer in de aangrenzende vleugel; de muur lijkt
afgedekt te zijn met een bakstenen rollaag, die wellicht op een wijziging
wijst. In deze muur is in de tweede helft van de 17e of in de 18e eeuw
een schuifraam aangebracht, waaruit blijkt dat hierachter zich op de
binnenplaats tegen deze muur aan, en tevens grenzend aan de woonvleugel, een bebouwing bevond. De twee schuiframen op de begane
grond aan de straatzijde zijn in de tweede helft van de 17e of in de 18e
eeuw aangebracht, dan wel toen in de plaats gekomen van reeds voordien aldaar bestaande kruiskozijnen.
Op de verdieping bevonden zich in de gevel aan de straatzijde één
en in dezelfde vleugel aan de zijde van de binnenplaats twee of drie
kruisvensters; in de andere vleugel waren op de verdieping drie kruiskozijnen aanwezig, die uitzicht verleenden op de binnenplaats. In de
traptoren is één venster op verdiepingshoogte zichtbaar. In iedere dakkapel komt eveneens één kruisvenster voor. De bovenhelften der vensters
zijn met glas in lood bezet; de onderhelften zijn voorzien van ramen met
glas in lood, en tevens van luiken, die in de 1ge eeuw grotendeels verdwenen waren. In de topgevel aan de straatzijde bevonden zich één deur
en enkele raamopeningen, naast en ook boven elkaar, waardoor de funktie van de zolder als opslagruimte manifest wordt. In deze zelfde gevel
trof men drie kelderramen aan.
Het is mogelijk dat het huis in de jaren 1535 - 1538 werd gebouwd,
daar het archivalisch onderzoek hierop duidt. Juist in dezelfde tijd werd
het kasteel van Breda op moderne wijze in renaissance stijl herbouwd;
het is echter enigszins merkwaardig dat dit huis volgens de traditionele
laatmiddeleeuwse opvattingen zou zijn opgetrokken. Het is derhalve
niet onwaarschijnlijk dat de bouwdatum iets vroeger gesteld dient te
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worden, bijvoorbeeld omstreeks 1500, en dat het in de dertiger jaren
van de 16e eeuw zou zijn hersteld of verbouwd.
Na de genoemde wijzigingen die in de 17e of 18e eeuw plaatsvonden,
verkeerde het huis in het midden van de 1ge eeuw in een verwaarloosde
toestand.
Keren we thans terug naar de 16e eeuw. De woning vererfde op de
zoon van Wilhelmina van Bronkhorst, René de Nassau, heer van Conroy
(1546 - vóór 1612), die in 1597 als eigenaar werd genoemd. Inmiddels
was in 1580 als huurder vermeld 's Prinsen rentmeester Marcus van
Steelant (t Delft 1596) .37 Tien jaar later blijkt het huis de woning te
zijn van de bekende Bredase kanunnik en pastoor Comelis Gobbincx
(ca. 1535 - 1616).38 In het begin van het Twaalfjarig Bestand ontmoeten we als eigenaar Jhr. Johan Pels, Heer van Milheeze, aan wie het op
3 maart 1610 door de Baljuw van Conroy werd overgedragen. 39 Pels
verhuurde het huis meestal aan anderen. Tot de huurders behoorden de
Bredase Tienraad Jacob Anthonis Wachtmans (1621), de bekende
historicus Adriaan Havermans, griffier van de stad (1637 - 1653) en
drossaard Comelis van Aerssen, Heer van Wemhout (1637 - 1659).
In 1659 werd door verkoop van de oostelijke helft aan mr. Johan
Buycx de splitsing der aanzienlijke woning ingeleid. Deze werd in 1662
doorgevoerd, toen de advocaat Johan de la Rue eigenaar van de oostelijke helft en Petrus Betincx eigenaar van de westelijke helft waren
geworden. De beide buren maakten op 13 februari 1662 40 een ingewikkelde akte van scheiding en deling op, waaruit blijkt, dat een stenen
muur vanaf de kelder tot het dak van de zuidgevel de beide percelen
zou scheiden. Andere muren mochten worden betimmerd, mits art. 62
van de Costumen van Antwerpen over erfscheidingen werd toegepast. 41
Elk der panden leidde hierna een afzonderlijk bestaan, zodat we deze
in het vervolg apart zullen behandelen. 42
NR. 18.
De uit Oudenbosch afkomstige rooms-katholieke Petrus Betincx
oefende het beroep van medicus uit. Na zijn dood in 1689 ging het huis
over op Anna Betinx, echtgenote van Johannes Sprongh. Haar erven
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deden het pand in 1734 over aan Ds. Daniël Patijn, predikant te Breda
(1720 - 1737) .43 Een geheel nieuwe fase in zijn bestaan ging het huis
tegemoet na het jaar 1748, toen het werd aangekocht door de Rotterdamse advocaat mr. Huybert van Rijckevorsel (1709 - 1770). Zijn huwelijk met de Bredase burgemeestersdochter Charlotte de Bernaige zal
hem naar onze stad hebben geleid. 44 In 1756 ging mr. Van Rijckevorsel
over tot vrijwel algehele nieuwbouw van het percee1. 45 De fraaie vóóren zijgevels kwamen tot stand, evenals de huidige indeling en zolderverdieping. Uit de vorige periode bleven de reeds genoemde plint van
de voorgevel en kelders intact. In een deel van het vroegere voorplein
werd de keuken ingericht. Op het fraaie interieur en de wandschilderingen in de tuinkamer komen we straks terug.
Lang bleef Van Rijckevorsel niet in zijn nieuwe huis, want reeds in
1762 verkocht hij het aan de koopman Christiaan Lodewijk Francken,
gewezen vaandrig ten dienste van de Oost-Indische Compagnie.
In de Vestbrief werd het omschreven als:
"synde een modern en in den jaare 1756 vernieuwt huijs met vyff
beneden vertrekken, alle behangen en even zoo veel bovenkamers,
groote turff en kleersolder met appartementen voor domistiecquen, kabinetie, spacieuse keuken, waer inne alle commoditeiten,
twee kelders, tuyn langh over de 100 voeten, beplant met de
beste vrughten, stallingh voor vier paerden en koetshuijs".
C. 1. Francken overleed te Breda in 1765. Francken's gelijknamige zoon
Christiaan Lodewijk Francken werd later regent van het Militair Hospitaal en kapitein van de Burgerwacht en behield het huis tot zijn overlijden op hoge leeftijd in 1840. Hij bouwde in 1767 nog het reeds vermelde Tuinhuis met achtergelegen stal aan de St. Annastraat. Francken
jr. bezat ook de buitenplaats Heilaar onder Princenhage. 46
Als eigenaar van het Bredase huis werd hij in 1841 opgevolgd door
de Officier van Justitie mr. P. G. O. Losecaat. Daarna kwam in 1843
een telg van een oud Bredaas geslacht, Dr. Arnoldus Florentius Josephus
Ingen Housz (1812 - 1907). In 1870 werd deze Inspecteur van het
geneeskundig toezicht in Noord-Brabant en Limburg. Na diens overlijden kwam het perceel in handen van zijn dochter Elisabeth Josephina
Anna Maria Ingen Housz (1854 -1937).47 Toen zij overleden was,
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werd het huis publiek geveild voor notaris Ligtenberg op 23 september
1937. Het kwam toen voor f 15.100,- in handen van het echtpaar
Ir. G. J. Braat en Maria Florentia Adèle Ingen Housz. Het schilderij
boven de schoorsteen in de voorkamer en de wandschilderingen in de
tuinkamer namen zij over voor een bedrag van f 1200,-. De nieuwe
eigenaars verhuurden het huis aan de heer Th. Linssen, die er van 1938 1958 zijn Handelsinstituut in exploiteerde. 48 Tenslotte kwam de gemeente Breda bij akte dd. 27 augustus 1948 voor notaris G. H. Beker in
het bezit van de patriciërswoning voor de som van f 24.500,-.
NR. 20.
Onder Johan de la Rue kreeg dit gedeelte voor korte tijd een zeer
belangrijke bestemming. Blijkens het bewaard gebleven uitvoerig contract49 verhuurde De la Rue een deel van het huis als logement voor de
afgevaardigden van de Staten-Generaal tijdens de onderhandelingen met
