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“Wie in staat is de taal van de architectuur te lezen kan haar geschiedenis schrij-
ven”. Zowel voor de kunst- als de bouwhistoricus is deze stelregel sinds 1986 zó be-
langrijk geworden, dat ze regelmatig herhaald wordt als het begin van een voor-
dracht over architectuur.1 In het geval van het bisschoppelijk paleis te Breda kan de
stelregel wel heel letterlijk worden opgevat. De lange ingewikkelde bewonings- en
bouwgeschiedenis van het pand, weerspiegeld in honderden archiefstukken en
bouwsporen, vormen een grote uitdaging om ze vast te leggen en ze te vertalen tot
een overzichtelijke bewonings- en bouwgeschiedenis. Zijn archiefstukken altijd be-
reikbaar, bij het lezen van bouwsporen is men afhankelijk van de gelegenheid, van
hèt juiste moment. Dat moment was er afgelopen jaar in de tijd dat het pand geres-
taureerd werd. In de loop van 2003 werd het pand aan de Veemarktstraat fasegewijs
van zijn pleisterlaag ontdaan, wat de bouwhistorische sporen zichtbaar maakte. Het
gaf de gelegenheid de bestaande geschiedenis van het pand te herschrijven. Om zo
volledig mogelijk te zijn, heb ik ervoor gekozen de hele geschiedenis van het bouw-
perceel weer te geven, dat wil zeggen, ook de geschiedenis van het perceel vóór de
komst van het Huis Montens. Bovendien zullen steeds die belendende panden ge-
noemd worden, welke een relatie hadden of hebben met het pand, met als belang-
rijkste object Veemarktstraat 48, in 1972 bij het bisschoppelijk paleis getrokken en
daartoe nog steeds behorend als kantoorpand van het bisdom.

Ik heb mijn onderzoek alleen met succes kunnen afsluiten door de grote steun
die ik in het verleden mocht ondervinden van de helaas overleden Bredase historicus
Jacques van Hooydonk. Aan hem draag ik dit artikel op als dank voor zijn hulp en
vriendschap en als een eresaluut aan een groot Bredaas historicus.2

Het onderzoek valt in twee delen uiteen: de bewoningsgeschiedenis van Huis
Montens en de bouwgeschiedenis tot de huidige verbouwing en restauratie.
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I. DE BEWONINGSGESCHIEDENIS VAN HUIS MONTENS

Algemeen

Wanneer in een stad de stedelijke administratie goed wordt bijgehouden en
hiervan door de tijd niets verloren gaat, dan is het mogelijk de geschiedenis van een
stadspand betrouwbaar en zonder hiaten te reconstrueren. Maar de praktijk is, dat de
stad ergens in het verleden begint als een bescheiden nederzetting, en pas na geruime
tijd groeit naar een omvang die ‘stad’ genoemd kan worden. Heel vaak mankeert het
in deze beginperiode aan een goede administratie van hetgeen in zo’n nederzetting
gebeurt. Vaak is het zo, dat pas wanneer het dorp enige allure krijgt men de wens
ontwikkelt haar geschiedenis en die van haar burgers vast te leggen. Het is een uit-
zondering in Nederland wanneer deze gegevens voor een stad bewaard zijn geble-
ven. Zo ook voor Breda. Stadsbranden en het vergaan van papieren documenten
zijn in dit geval de grote boosdoeners. Breda kende stadsbranden in 1490 en 1534
waarvan die in 1490 een groot gedeelte van het toen bestaande schepenregister ver-
loren deed gaan. De na die tijd aangelegde schepenregisters en stadsrekeningen zijn
wel bewaard gebleven, zodat vanaf die tijd een overzicht van de panden in de stad
en hun bewoners bestaat. Een gelukkige bijkomstigheid is dat er in deze tijd cijnsre-
gisters van geestelijke instellingen bestaan. Deze instellingen gingen doorgaans zuinig
met hun archieven om, zodat het vaak toch mogelijk is via een omweg kennis te ne-
men van het bestaan van een pand en zijn bewoners. In Breda waren het met name
de Norbertinessen van het klooster St. Catharinadal en de bewoonsters van het
Begijnhof die cijnsregisters bijhielden. Daaruit zijn de nodige gegevens over het
Breda van voor de stadsbrand van 1490 te halen. Tenslotte is er informatie over
vroege huizen in de stad via de geregistreerde grondpachten, herencijnzen en overi-
ge erfcijnzen die op een perceel drukten. 

Jacques van Hooydonk deed onderzoek naar genoemde cijnzen. Volgens zijn
bevindingen dateren grondpachten, bijvoorbeeld die van tarwe en rogge, uit de tijd
dat het sociale systeem van de horigen nog volop functioneerde.3 Het kwam er vol-
gens hem op neer dat de heer van een bepaalde streek zijn grond uitleende aan hori-
gen die verplicht waren als tegenprestatie herendiensten, tarwe en/of roggepacht,
hoenderen, vee, etc. te leveren. In Breda duurde volgens hem dit sociale systeem tot
1246. In dat jaar ontsloeg heer Godfried IV van Schoten in zijn testament zijn hori-
gen in Breda uit de horigheid.4 Het gevolg van zijn handelen zou geweest zijn dat
grond in Breda alleen nog werd uitgegeven tegen betaling van contanten, de zoge-
naamde herencijns. In Breda zou dit systeem van herencijns volgens van Hooydonk
maar acht jaar geduurd hebben. Op 23 juni 1252 namelijk dwingen de Bredanaars
nieuwe voorrechten af (in 1212 waren de eerste gegeven) van de opvolger van
Godfried IV, Hendrik van Breda. Hendrik van Breda overleed rond 1254. Diens
zoon Hendrik de Jonge hield zich aan de afspraken die zijn vader met de burgers van
Breda had gemaakt. Dit nu is interessant voor de bestudering van het perceel waarop
heden het bisschoppelijk paleis staat, immers wanneer er ooit roggepacht op een per-
ceel heeft gerust, is dat in de overzichten van herencijnzen traceerbaar. De erfcijnzen
geschonken aan de kerk werden volgens van Hooydonk tot 1303 door aparte rent-
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meesters geregistreerd. In dat jaar kreeg de kerk van Breda een kapittel en werden
alle erfcijnzen onder één cijns samengevoegd voor het kapittel van Breda. Ik wijs er
hier met nadruk op dat er over het voorafgaande meningsverschil bestaat tussen Van
Hooydonk en historici als bijvoorbeeld Karel Leenders. Omdat er tot op heden geen
enkele andere publicatie over dit onderwerp beschikbaar is, laat ik de bevindingen
van Van Hooydonk hier een rol spelen tot het tegendeel is bewezen.

De combinatie van herencijnzen, erfcijnzen, cijnsregisters, vestbrieven en stads-
rekeningen maakt het mogelijk de vroegste geschiedenis van ’n perceel in kaart te
brengen. Ook wanneer er de eerste bebouwing op verschijnt. Zou je genoemde ge-
gevens van alle 1066 percelen die Breda rond 1246 telt kunnen vinden, dan verschaf
je je een aardig beeld van het 13e eeuwse Breda, de stratenloop inbegrepen.

Uit de oudste gegevens die van Hooydonk over de Veemarktstraat heeft gevon-
den, blijkt dat de straat altijd onderdeel was van de oost-westroute door Breda waar-
bij het Zand, de latere Grote Markt, werd overgestoken.5 Gerekend vanaf het Zand
vormde in ca. 1250 de Zandstraat de hoofdroute naar het oosten. Nu wordt onder
historici gediscussieerd of dit alles wel juist is en of de naam Het Zand in documen-
ten wel als een toponiem voorkomt. Bovendien is er verschil van mening over wel-
ke straat de Zandstraat dan wel geweest zou zijn. Ik ga er vanuit dat de gegevens van
Jacques van Hooydonk kloppen en dat de Zandstraat het tracé volgde van de huidige
Veemarktstraat. Anderen beweren dat het de huidige St. Janstraat is en bijvoorbeeld
dr. H.A. Muntjewerff oppert, dat het een straat zou zijn geweest ten zuiden van de
St. Janstraat die heden is verdwenen.

Hoe het ook zij, Van Hooydonk geeft in zijn bronnen aan dat de naam blijft te-
rugkomen in documenten tot in de 14e eeuw.6 Vanaf 1252 (1256?) wordt, ten gevol-
ge van de verkregen privileges, op het oostelijk deel van deze straat een veemarkt
gehouden. Er komt een Veemarkt (Veemerckt) op de Zandstraat. Het duurt daarna
een eeuw voordat het deel van de Zandstraat dat naar de Veemarkt toeleidde
Veemarktstraat wordt genoemd. Het gedeelte waar de veemarkt werd gehouden
wordt vanaf 1252 tot ca. 1350 alleen maar Veemerct genoemd. Tot ca. 1350 komen
Sandtstraete en Veemerct(straete) naast elkaar in de bronnen voor. Toen Breda stads-
muren kreeg, kwam aan het einde van de straat de Gasthuispoort, genaamd naar het
Gasthuis (later Oudemannenhuis) gelegen aan de weg buiten de Gasthuispoort. In
1338 komt dan in vestbrieven ook prompt naast de naam Zandstraat en Veemarkt de
naam Gasthuysstraet(e) voor. De naam Gasthuisstraat is dus niet de oorspronkelijke
naam van de straat ! Eerst was er de Zandstraat, daarna de Veemarkt(straat), daarna
Gasthuisstraat.