Engeland, Frankrijk en Zweden over het beëindigen van de Tweede
Engelse Zeeoorlog. Deze onderhandelingen leidden eind augustus 1667
tot de bekende Vrede van Breda. 50 Voor de Republiek traden daarbij op
de Heren van Beverningh namens Holland, De Hubert wegens Zeeland
en Jongstal namens Friesland. Na het sluiten van de Vrede werden hier
veel feestelijkheden georganiseerd. Vóór het huis werden fonteinen geplaatst, waaruit wijn spoot.
Mr. Johan de la Rue stierf in 1710 en werd als eigenaar opgevolgd
door zijn zoon mr. Cornelis Ludovicus de la Rue. Op hem volgde de
advocaat Cornelis Ludovicus Montens (t 1731). Het huis bleef enkele
generaties lang in diens geslacht, tot dat het in 1805 werd aangekocht
door notaris mr. Hendrik Oomen (1776 - 1815).51
Diens dochter Vrouwe M. H. Oomen, echtgenote van Augustinus
van Lanschot verkocht het huis 19 oktober 1847 voor notaris mr. J. F.
C. J. de Roy aan de advocaat mr. Engelbert de Man Ezn. Deze zou vanaf
1870 tot zijn overlijden in 1893 de functie van burgemeester der stad
Breda bekleden. Deze burgemeester kon vanuit zijn tuin door de poort
van het Stadserf zeer gemakkelijk het stadhuis bereiken. Direct na de
aankoop liet hij het huis ingrijpend verbouwen. Het voorplein werd
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volgebouwd en aan de straat kwam een geheel nieuwe voorgevel. De
buitenmuur van de zuidvleugel werd een binnenmuur in het trappenhuis.
Na De Man's dood werd nr. 20 publiek geveild voor notaris 1. A.
Vorstman te Ginneken. Op 5 juli 1893 werd dr. P. A. Bossers de nieuwe
eigenaar. Dr. Bossers stierf 9 oktober 1922 en zijn echtgenote Christina
Johanna Rijsdijk op 18 maart 1929. Door hun erven werd de woning 9
september 1929 ten overstaan van notaris G. H. Beker voor f 15.000,verkocht aan Mevrouw A. C. J. M. van Mierlo (1871-1961), weduwe
van Mr. A. J. 1. M. Smits. Zij had in Berchem bij Antwerpen gewoond,
waar haar man kort tevoren was overleden. Na haar overlijden verkochten de erven 3 mei 1971 ten overstaan van notaris mr. P. J. Nooren te
Wouw het huis voor f 140.000,- aan de gemeente Breda. 52
NR. 22.
Dit drie meter brede huisje is, zoals gezegd, ontstaan door afsplitsing
van het huis nr. 24. Tevoren bevond zich op deze plek een poort met
bovenbouw. De tekening, behorende bij de bouwvergunning dd. 5 november 1885 toont een gevel die sterk afwijkt van de huidige en ook
een etage minder telt. Zoals vermeld is in 1906 de huidige gevel gebouwd. Deze laatste bezit een neo-renaissance-stijl met trapgevel. Een
dergelijke gevel treft men ook aan in de Spoorstraat no. 32. De overhoeks geplaatste pinakels aan de zijkant doen denken aan soortgelijke
elementen in het in 1848 gesloopte deel van het belendende pand nr. 20.
Het huisje is o.a. bij een kolenhandelaar en huisschilder in gebruik geweest. Het werd in 1911 eigendom van buurman dr. P. A. Bossers. 53
In 1923 werd het verkocht aan Markus de Haan,54 van wie het kwam
aan B. H. G. Louwers. Diens erven verkochten het huisje in 1961 voor
f 38.000,- aan de gemeente Breda. 55
Nr. 24. "Het Vlaamsch Koffijhuis"} later }}Hotel Centraal".
De historie is tot 1517 na te gaan, dus nog vóór het jaar van de
grote Stadsbrand. Het bleek toen in het bezit te zijn van kanunnik
Hendrik van den Corput. Deze ontving 3 maart 1517 de verzekering van
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zijn buren, de erfgenamen van de pas overleden kanunnik Jan van
Vuchtscoet, dat zij een muur tussen hun huis en dat van Van den Corput
niet hoger zouden betimmeren dan thans het geval was. 56 Korte tijd
later werd deze toezegging weer ingetrokken, omdat kanunnik Van den
Corput het huis nr. 26 zelf kocht.
De kanunnik verkocht no. 24 echter spoedig weer aan een bekende
figuur aan het Hof van Graaf Hendrik III van Nassau, Jorys van
Froenhuysen. Een fraai epitaaf in de kooromgang van de Grote Kerk
herinnert nog aan deze edelman. Het bestaat volgens Kalf uit een omlijst
reliëf, waarin een predella met opschrift: Op deze predella steunt een
voorstelling van St. Joris, die de draak verslaat. Daar Jorys van From·
huysen in 1519 nog leefde kan het bij Van Goor vermelde jaartal 1512
niet juist zijn. 57
Jorys erkende 2 maart 1519 tegenover Heer Hendrik van den Corput
dat de bank, die hij "ter stratenwairt inne aen zyn poorte van zynen
huyse in de Katerstrate, gelegen voor den muer van des (voirs.) Henricx
van den Corput huys ende erve, heeft doen setten" daar stond met toe·
stemming van Heer Henrick en dat hij die bank op eerste aanzegging
zou verwijderen. 58 Wegens de koop van dit huis erkende Jorys van
Froenhuysen op 11 mei 1519 aan Hendrik van den Corput een erfcijns
van 6 Rijnsgulden en 5 stuivers schuldig te zijn. 59
Van Jorys van Froenhuysen kwam het huis eerst aan de weduwe en
erven van Jan van Petershem en later aan Cornelis van den Corput, neef
van kanunnik Hendrik. Cornelis had de poort van zijn huis ingelaten in
de muur van het huis van de kanunnik. Cornelis verklaarde in 1532 in
dezer voege geen enkel recht op die muur te hebben: "dat hy Cornelis
van den Corput syn poorte voir aent strate van syn huysinge ende erf·
fenisse, staende tot Breda in de Katerstrate tegens Zinte Wendelyns
capelle over ingelaten ende gemetst heeft in den ghevel oft muer van des
voirs. heer Henricx van den Corput huysinge, daer neven staende, dat hy
Cornelis van den Corput voirs noch ... oft syne nacomelinghen besitte·
ren van zyne huisinge ende erffenisse voirs. egeen recht oft toeseggen
en hebben totten ghevel oft muer van des voirs. heer Henric van de
Corput huysinge ... "60
Cornelis van den Corput was in de periode 1543-1559 meermalen
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burgemeester van de stad Breda. Hij was een zoon van Hendriks broer
Antony van den Corput. Hij huwde met Antonia Adriaen Ghybendochter, weduwe van Cornelis Jacobs van Ceters, Heilige-Geestmeester
en burgemeester van Breda.
Volgende eigenaren waren: de burgemeester Jan van de Wouwer,
(1564), Gielis de Fourmanoir (1576), mr. Gerrit OUen (1579) en de
drossaard Jhr. Fernando de Bernuy (1596). Later ontmoeten we nog:
Jhr. Hendrick Jacob Proost te Oud-Gastel, drossaard van Diest en
Sichem (1699). In de 18e eeuw werd het huis gekocht door Henriëtte
Stickers, huisvrouw van François de Fabry, raad en rentmeester van de
Abdij van Thorn (1786). In het jaar 1800 kwam het huis voor
f 4.800,- aan Cornelis Josephus van den Nieuwenhuyzen, hoedenfabrikant te Mechelen. Deze heeft het perceel verhuurd aan een fabrikant
van speelkaarten, Jean du Moulin, die in 1806 als zodanig voorkomt.
In 1810 verkocht deze de bedrijfsmiddelen aan zijn zonen Jacques en
Henri. Tot die middelen behoorden 2 persen, diverse tafels of planken
op schragen, 1 koperen ketel, 1 partij vormen, scheeren, borstels en
ander gereedschap. Het verdere lot van dit bedrijf is onbekend. 61
Tegelijk met het huis no. 26 moet het huis no. 24 rond 1812 hotel
zijn geworden. C. J. van Nieuwenhuyzen verkocht de percelen 24 en 26
in dit jaar aan Gomarus Verrept. Deze droeg het perceel 27 april 1832
bij onderhandse akte voor f 2400,- over aan Jan Jonkers, die het vermoedelijk al in huur had. Het stond dan reeds bekend als "Het Vlaamsch
Koffijhuis". Het was als logement ingericht en had via twee deuren een