Aan het gedeelte dat Veemarkt werd genoemd lagen volgens hierboven genoem-
de bronnen rond 1350 achttien percelen belast met roggepacht, dat wil zeggen boer-
derijen van vóór 1246, elf percelen belast met herencijnzen uitgegeven vóór 1257 en
negentien percelen belast met cijnzen die nog vóór 1303 waren uitgegeven. Dit wil
zeggen dat vanaf ’t Sandt tot aan de grens van de stad, toen nog een aarden wal, zo’n
kleine vijftig panden in een open lintbebouwing te vinden waren. De meeste objec-
ten daarvan waren boerderijen, maar er was toen ook al, zoals we verderop zullen le-
zen, een aantal woonhuizen. Daaronder dus ook het perceel waarop in 1513 Huis
Montens, vanaf 1868 het woonhuis van de bisschop, gebouwd zou worden.
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De oudste geschiedenis van het perceel van Huis Montens, het huidige Bisschoppelijk Paleis,
en de eerste bewoners

Volgens de hypothese van Van Hooydonk blijkt dat over het latere perceel
Montens geen roggepacht werd betaald, maar dat er wel een herencijns gevraagd
werd. Dit betekent dat de ouderdom van het perceel ligt nà 1246, maar vóór 1257,
toen het systeem van de herencijns weer werd afgeschaft. De toenmalige heer van
Breda gaf het perceel, evenals het oostelijk ervan gelegen huis De Roskam, dus uit
de periode tussen 1246 en1257 aan iemand die wij niet kennen. Interessant is hier op
te merken dat er klaarblijkelijk een verschil was tussen de roggepacht die boerderijen
of hovenierachtige objecten toeviel, en de herencijns waarbij het doorgaans om hui-
zen gaat. De Roskam wordt, als een bescheiden huis met voorerf aan de straat, vanaf
1248 belast met een herencijns, waaruit men kan afleiden dat het in ditzelfde jaar of
het jaar daarvoor gebouwd moet zijn. Het perceel waarop later Huis Montens zou
komen, wordt vanaf 1252/1253, het jaar van de extra privileges voor Breda, belast
met een herencijns. Ook hier kunnen wij er vanuit gaan dat het perceel in dat jaar
bebouwd werd. De herencijns die voor de Roskam gevraagd werd, bedroeg 1 stuver
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en 1 ortstuver, die voor het latere perceel Montens 2 stuver en 3 ortstuver.7 Het hoge
bedrag wijst op een heel groot perceel. De meeste huizen waren jaarlijks slechts met
een stuiver of minder belast. Bovendien werd het perceel nog vóór 1303 belast met
vyer stuvers erfchyns (voor) de pastorye van Breda8 en metter weerden van 7 stuvers 3 ort ende
een quart ort de capellaenen der kercke van Breda.9 Het hoge bedrag wijst niet alleen op
de omvang van het perceel. Hier moet iemand zijn gaan wonen die dit hoge bedrag
kon betalen. Dat wil zeggen dat hier geen boerderij werd gebouwd, maar een
woonhuis voor een aanzienlijke heer. Uit vergelijkend onderzoek kan men afleiden
dat de boerenstand zich zo’n perceel niet kon veroorloven. Wie het perceel kocht en
wat voor bebouwing er toen kwam is onbekend. Het moet gaan om een woonhuis
met een groot achtererf.

In de periode tussen 1303 en 1340 blijft alles bij het oude. Geen enkel docu-
ment wijst op een verandering van de situatie met betrekking tot het perceel, noch
maakt een enkele bron melding van de omvang van de bebouwing op het perceel.
De herencijns en erfcijns wijzen slechts op de omvang van het perceel en niet op de
omvang van de bebouwing. Toch kunnen wij ons van een en ander een goede
voorstelling maken. Het is vrij goed bekend aan wat voor soort bebouwing wij in
deze tijd moeten denken. Afbeeldingen van steden en dorpen uit de 14e eeuw in de
zuidelijke Nederlanden laten een eenvoudig woonhuis en boerderij-type zien. Beide
types objecten werden volgens eenzelfde bouwprincipe gerealiseerd: als een bouw-
massa opgedeeld in een woon-werk of woon-stal gedeelte.10 Het gaat meestal om
objecten met een houten gebint waarvan de muurregels, houten staanders in de
muur verwerkt, het meest karakteristieke deel vormen. Het gaat daarbij niet om vak-
werkhuizen, een techniek die in onze streken niet of nauwelijks voorkwam. In deze
tijd waren de muren nog vaak van leem en niet van baksteen. Doorgaans werden de
objekten afgedekt met een rieten dak en bezaten ze slechts één stookplaats. Dit type
woning zou in zwang blijven tot aan de 16e eeuw. We zien het type boerderij en
woonhuis op schilderijen en tekeningen van Jan Mostaert, de Meester van het
Antwerpse altaar, en de Meester van het Johannes-altaar.

In 1340 duiken de eerste bewoners op van het pand, dat dan onderwerp van
transactie is, waarbij de naam van de eigenaar wordt genoemd. De omgeving van de
locatie had toen net een belangrijke wijziging ondergaan. De schepenakte van 1340
vermeldt Ide Sweertveghers met haar voogd Peter van dezelfde naam. Ide is schuldig
bevonden uit te keren aan Robrecht Janszoon van Heusden achte grote Tournoyse per
jaar van de koningsmunt van Frankrijk op haar huis en haar hof waar zij dan in
woont en dat gelegen is in de Gasthuisstraat.11 Genoemde koningsmunt was in deze
tijd de gangbare valuta om mee te betalen. Robrecht Jansz. van Heusden was de eer-
ste bewoner van het huis en verkocht het iets voor 1340 aan de familie
Sweertvegher. Zelf ging hij wonen in een huis oostelijk gelegen van het perceel
Sweertvegher. Interessant is ook dat Robrecht Janszoon van Heusden twee jaar later
genoemd wordt in een niet compleet processtuk, waarschijnlijk betreffende een ge-
schil tussen naaste buren van het perceel waarin staat dat hij ...twey en.. twentich jae..
seven Tournoyse tsja... van conincx moe... betaalde.12

In de schepenakte uit 1340 worden de buren van Ida met naam en toenaam ge-
noemd, zijnde: Ghibeken Boc op die een side en Beatrice Reyswinden op dander side. Het
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meest waarschijnlijke is dat de rente, die Ida moest betalen aan Robrecht Janszone, en
die in handen was van het Norbertinessenklooster St. Catharinadal, niet was opgeno-
men in de koopakte van het huis, zodat Ida die alsnog aan het klooster moest betalen.

In de 14e eeuw blijven de namen Sandtstraete, Veemerc(k)t en Gasthuysstraete
naast elkaar bestaan, maar naar het einde van de eeuw duikt de naam Veemerckt
steeds vaker op. Uit de hierboven geciteerde schepenakte blijkt tevens dat intussen
de bebouwing aan de Veemarkt-Gasthuisstraat al zeer verdicht was. Het is in deze
tijd dat in de oude binnenstad van Breda de karakteristieke stratenloop ontstaat die
men tot op de dag van vandaag aantreft. Het huidige driehoekig pleintje was de
plaats waar de veemarkt werd gehouden. Dit vormde in de Gasthuysstraete een soort
dode hoek. De Molenstraat was er toen ook al, zij het als een pad naar de molen-
berg. Bij de bouw van de stadsmuur in 1333 verdween ze, maar de straat bleef be-
staan en werd na 1333 doorgetrokken, over de grond van de molenberg tot aan de
nieuwe stadsmuur, waardoor men via een poortje en een houten brug over de gracht
de stad kon verlaten.

6

2. Boerderij met woonhuis
in Noord-Brabant, 
omstreeks 1500.

Jaarboek De Oranjeboom 57 (2004)



In 1340 vindt een eerste erfdeling plaats. De familie Sweertvegher verkoopt dan
aan de westzijde van haar perceel een strook grond aan een zekere Beatrice
Reyswinden, weduwe van Jan Willemsz. Reyswinden. De familie Reyswinden
bouwt haar huis op de hoek van de Veemarkt en de Molenstraat.

Probeert men zich nu voor te stellen waar het perceel van Ida precies lag, dan
zal haar perceel in de huidige situatie ongeveer de nummers 44-46 omvat hebben.
Het perceel van Ghibeken Boc, De Roskam, omvat heden nummer 48 en Beatrice
Reyswinden woonde op de hoek van de Veemarkt en de Molenstraat, heden num-
mer 42.

Bewoners in de 15e eeuw: Ida en haar voogd Peter, en Pietersz.