verbinding met het Hotel de Flandres. 62 In 1817 komt op dit adres in
het bevolkingsregister voor de koffiehuishoudster L. van Lommel. In
1823 wordt het logement vermeld met twee kamers en een biljard.
Van 1829 - 1865 traden genoemde Johannes Jonkers (1791 - 1855)
en diens echtgenote Maria Maas hier als logementhouder op, daarna hun
schoonzoon C. F. van Ginneken gehuwd met Adriana Jonkers. 63 Deze
laatste had tevens een handel in steenkolen. Verdere hotelhouders waren: 1886: Pieter Adam Plenker, 1919: L. Peper, 1922: J. J. van den
Berg. Diens dochter Cornelia van den Berg verkocht het hotel in 1957
voor f 31.000,- aan N. E. C. Boudeling. Van laatstgenoemde ging het
perceel in 1961 over aan de gemeente Breda. 64
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Nr. 26. Hotel de Flandres.
De ouderdom van dit huis kon tot het begin van de 15e eeuw worden opgevoerd. Het bestaan blijkt reeds uit een lijst van cijnzen van het
Begijnhof uit het jaar 1410. 65 Daarin wordt vermeld dat Alsten Andriess. elk jaar 15 groten moest betalen uit dit perceel. De volgende
cijnsplichtige was Wouter van Gestel. Deze laatste wordt vermeld in een
renteregister van 1427.
De rekening van het Begijnhof van het jaar 1510 noemt als cijnsplichtige een WiIIem van Ghestel. De 15 groten werden toen voldaan
met 2 stuivers 3 oord en 1~ schelling. 66 In 1517 was de verplichting
tot 4 groten teruggebracht. In dat jaar blijkt het huis eigendom te zijn
van de erven van de in dat jaar overleden 67 kanunnik Jan Corneliss. van
Vuchtscoet. We vermeldden reeds hun verklaring dat zij een muur tussen hun door Heer Jan nieuwgebouwd huis en het huis nr. 24 niet
hoger zouden betimmeren of metselen dan nu het geval was. In die
verklaring lezen we ook, dat die muur liep tot aan een "weyndelsteen"
(wenteltrap) in nr. 26. 68
Zoals we hierboven al zagen was nr. 24 toen in handen van kanunnik
Hendrik van den Corput. Op 5 april 1517 ging hij over tot aankoop
van nr. 26. In de transportakte is sprake van een huis, hof en erfenis
in de Caterstraat met het achterhuis en met het gebint van een huis, dat
eensdeels staat op de verkochte erfenis en eensdeels op het erf van huis
nr. 28. De woning was belast met vele renten en cijnsen, nl.:
3 schellingen Leuvens aan de Abdij van St. Bernard.
16 groten aan het Klooster St. Catharinadal.
4 schellingen en 1 groot aan het Gasthuis te Breda.
4 groten aan den Tafel van de H. Geest.
7 Hollandsche aan het St. Joost altaar in het Gasthuis.
3 Rijnsgulden, 10 stuiver en 8 Rijnsgulden aan het Kapittel te Breda.
12 Rijnsgulden aan kanunnik Adriaen Roelandi. 69
Kanunnik Hendrick van den Corput overleed in 1537, waarna zijn
bezit vererfde op de kinderen van zijn broer Anthony. Deze lieten het
huis publiek verkopen, wat ertoe leidde dat op 20 juli van dat jaar de
stadssecretaris Jan van den Corput eigenaar werd. 70 De secretaris
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was als mede-erfgenaam zelf reeds voor 1/10 in de boedel gerechtigd.
Mr. Jan van den Corput, gehuwd met Adriana Montens, is een zeer
opmerkelijke figuur geweest in het 16e eeuwse Breda. Niet alleen beheerste hij de hele stedelijke administratie en is zijn handschrift in duizenden akten bewaard gebleven, ook was hij een der voornaamste aanhangers van de nieuwe leer. In zijn huis kwamen de belijders van het
Calvinisme bijeen en predikers werden er gastvrij ontvangen. 71 Na de
komst van Alva moest hij in 1567 naar Duitsland vluchten. Hij stierf
72 jaar oud te Heidelberg in 1569. 72 In 1560 was hij al als secretaris
afgetreden en had zijn ambt opgedeeld tussen zijn zonen Bartholomeus,
die griffier werd en Nicolaes, die secretaris werd. Daarna werd Jan nog
enige tijd burgemeester. 73
Het huis kwam later in handen van Jan's neef Jan van den Corput
Anthoniszoon (1563 - 1618), schepen te Breda en rentmeester van
Hoge Zwaluwe. Hij was gehuwd met Maria Buysen, die na Jan's dood
hertrouwde met de pensionaris van Dordrecht Johan van den Berck. In
1627 wordt vermeld dat bij het huis nog een stal en een "galderij" hoorden. Het geraakte toen in handen van de dochter van Otto Scheers en
in 1658 werd het verkocht aan Dielis Peeterss. van den Kieboom
(t 1671). Opvolgend eigenaar werd de Bredase advocaat Rochus van
der Sande, die later schepen en burgemeester van Antwerpen werd. 74
In 1719 was de priester en kanunnik Jacobus van der Sande eigenaar.
Hij werd in 1727 opgevolgd door de Amsterdamse koopman Pieter Ivo
Joseph van Diependael. Een halve eeuw lang (1734 - 1784) stond de
woning op naam van het geslacht Von Massow, afkomstig uit Pommeren. 75 Anna Geertruyt de Villegas, echtgenote van de luitenant-kolonel
Gerlach von Massow (1687 - 1758) kocht het huis in 1734 voor
f 4000,-. In 1784 kwam het voor f 8000,- aan Alexander Graaf van
Bylandt, die vanaf 1774 in het huis nr. 28 had gewoond. De laatste
eigenaar, die het huis tegelijk met no. 24 als particuliere woning kocht,
werd in 1800 Cornelis Josephus van den Nieuwenhuyzen.
De logementhouder Gommarus Verrept,76 die rond 1812 eigenaar
werd, richtte het huis tot hotel in. Het kreeg onder de reeds medegedeelde naam "Hotel de Flandres" een goede reputatie. In de personele
belasting stond het in 1813 aangeslagen voor 14 deuren en vensters.
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Het patentregister van 1830 vermeldt Verrept als logement- en stalhouder met elf kamers en als verhuurder van paarden en rijtuigen. 77
In 1823 overnachtten hier Jacob van Lennep en Dirk van Hogendorp.78
Bij de Tiendaagse Veldtocht logeerden er de stafofficieren van de Prins
van Oranje. 79 In 1832 kwam het hotel in handen van Anna Francisca
Nooyens, die later huwde met A. J. van der Steenstraten. Men telde er
in 1835 23 kamers; Mej. Nooyens wordt dan ook vermeld als "tafelhoudster".8o De hotelexploitatie is geëindigd rond 1861. In 1860 komt
nog als bewoner voor H. F. C. Baron Forstner van Dambenoy, die van
1852 - 1857 minister van Oorlog is geweest in het eerste Ministerie
Thorbecke. Van 1854 - 1855 was hij ook nog minister van Marine a.i. 81
Daarna kreeg het hotel een bestemming voor het onderwijs, want
de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen kocht het gebouw in 1862 aan
voor f 14.000,- om er haar lagere school in te vestigen. 82 Tevoren was
de Nutsschool in de Karrestraat gehuisvest geweest. De school, die in
1864 geopend werd, stond onder leiding van H. A. Vethake (18331894) uit Weesp.83 Zij is in de jaren 1867 - 1872 bezocht door de latere
dichter Jacques Perk, zoon van de Waalse predikant M. A. Perk. 84 Deze
Nutsschool genoot lang bekendheid als "de school van Vethake". Aan
de school was een internaat verbonden. Opvolgers van Vethake waren
A. M. Borren (1855 - 1932) en J. B. Keizer (geb. 1877).
Nadat de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen een fljeuwe school
elders had doen bouwen besloot de raad van Breda op 27 juni 1939 het
complex aan te kopen. Men wilde het bestemmen als onderkomen voor
de keuringsdienst voor dienstplichtigen, de S.E.G.O.B.A. en enkele andere gemeentelijke of semi-gemeentelijke instellingen. 85 De overdracht
had plaats op 7 mei 1940 voor de som van f 12.000,- ten overstaan
van notaris C. C. M. Ligtenberg. 86
Nr. 28.