De familie Sweertvegher blijft op het perceel wonen tot tenminste 1432. Het
perceel is dan in handen van Jan Sweertveghers. De schepenakte vermeldt: Jan
Zweertveghers huys ende erve ghelegen neven de lakenbereider en schepen Jan van
Hoesenhout op de westzijde, waar voorheen al Beatrice Reijswinden had ge-
woond.13 Interessant is dan wel uit de stukken te kunnen opmaken dat de bebou-
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wing ter plaatse zich in snel tempo verdicht, getuige de vermelding in dit jaar van di-
recte naaste buren. Rond 1460, wanneer de familie Aert Fraey het huis van Jan
Sweertvegher bewoont, wordt het perceel opnieuw verdeeld. De westzijde ervan
wordt afgesplitst en verkocht aan Raes Cornelisz., kanunnik van de O.L.Vrouwe
Kerk. Hij bouwt een huis tussen dat van de familie Fraey en de dan op de hoek wo-
nende Jan van Hoesenhout in. Bijgaande impressie laat zien hoe de situatie er rond
1460 aan de veemarkt zal hebben uitgezien.

Van Hooydonk gaat er in zijn onderzoek van uit dat Jan vermoedelijk de zoon
is van een in 1368 genoemde Abraham Janssen Sweertvegher, die een rente bezat op
een ander huis in de Gasthuisstraat.14 Maar in de stamboom van deze familie vinden
wij duidelijk een vermelding van genoemde Jan die de zoon was van Janszoon
Sweertvegher. Dit nu was een broer van Abraham en toen deze Janszoon en zijn
vrouw jong stierven, werd Jan toevertrouwd aan Abraham en door hem en zijn
vrouw opgevoed.15 De schepenakte betreffende Jan Sweertvegher sluit overigens ie-
dere twijfel over het juiste perceel uit, blijkens een aantekening uit latere tijd be-
treffende de huysinge van Montens. Er staat op geschreven: Hendrik Montens erfgename
geven XIIII (onleesbaar). Het bisschoppelijk paleis wordt officieel Huis Montens ge-
noemd naar haar beroemdste bewoner, die hier verderop nog uitgebreid aan bod zal
komen. In 1432 komt het perceel in bezit van de familie Fraey. We horen een lange
tijd niets van het pand noch van dat van de buren.

In het jaar 1499, wanneer de schepenprotocollen ruim aanwezig zijn, blijkt dat
het grote westelijke deel van het Sweertvegher-perceel is verdeeld in twee delen
waarop aparte huizen staan, gescheiden door een pad, toen borywech geheten, dat wil
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zeggen een weg waarover een handkar kan rijden. De huizen zijn dan in het bezit
van de kanunnik der O.L. Vrouwe Kerk heer Raes Corneliszoon. In 1502 verkoopt
Raes Corneliszoon het meest westelijke van de twee huizen aan een zekere Henric
Block. Wij komen door deze verkoopakte wat meer te weten over het perceel. De
akte vermeldt: 

Heer Raes Cornelisz. priester ende canonic tot Breda heeft vercoft Hendricken Block een
huys ende erve metten borywech, gelegen opte Veemerct neven desselfs heren Raesen ander
huys op deen side ende Cornelis Keyen huys op dander side. Streckende van de straete
voir tot aen heer Raesen anderen erve.16

Cornelis Keyen kocht in 1502 de westelijke helft van het huis van Aert Fraey.
Hij woont er tot 1512. Kanunnik Raes verkocht in 1512 zijn huis ook aan
Cornelisz. Keyen, die het meteen doorverkocht aan zijn broer de notaris/priester
Michiel Keyen. Michiel Keyen woonde slechts een jaar, tot aan zijn dood in 1513,
in zijn huis.17 De erfgenamen van Michiel Keyen, dat wil zeggen zijn broer Cornelis
Keyen en zijn familie, verkochten in 1513 in één keer de drie huizen aan Henrick
Montens, de rentmeester van de graaf van Nassau in Diest.

De gronden bij de drie panden liepen door tot aan het in 1498-1499 gebouwde
Swertsusterclooster (klooster van de Zwarte Zusters) dat gelegen was aan de oostzij-
de van de Molenstraat tegen de stadsmuur, in de huidige situatie ter hoogte van het
huidige beschadigde tuinpoortje en naastgelegen pleintje met hoekpand.

Voor een helder beeld van de situatie ter plaatse wordt opgemerkt dat
Veemarktstraat 42 van Hendric Bloc in 1512 een vrijstaand huis op de hoek van de
Molenstraat was. Het wordt in 1512/1513 in de koopakte van Montens naar de bij-
naam van Cornelis Keyen Pickaerthuis genoemd (zie aantekening 29). Veemarkt-
straat 44 stond ernaast en was door een zandpad ervan gescheiden. Dit pand wordt
vanaf 1513 steeds De Roodenburg (Rooyenborg, Roodenborg, Rooyenburg) ge-
noemd. Veemarktstraat 46, bewoond door de familie Fraey en Cornelis Keyen, werd
waarschijnlijk met Veemarktstraat 44 verbonden toen deze de westelijke helft van
het pand kocht. In geen enkele bron wordt over een pad tussen Veemarktstraat 44
en 46 gesproken. Veemarktstraat 46, op welk perceel een jaar later Huis Montens
gebouwd zou worden, had geen naam.

Ten oosten van Huis Montens (heden Veemarktstraat 48) lagen De Roskam en,
dieper naar achteren, het huis De Drie Croonen. Ze worden in de aangehaalde
bronnen regelmatig genoemd. De Roskam moet gebouwd zijn rond 1250 en had
een voorerf aan de Veemarkt; De Drie Croonen wordt vermeld vanaf ca. 1330. Pas
veel later vernemen we dat de Roskam een vierkant huis was waarvan onder het
huidige pand niets meer is terug te vinden. Hoe de Drie Croonen er in deze tijd uit-
zag wordt in de bronnen niet vermeld. Langs de oostzijde van de Molenstrate werd
de bebouwing in 1498 nagenoeg compleet gemaakt door de bouw van drie huisjes,
te weten Molenstrate oost 3-4-5. Hierdoor werd de oostwand nagenoeg geheel ge-
sloten. Tenslotte werd op de zuidzijde van het perceel langs de stadsmuur het kloos-
ter van de Zwarte Zusters met kapel gebouwd.
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De 16e eeuw: Henrick Montens, de bouwer van “de huysinge Montens”, het huidige
bisschopshuis 

Henrick Montens (1463-1548) stamde uit een oud Bredaas geslacht dat al voor-
komt in de 14e eeuw en waarvan Huybrecht en Heynrick Montens Huybrechtszoon
de eerste twee genoemden van de stamboom zijn.18 De zoon had bij zijn dood in
1409 drie kinderen. Hun thuis was het hoekhuis Tolbrugstraat-Haven en tevens wa-
ren zij eigenaar van een pand in de Wyde Stege, de huidige Potkanstraat. Het oudste
kind was genoemd naar zijn vader. Deze kreeg een zoon die Severyn Henricxzone
werd genoemd. Deze Severyn Henricxzone Montens huwde Margaretha van den
Hove. Zij nu waren de ouders van Henrick Montens geboren in 1463 en van zijn
broers Hubrecht en Jan.19

Henrick was eerst rentmeester van de graaf van Nassau te Diest. Daarna werd hij
rentmeester van Breda, om vervolgens schout van Breda en raadsman van graaf
Hendrik III van Nassau te worden. Hij werd te Breda tevens griffier van het leenhof.
Door al zijn functies was hij een van de invloedrijkste mensen in het 16e eeuwse
Breda. In 1524 kreeg hij van Hendrik III de opdracht het Mastbos aan te leggen, een
taak waaraan in 1525 werd begonnen. Dat was de reden om in 1709 een deel van
het bos naar hem te vernoemen, te weten het Montensbos. Henrick huwde in 1497
Jehenne (Johanna) Willem de Roover, dochter van schepen en burgemeester
Willem Petersz. de Roover.20 De familie de Roover was rond 1350 vanuit Peelland
naar Breda gekomen en werkte al vrij snel voor de heren van Polanen, heren van
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Breda. De familie had grote bestuurlijke kwaliteiten getuige de aanwezigheid van le-
den van de familie de Roover in de schepenbanken van Breda, Hage (Princenhage)
en Rijsbergen. Johanna’s vader was een goede vriend van Henrick Montens en was
kind aan huis bij Graaf Hendrik III van Nassau. Johanna zou hem achttien kinderen
schenken, waarvan er elf met zekerheid bekend zijn. Tenminste vier overleden er
vóór hun eerste levensjaar. Johanna stierf bijna 47 jaar oud in 1539. Henrick
Montens huwde datzelfde jaar nog Elisabeth van Buyten Willem Gielisdochter.21

Ook de van Buytens waren in Breda een aanzienlijke familie van priesters, schouten,
schepenen en rentmeesters. Elisabeth zorgde voor het grote gezin tot 1557, in welk
jaar zij, getuige een grafsteen in de Grote Kerk, op 24 juni overleed. De grafsteen
vermeldt de tekst: Elisabeth van Buyten wylen Henrick Montens, Raedt des princen van
Oranje zyne huysfrou. Overleden 24-6-1557.