Dit huis komt reeds voor in een akte van 21 oktober 1512, waarin
de dochters van Willem Rutghers van der Heyden het in gebruik geven
aan Cornelis Buys en diens natuurlijke zoon Adriaan Buys. De belending
van het huis was toen: ten oosten Heer Peter Stevens, priester en ten
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30.

Schoorsteenstuk met O.L.V. van de Rozenkrans
in de voorkamer van Catharinastraat 18.
Gestolen in 1973.

Foto Academie St. Joost, Breda.

Gemeentearchief, Breda.
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31.

Antwerps poortje in de achtergevel van
Catharinastraat 18.

Foto Sybolt Voeten.

Gemeentearchief) Breda.

32.

Tekening van het huis Catharinastraat 18, in 1848.

Fotoreproductie B. van Gi1s.

Stedelijk Museum, Breda.

33.

Schoorsteen met gothische wangstukken in de kelder van Catharinastraat 20.

Foto Sybolt Voeten.
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Gemeen tearchief ~ Breda.

34-35.

Trappenhuis met hal voor de kelderingang in het huis Catharinastraat 26.

Foto's Sybolt Voeten.

Gemeentearchief, Breda.
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36. Tuinhuis van het huis Catharinastraat 18. Gebouwd in 1767 door Aug. Canters.
Foto Sybolt Voeten.

37.

Gemeentearchief, Breda.

"Hotel des Flandres", Catharinastraat 26. Reclamebiljet uit ca. 1830.
Stedelijk Museum, Bred•.

Fotoreproductie B. van GiJs.
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westen heer Jan van Vuchtscoet, priester en kanunnik. 87 In 1523 kwam
het huis aan kanunnik Hendrik van den Corput,88 die lange tijd ook
eigenaar is geweest van de nummers 26 en 24.
De eerstvolgende eigenaar - tevens bewoner - was mr. Hendrick
Loyen, kanunnik en vice-cureyt te Breda. Hij was afkomstig uit Boxtel.
Tevoren waren de (onder )pastoors gehuisvest in het huis De Maen en
de Cluse aan de Reigerstraat, maar dit was door de stad in 1532 onteigend. Hendrick Loyen oefende zijn functie tot 1542 uît. 89
Na hem stond het huis op naam van de uit Leeuwarden afkomstige
Dingne Brecht, weduwe van Pieter Bloem de Jonge. Een verkoop "uit
's Heren hand" (bij executie) bracht het pand in 1586 in handen van
de timmerman Jan Gherits Berckhaen. 90· Bewoners waren toen de weduwe en erven van 's prinsen raadsheer Cbristiaan Piermans. De volgende
eigenaar was de procureur mr. Jan Buycx, stadhouder van de drossaard
en rentmeester van het kapittel (t ca. 1600).
In zijn rechten werd hij opgevolgd door zijn weduwe Elisabeth
Adriaen Nobels en de kinderen Daniël, schout en kastelein van Loenhout, Johan, secretaris van Wuustwezel en Elisabeth, gehuwd met Johan
Ryers. Na hem volgden als eerste eigenaren: Kapitein Jean de Ville
(1627), Jan Peeters van Dyck (1638), en de schepen Jan Willemss.
van Bergen (1647). In 1663 werd opnieuw een Buycx eigenaar, namelijk Johan Buycx, burgemeester, schepen en regent van het Weeshuis.
Hij betaalde er f 8000,- voor.
De volgende eigenaren waren:
1692 Jacobmyn Foullon, weduwe Noë d'Assignies. Daarna haar dochter
Catharina d'Assignies, gehuwd met de advocaat mr. Arnoldus
Swaens.
1736 diens zoon Jacob Laureys Swaens, gehuwd met Catharina Elisabeth van Goor.
1740 Mr. Hendrick van Baerle, oud-raad van Nederlands Indië, gehuwd
met Elisabeth Munniks.
1767 Alexander graaf van Bylandt, generaal-majoor der infanterie. Hij
bezat ook de buitenplaats Bosdal onder Princenhage. Hij kocht in
1784 het belendende pand nr. 26.
1787 Johan Heinrich Ludwich Maurenbrecher, wijnkoopman.
169

Jaarboek De Oranjeboom 29 (1976)