Henrick Montens was in 1498 al in dienst van het stadsbestuur. In dat jaar ont-
vangt hij vyer Rynsgulden voir sekere diensten die hy de stadt gedaen heeft.22 In 1499 is hij
ondersaet en diender ... van mynen heer van Nassauwen. Bedoeld wordt hier graaf
Engelbrecht II van Nassau en als zodanig behoorde hij tot de lange lijst van leen-
mannen van de Heer van Breda.23. Klaarblijkelijk maakte Montens snel carrière,
want in 1503 is hij secretaris van de stad.24 Maar zijn ster stijgt hoger en hoger.
Wanneer graaf Hendrik III (1483-1538) als Heer van Breda aantreedt, wordt
Henrick ontslagen van het ambt van ontvanc-generael en genomen tot Raedt en auditeur
van de grafelyke Recencamer, een belangrijke functie aan het hof waarvoor hij 200 co-
ninxghulden kreeg. Dit betekent dat hij nog onder graaf Engelbrecht II van Nassau
rentmeester-generaal moet zijn geworden.25 In 1504 is hij ook nog voor Hendrik III
rentmeester in Diest, een Oranjebezitting in het huidige België.26 Onder graaf
Hendrik III van Nassau was Henrick Montens een belangrijk man geworden. Niet
alleen voor Breda, maar ook voor plaatsen ver daarbuiten. Gedurende de gehele re-
geerperiode van Hendrik III, 1504-1538, zou dat zo blijven. Zo combineert hij in
1513 de ambten van rentmeester van Breda en secretaris van die stad. Een en ander
was alleen mogelijk met behulp van een groep bekwame medewerkers om hem
heen. Een van hen, mr. Jan van Hoilten, was bijvoorbeeld jurist en als zodanig synen
subtituut voir raedtsaecen. Hij werd later nog burgemeester van Breda. En een andere
medewerker, Jan van den Corput was synen clercq ende scrivereyen en werd later stads-
secretaris. Dit ambt van secretaris zou Montens aan zijn schoonzoon Jan van den
Corput overdragen bij commissie hem verleent in 1539 door prince René (van Chalons)
door willige resignatie van Henric Montens syn behoude (behuwde) vader.27

Men kan zich voorstellen dat een man met zo’n groot aanzien deze macht weer-
spiegeld wilde zien, zowel in de omvang als in de architectuur van zijn huis. Toen
Montens pas voor Hendrik III werkte, bewoonde hij een mooi huis in de
Steenbrugstraete dat heden nog te zien is. Het gaat hier om het huidige pand
Nieuwstraat 13.28 Toen Montens rentmeester-generaal werd wilde hij een nieuw,
groter en mooier huis. De plek die hij daarvoor vond, was gelegen aan de Veemarkt,
waar hij belangstelling toonde voor het perceel van Aert Fraey en de westwaarts
daarvan gelegen percelen van de familie Keyen. Het was hem daarbij met name te
doen om de grote lap grond die bij de panden hoorde en die hem in de gelegenheid
stelde een mooi groot huis te bouwen.
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De verkoopakte van het pand van Aert Fraey aan Henrick Montens vermeldt
niets bijzonders. In die van de erven van Michiel Keyen aan Henric Montens, beide
van 1 maart 1513 staat een aantal interessante dingen te lezen. We lezen:

Jan Keyen, Adriaen Keyen en Cornelis Keyen wettige sonen wylen Wouter Keyen,
Heylwich, wylen Cornelis Keyen wettige dochter, met Lambrechten Mathys hueren witti-
gen man, hebben vercoft Henricken Montens rentmeester tot Dyest de huysingen, schuere,
hovinge ende erffenissen, gelyc die hen gebleven syn van wylen meester Michiel Keyen
priester, honnen brueder, ende by heren Michielen voortyts gecoft ende vercregen werden by
heer Raes Cornelissen, priester en de canonic tot Breda, gestaen ende gelegen in de
Gasthuysstrate omtrent de Veemerct, neven Pieter Rombouts Cheeuwsz. huys en de erve
opte oostzyde ende Cornelis Keyen, die men noempt Pickaert, huys ende erve opte west-
zyde.29

We krijgen uit de aktes een goed beeld van de omvang en ligging van het per-
ceel Montens na de aankoop van de huizen van de erven Keyen. Het oude perceel is
in drieën gedeeld en nagenoeg weer helemaal in een hand zoals de situatie was in ca.
1250. Wel staan er nu drie panden op met erven. Twee panden, De Roodenborg en
Huis Pickaert, vormen het percelenblok Veemarkt-Molenstraat. Het perceel
Montens grenst achter deze twee voormalige panden van de familie Keyen met een
kleine poort aan de Molenstraat. Aan de zuidzijde grenst het aan het perceel van de
Zwarte Zusters, aan de oostzijde aan het perceel van Pieter Rombouts Cheeuwsz.
die in de Roskam woonde en ook nog aan drie particuliere erven van panden aan de
Gasthuisstraat, die diep doorlopen en achter het erf van Cheeuwz. omlopen waaron-
der het huis de Drie Croonen van de familie De Meyell.