1801 Johan Impthurm, kolonel.
1806 Maria Lucia Kerstens, weduwe Johan Weeterings, bierbrouwster.
In de Vestbrief wordt het voorplein nog steeds genoemd.
1834 Petrus Ludovicus Albertus Collard, inspecteur der registratie. 91
1862 Jacobus Gordon Spandaw, rijksbetaalmeester.
1872 Paul Graaf van Hogendorp, rijksbetaalmeester.
1884 Cornelis Maria Adriaan Lips, leerfabrikant, gehuwd met Melania
Josephina Maria Ingen Housz.
1893 Henri Hekking, poelier en kok. 92
1916 Drs. A. B. Bijnen. 93
1920 Dr. Johan Anton Klein Swormink. 94
Ter uitvoering der plannen tot afbraak van deze zijde van de Catharinastraat kocht de gemeente Breda het huis in 1960 aan tegen inruil
van een stuk grond in de Mgr. van Hooydonkstraat en een toegift van
f 148.750,-.95
HET INTERIEUR, UITWENDIGE VERSIERINGEN EN
BIJGEBOUWEN.
Nr. 18 heeft een trappenhuis met trap in Lodewijk XIV stijl. Deze
heeft rijk bewerkte balusters. De plafonds in gang en trappenhuis zijn
versierd met fraai stucwerk. Langs de trap bevinden zich mooie gebrand.
schilderde ramen. De keuken is ingericht in de vroegere binnenplaats en
heeft een zeer typische lichtkoepel uit de 18e eeuw. Aan de zuidzijde
werd bij de restauratie een 16e of 17e eeuws poortje met rondboog en
sluitsteen ontdekt. In de zuidelijke buitenmuur boven de keuken zitten
nog een natuurstenen waterlijst en zandstenen blokken.
De kamers beneden hebben houten met fraai snijwerk versierde plafonds. In de rechtervoorkamer ziet men een geschilderd houten plafond
met sier1ijsten. Daarin bevond zich ook een fraai rood velours-behang,
dat teveel versleten was om nog te behouden. Er is ook een 18e eeuwse
schoorsteen met houtsnijwerk, waarop zich vroeger een schilderstuk
(afm. 135 x 110 cm) bevond in de trant van Jacob Jordaens (afb. 30).
Het werd helaas eind 1973 door dieven buit gemaakt, evenals drie panelen van het fraai geschilderde behang in de tuinkamer. Het schoor170
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steenstuk stelde twee engelen voor (links vóór en rechts achter). In het
midden was de H. Maagd te zien, die het Kind Jezus vasthield. Maria
had een bloemenkrans in het haar. Blijkbaar is hier O.L.V. van de Rozenkrans voorgesteld. Aan Maria's voeten lag een (wereld) bol. Onder
dit in fraai lijstwerk gevat doek bevond zich een spiegel.
In de tuinkamer trof men twee panelen aan (afm. 265 x 165 en
265 x 145 cm) aan de gangzijde - links en rechts van de deur - en een
paneel (afm. 75 x 90 cm) boven de deur. Op de binnenwand waren
eveneens twee panelen aangebracht (beide afm. 265 x 100 cm). Van
deze panelen verdwenen bij genoemde diefstal het rechterpaneel op de
binnenwand, het paneel boven de deur en het paneel rechts van de deur
aan de gangzijde. Zij werden nooit teruggevonden.
De vier grote panelen stelden tuingezichten voor. Het zijn vier idyllische taferelen waarop telkens enkele figuren staan afgebeeld (hoofdzakelijk vrouwen) in relatie met verschillende voorwerpen. Ze zijn alle
vier gesitueerd in lommerrijke landschappen en vertonen classicistische
invloeden.
De doeken suggereren op de voorgrond een balustrade, waardoor
een zeer ruimtelijke werking ontstaat. Ze zijn ingetogen van kleur en
staan in nauwe relatie met de afmetingen van het vertrek.
Op het eerstgenoemde ziet men twee vrouwen, waarvan de ene een
appel in de hand houdt, de ander een fluit. In de tuin op de achtergrond
staat een classicistisch bouwwerk met beeld. Het tweede doek toont een
vrouw met een vogel (valk)? in de hand, vergezeld door twee kinderfiguurtjes (engeltjes?). Op de achtergrond is gedeelteljjk een obelisk te
zien waarin een medaillon met engeltjes. Het derde doek toont drie
vrouwen met muzieklessenaar en instrumenten. Op de achtergrond een
beeld en bloemenvaas met engeltjes. Het vierde doek laat een minnend
paar zien met een tuil bloemen. Op de achtergrond een engel die een
borstbeeld vastgrijpt en een tempelruïne.
De vier doeken werden blijkens nasporingen van Drs. J. W. Niemeijer gemaakt door de Rotterdamse kunstschilder Dionijs van Nijmegen
(1705 - 1798), telg uit een geslacht van schilders op het gebied van
toegepaste en vrije schilderkunst. 45 De doeken zullen in 1756 geplaatst
zijn in opdracht van de toenmalige bewoner, Mr. Huijbert van Riicke-
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vorsel. Zij vormden een gaaf voorbeeld van de decoratiestijl uit de
achttiende eeuwen werden gemaakt in een tijd dat het atelier van de
Van Nijmegens een grote bloei kende. Deze vorm van toegepaste kunst
komt voor op plafonds, behangsels en deuren.
Veel van dit soort stukken is in de loop van de tijd verloren gegaan
of is slechts fragmentarisch bewaard gebleven. De ontwerptekeningen
worden in het Rijksprentenkabinet bewaard. Van de schilderstukken zijn
goede zwart-wit reprodukties, die ons in staat stellen twee panelen in
oorspronkelijke vorm te herstellen.
Op de achterkamer aan de zuidzijde (le verdieping) werd tijdens
de jongste herstelwerkzaamheden achter een betimmering een begin 1ge
eeuwse schildering ontdekt, voorstellend de Emmaüsgangers. Op de
achtergrond is een oosters landschap te zien. 96 Evenals in de voorkamer
beneden zit onder het schilderstuk een spiegel.
Het zogenaamde Antwerpse of Spaanse poortje 97 in de achtergevel
van het huis Catharinastraat no. 18, vertoont een stijl voor een deuromlijsting, die in de Zuidelijke Nederlanden vooral te Antwerpen veel
voorkwam (afb. 31).
De opeenstapeling van motieven zoals bijvoorbeeld de pilasters met
paneelvormen, die doorbroken worden met een uitstekend blok, en
waarboven zich consoles bevinden waarop leeuwekoppen zijn aangebracht, en waarboven de ionische kapitelen versierd zijn met guirlandes,
is kenmerkend voor deze poortjes. De veelheid van details zoals de
cartouche in het midden, de oculus erboven die het fronton doorbreekt
en de zware voluten getuigt van een maniëristische drukke en overdadige
vorm, die typerend is voor de eerste helft van de 17e eeuw in de Zuidelijke Nederlanden. Het lijkt aannemelijk dat het poortje bij de bouw
van de gevel hier werd toegevoegd, afkomstig uit een andere situering.
Het zou bijzonder toevallig zijn, dat het vroegere huis juist op deze
zelfde plaats een belangrijke toegang zou hebben gehad. Naast de achtergevel is tegen de tuinmuur een fraaie hardstenen pomp (XIX A) geplaatst. De reeds vermelde muur sluit de tuin aan de St. Annastraat af.
Tegen de muur was in de 18e eeuw een mestput geplaatst voor de
afval van de achtergelegen stal van de kolonel en kwartiermeester-gene172
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raai Bouquet, bewoner van het huis nr. 16. Over deze put ontstond in
1754 een geschil tot voor de Raad van Brabant tussen mr. Huybert van
Rijckevorsel als eigenaar van nr. 18 en de kolonel Bouquet. 98 Bij de
voorbereiding der thans voltooide restauratie ontstond een plan om deze
muur te slopen, teneinde de achtergelegen tuinen beter voor het publiek
toegankelijk te maken. Gelukkig is dit plan in 1976 ingetrokken.
Het ruime Tuinhuis met erker en 2 deuren werd in 1767 in Lodewijk
XVI-stijl gebouwd door de Bredase metselaar Augustinus Canters, dezelfde die in 1774 het 's-Lands Tuchthuis aan de Oude Vest zou bouwen. 99 Daarnaast is een Koetshuis gesticht, dat in 1859 werd vernieuwd.
Het omvatte een paardenstal, ruimte voor koetsen en een hooizolder.
De hiervoor vermelde bestemming tot leeskamer van de Raad werd
later veranderd in die van "Praathuis", d.w.z. vergaderruimte voor de
drie fracties die de gemeenteraad telt. Met die bestemming werd het op
11 maart 1977 feestelijk in gebruik genomen. H.M. Koningin Juliana
had er al een bezoek gebracht op vrijdag 25 juni 1976.
No. 20.

Dit huis heeft nog drie met een tongewelf overdekte kelders en een
ongewelfde keuken met de reeds genoemde restanten van een laat-gotische schouw. 1OO Boven de wangstukken bevinden zich versieringen van
houtsnijwerk. In de tuinkamer werd bij de restauratie een dichtgemetselde poort met rondboog ontdekt in de binnenmuur. Op de eerste etage
van de achterbouw kwamen nog moerbalken met kinderbalken tevoorschijn. Hieronder werd een verlaagd plafond aangebracht.
No. 24.

Van dit vele malen verbouwd perceel zijn uit de zestiende eeuw of
vroeger nog slechts drie naast elkaar gelegen kelders over.
No. 26.

De machtige inrijpoort had blijkens het plaatje uit ca. 1830 (afb. 37)
zuilen met Corintische kapitelen. Het meest waardevol in het interieur
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is het trapportaal, gebouwd rond een spil van baksteen. In de doorgang
naar de kelder zit een nis met spitsboog, die vermoedelijk uit de eerste
helft van de zestiende eeuw dateert. De ruimte vóór het kelderportaal
had een tongewelf. Aan de paal van de houten trap is een slang in houtsnijwerk aangebracht. Zeer interessant zijn drie ringen in het kelderportaal. Het is niet duidelijk, waarvoor deze gediend hebben. Misschien
om wijnvaten op te hijsen uit de kelder?
De kamers op de benedenverdieping hebben een mooie betimmering
met brede deuren in Lodewijk XIV stijl. Een grote zaal aan de achterzijde bezat moerbalken in slechte staat, die thans ook onder verlaagde
plafonds schuil gaan. De vroegere schouw is thans niet meer aanwezig.
De drie middeleeuwse kelders zijn nog intact gebleven; naast deze
kelders loopt nog een dichtgemetselde trap naar de gang.
Op het achterplein van nr. 26 bevinden zich de twee schoollokalen
die 't "Nut" daar heeft gebouwd. Het achterste lokaal dateert uit 1863
en het lokaal, dat haaks op de woning staat, uit 1874. 101 Binnenkort
zullen deze bouwkundig weinig interessante percelen worden gesloopt
voor de bouw van het nieuw bureau voor de afdeling Interne Zaken.

No. 28.
Dit honderd jaar geleden verbouwde huis heeft een rijk versierd
trapportaal en een riante Herenkamer aan de achterzijde. Dit vertrek
bezit een mooi quasi houten plafond van stucwerk, een schoorsteen en
een houten lambrizering. In de voorkamer rechts van de gang werd
tijdens de werkzaamheden in de binnenmuur nog de boog van een
vroegere buitenpoort zichtbaar.
Naamgeving.

Voor het intern verkeer der secretarie werd het wenselijk geacht
aan elk der hier besproken huizen een naam te geven. Daarvoor werd
op voorstel van ondergetekende als gemeentearchivaris de naam van een
der vroegere eigenaren gekozen. Bij besluit van Burgemeester en Wethouders dd. 23 maart 1977 zijn deze als volgt vastgesteld:
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no. 18

Pelshuis naar Jhr. Johan Pels, schout, dijkgraaf en rentmeester van Zevenbergen, later ook Heer van Milheeze.
Eigenaar vanaf 1610 tot zijn overlijden ca. 1643.
no. 20
Montenshuis naar mr. Cornelis Ludovicus Montens (17001731), gehuwd met Maria Française van Dunne. Eigenaar
van 1717-1731.
no. 22-24 Proosthuis. Naar Jhr. Hendrick Jacob Proost, drossaard van
Diest en Sichem. Eigenaar van ca. 1699 - 1731.
Van Bylandthuis. Naar Alexander graaf van Bylandt (1743no. 26
1819), commandant van de vesting Breda, kolonel van een
regiment infanterie van de generaal-majoor graaf van Randwijck en adjudant-generaal van Prins Willem V van Oranje.
no. 28
Huis Berckhaen. Naar de timmerman Jan Gherits Berckhaen,
eigenaar in 1586. Hij overleed in 1588.

Thans zijn de werkzaamheden aan deze zes huizen voltooid. Het
werk werd onder architectuur van de dienst Openbare Werken uitgevoerd. Architect was daarbij de heer J. G. de Bruin ing. De restauratie
van het Praathuis werd uitgevoerd volgens de plannen van de Bredase
architect Ir. J. de Wilde, die ook enige aanwijzingen gaf bij de restauratie van nos. 18 en 20 en die drie prachtige plafondrosetten uit no. 20
wist toe te passen in de grote zaal van het Praathuis. Op de restauratie
werd ingevolge de Monumentenwet toezicht uitgeoefend door de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Aannemers waren voor nr. 18 - 20 en
het Praathuis de Fa. Rhee en van den Berg en voor de nrs. 22 - 28 de
Bredase Beton Maatschappij.
Aan alle betrokkenen komt hulde toe voor hun deskundigheid en
toewijding bij de uitvoering van dit moeilijke en omvangrijke werk.
Dank zij een verstandig besluit van de Raad, het wijs beleid van het
college van Burgemeester en Wethouders en de ijver van veel ambtenaren is het "blok" Catharinastraat herschapen tot een stuk cultuurgoed,
dat de binnenstad van Breda tot sieraad, de ambtenaren tot aangenaam
werkverblijf zal strekken.l 02.
Breda, 25 maart 1977.
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BIJLAGE 1.
Posten uit de stadsrekening van Breda over het jaar 1518
(H 1516) betreffende de aankoop van een huis en grond
en andere uitgaven voor de aanleg van de St. Annastraat.
fol. 137v.
Item betailt Anthonizen Anthonissone den metser van 347 carren sants,
die sijn carte aengevuert ende gelevert heeft, soe den straetmaker achter
den choir ende in de Kerckstrate ende oic voir des drossaten huysinge,
soe aen de Tolbrug, soe achter Sint Jans, soe in de Corte Nyeustrate tot
calck beslaen, tsamen 5 Rg. Ende van 100 ende 27 carre steens ende
stellingplancken aen de brug in de voirs.strate gevuert 27 st. Ende van
8 carren leems 10 st. sijn te samen
6 Rgul. 17 st.
Item betailt Jannen van der Beeck van dat sijn carre totten Be junij toe
gevuert hadde, soe achter Sint Jans capelle, soe in de Nyeustrate voirs.,
soe bij de Tolbrugpoirt totten calck beslaen 68 carren sants (?) 18 st.
Ende van 10 carren soe calck soe steen om bij de metsers in de voirs.
Carte Nyeustrate aen de brug aldaer aengevuert heeft 27 st. f(aci)t
2 Rgul. 7 st. lort
fol. 137v - 138.
Item betailt den selven Jannen van der Beeck ende Anthonizen Anthonisz. van dat huere (carren) hadden gevuert eerde, die vair J(oris) van
(Pro) enhuysen huys lach bij St. Wendelijns capelle, tot aen de brugge
in de Corte Nyeustrate, elc omtrent 75 carren, dair over sij elck 1~
dach gecart hadden. Ende want men hen eenen laeyer dede, elcken gegeven 8 stuivers, facit
16 stuivers
fol. 138.
Item betaelt J. Hagaert (?) van 39 carren eerden, die zijn carre gevuert
hadde van Jan van der Beecx huys opt Gashuyseynde tot in de Carte
Nyeustrate
6 st. lort
fol. 138v.
Item betailt Jannen de Clerck van 16 carren eerden, die hij vuter Kerck176
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straten vuerde bij de Tolbrugpoirte ende van noch 54 carren eerden,
die hij vuter Molenstraten vuerde tot in de Corte Nyeustrate, van den
hoep 10 st. ende van 6 carren sants, die hij in den torn van der Tolbrugpoirt gevuert hadde 2 st. lort, f (aei) t
12 st. 1 oirt
Item betailt Aerden van Lyer van 78 carren eerden, die hij van bij den
11 st.
Aren gevuert heeft tot in de Corte Nyeustrate
fol. 147.
Item opten XXVIIen february aO XVc XVIII sijn de borgemeesters by
tusschenspreken van den Rentmeester van Breda ende van anderen
overcomen met Jannen Cornelis Severijnssone alias Roevers van den
erve van sijn pleyn ende hof dwelck hij ter begheerten oft om te believen mijnen Heere van Nassau vergont heeft der stadt ende heeft ....
gemaect eenen muere aen sijn huys int .... voirs. strate, oic .... een
trap ende die doen beschieten .... daer af hier voir in de capittelen van
metserloen ende tymmerloon mentie gemaict is. Ende sijn hem dair toe
gegeven ende betailt van der stadt wegen voir tselve erve
25 Rijnsguldens
fol. 147v.
Item opten maendach prima mareii, doen de voirs.strate gescoren ende
geopent was, sijn de borgermeesters overcomen met Jannen de Bont bij
tusschenspreken van Henrick Mermans, der stadt tymmerman, ende
Hubrechten Montens aengaende omtrent de helft van enen erve dat
hij van den voirs. Jannen Roevers gecocht hadde om 5~ Rg.erfl. den
d. 16, dair af de helft oft mere totter voirs.straten genomen is, alsoe
dat die stadt hem dair vore vutreycken soude 1~ Rg.erfl. den d. 16
ende tgheen dat hem tselve erve hooger stont is hem afgescheyden tegens
dat hij achter vut sal wegen ende dat sijn ander erve verbetert sal sijn
bij deser straten (des soude de stadt dat tegens hem in anderen saken
versien), welcke 1~ Rg. hem gelost sijn ende dairvoir sijn hem betailt
24 Rg.
Tegens welck versien sijn den voirs. Jan .... den voirs. goede mannen
noch ter gesamen . . . .
6 Rg.
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Item opten woensdach lIla february aO XVc XVIII syn de borgemees.
ters by den drossaert, rentmeester, Willem Boeykens ende Henrick van
den Keessel navolgende d'ordinancie myns Ge: Heeren overcomen met
wylen Anthonis Matheeuss. ende hebben vercregen ende geërft desselven
Anthonis huysinge ende erve, dair de voirs. strate by de Veemerct aff·
gemaict is totter vairt toe, streckende tusschen Heylen Dekens huys op
d'een syde ende Henrick Raess. huys op d'ander sijde om ende mits
XXXII Rijnsgulden erfelyc, den d. tegen X ... ter quytinge, ende wes
renten oft chijnsen daer vutgaen, die sullen cortten ende Anthonis geloofde der stadt tselve huys te vrijen van allen verschenen renten ende
oic van allen loesbaren (?) renten na advenant .... tijde tot St. Jans.
daghe toe anno 1518 .... chijnse daerop voir de beternisse van den
voirs. . .. ende erve sullen bliven staende, sal de stadt moeten (?) ....
met 8 Rgul. tot eenen male ende den d. 16 .... boven (?)
fol. 148r.
Item opten Saterdach den XIIlen dach in meerte aO XVIII syn de
borgermeesters by tusschenspreken van den drossaet ende rentmeester
van Breda ende oic van Heer Jan van Dyemen, meester Adriaen Clincker
ende Henrick van den Keessel overcomen met Heeren Jannen van Wissel
van synen erve, gelegen tusschen de huysinghe ... Wissels ende de huysinge van joufr. van Hasselt, streckende totter vaert toe ende met eenen
hoeck erfs XXX voet lanc tusschen de vaert en syn hof, die hij behoudt,
dwelck .... heeft ende hebben .... vercregen om XIIIIR .... penning
XVI ende om XXV Rgl in minderinge van XlIII Rgl. II st., men hem
tSint Jansmisse
hier af betaelt tot eenen godspenning .... tot des
drossaten huys
wyns, de cannen III st. die men .... voÏrs. XXV
Rgl rekent voir uut
XXV rynsgulden X st.
Opmerking:
De bedoelde stadsrekening is door vocht op vele plaatsen beschadigd.
De niet leesbare woorden of letters zijn met .... aangegeven.
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BIJLAGE Il.
Acte van verhuur van Catharinastraat 20 door Johan de la Rue
ten behoeve van een der onderhandelaars voor de Vrede van
Breda, 4 mei 1667.

Op huyden ondergeteeekent bekent ende verclaert den advoeaet Johan
de la Rue verhuert ende Jaeob Fergeson, clerck ter seeretarye van den
Raedt van Staten bekent voor ende ten doene van eenen der plenipotentionarissen der Vereenighde Nederlanden op de aenstaende handelinghe
van Vreden metten eoninek van Groot Britanien gehuert te hebben in
de huysinghe van den voors. Johan de la Rue, staende binnen Breda in
de Caterstraet:
Eerst het salet behanghen met gouden leer comende noirtwaert op de
Caterstraet.
Item het comptoir, eomende noirtwaert op de voorpleyn met de groote
salet zuytwaert daer aengeleghen ende dat men twaelff roye stoelen
ende swaerte tafel staende in de voors. salet sonder eenighe voordere
stoffasien ofte mubelen.
Item de kueken eomende oistwaert op de aehterpleyn mede sonder
eenighe mubelen ofte stoHasien om die ten behoeven vande voors. heer
plenipotentionaris ende desselffs familie in der verhuerders huysinghe
logerende gebruyekt te werden ende voorders niet, als mede ten selven
fine alleen te gebruyeken de solderinghe boven ende den kelder aende
voors. kueken geleghen.
Item twee boven camers, beyde geleghen zuytwaert op den hoH soodanigh als deselve tegenwoerdigh gestoffeert syn.
Item vier soa ledicanten als bedtsteden met vier bedden ende tot yder
bedt een deeeken daer toe dienende. Verders sal den verhuerder niet
gehouden syn te leveren eenigh lywaet voor tafels, bedden ofte andersints ten dienste vanden voors. Heere nochte ooek ietwes ten dienste
vande kueken desselffs.
Ende alles wat door des voors. Heer plenipotentionarîsse familie sal
werden gebroeeken ofte besehadicht sal alles wederom doen herstellen.
Dit aldus verhuert voor den tyt van ses maenden, waer voor te betaelen
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seven hondert rynsguldens eens, alwaert oock dat den meergemelden
heer voor het expireren van denselven tyt quam te vertrecken ende
ingevalle hy langer bleve als de ses maenden, sal naer rate des tyts advenant de boven geconditioneerde somme betaelen.
Aldus gedaen binnen Breda opden 4 May 1667 ter presentie van de Heer
advocaat ende stadthouder Bernasy ende Cornelis Bracman.

J.
J.

DE LA RUE.
FERGESON 1667.
G. v. BERNAGIEN 1667.
C. BRACKMAN.
G.A. Breda, Afd. IV-7 no. 84, akte 41.
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