De twee panden waarin Cornelis en Michiel woonden (Veemarktstraat 42 en
44) worden in 1513 bij de aankoop door Montens samen voor het eerst De
Roodenborch (Rooyenborg, Roodenburg) genoemd. Of Montens deze naam be-
dacht is niet op te maken uit de aktes.

Alle drie besproken panden lagen toen nog direct aan de Veemarkt, ook het
huis van Fraey, waar nu het voorplein is van het bisschoppelijk paleis. De erven van
het huidige perceel nummer 46 en van perceel hoekhuis nummer 42 grensden rond
1513 aan die van de pandjes aan de Molenstraat waarvan de oostzijde toen al groten-
deels bebouwd was. Er was een kleine poort tussen het huis van Dunne, voorheen
een huis van de Tafel van de H. Geest, heden Molenstraat 5, en het eerste huisje van
de zes kleine woningen die hier stonden, heden Molenstraat 7.

Nadat Montens benoemd is tot rentmeester-generaal in dienst van Hendrik III
van Nassau en de panden heeft gekocht waarop hij zijn oog heeft laten vallen, begint
hij nog in 1513 aan de bouw van zijn nieuwe huis op het erf achter de voormalige
woning van de families Sweertvegher en Fraey. Over deze gebeurtenis is een prach-
tig stukje geschreven door een zekere Cornellis Jansz. de Meyell woonachtig aan de
Veemerckt inde die drye croonen ghelegen agter die huysinghe van Pieter Cheeuwsz.30 Hij
schrijft op 22 juni 1513:

die sonne scheene ... ende heere henrick montens cwaam naar die uytgheleegde plecke ende
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droeghe er een grote steen dewelce hy op den aartbodem ly mette die woorden “wy staen
hier met die gheswoerne scepene gelyc die huysinghe hier morgen sal staan. moghen die
wercer toebeheerende syn aen hunne taacke ende die Heere voir myne gesinne genadigh.
moghe die huysinghe verwaert blyfen vande onheyle ende godt altyd by ons syn omme die
huysinghe mette syne geifte ende goetheyt te starcken”. die gheestelycke Keyen gheefet ...
eenig water ende seyde by synen seeghen: “Exaudi Domine suum beate Mariae patrocinio
supplicantem: ut temporalis vitae nos tribuas pace gaudere et aeternae reperire subsidium.”
ende daarna syn die scepene ... in die roepen gegaan ende hebben sy drincken genome
omme die gebeurtenisse te vyeren.31

Wanneer het huis klaar is weten we niet. Wel weten we dat Montens in 1518
van de stad Breda een subsidie krijgt uitgekeerd omdat hij zijn huis laat bedekken
met leien. Wij lezen: Henrick Montens leyen die hy verdect heeft op een huys achter by de
susterencapelle twee vyercant hooch.32 Het gaat hier om een woning van twee bouwlagen
met een zolderverdieping. Uit de stukken blijkt verder dat Johanna, de vrouw van
Montens, overlegde met de buren wat zij konden doen om aan de achterzijde van
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hun woningen niet op het huis van Montens te kunnen kijken. Dit leidde ertoe dat
meest betrokkene, een zekere Gielis Peterss. beloofde dat de achtergevel van zijn
huis altyt syn sal blynt sonder daerinne eenige veynsteren te moghen maken ten erve wart
Henrick Montens. Verder lezen wij dat een uitzondering gemaakt wordt voor tveyn-
sterken dwelck nu ter tyt boven in den ghevele voirs, ende oic tveysterken gaetken onder daer de
vs. Gielis privaet ademtocht by heeft welcke twee veynsterken nyet en zyn gemaeckt om daer
uut te sien ter erve waert Henrick Montens. Met andere woorden twee venstertjes moch-
ten blijven zitten omdat ze voor verse lucht dienden en niet om uit te kijken.
Vermeld wordt ook nog dat op kosten van Montens een schutting wordt gebouwd
als afscheiding met het erf van een zekere Jan Daenens waarin geen openingen wor-
den aangebracht, noch dat er ooit op het achtererf gebouwd zal worden. Rond 1518
ook zal Montens zijn huis betrokken hebben. Merkwaardig genoeg blijkt uit een be-
schrijving van 1533 dat Montens de voormalige woning van Aert Fraey direct aan de
Veemerct slechts voor de helft heeft afgebroken.33 Of de helft die bleef staan toen
ook bewoond werd, is niet op te maken uit de bronnen. Er was toen voor Huis
Montens nog geen open plein.

Montens streefde er naar zijn huis groter, beter en mooier te maken. In 1527
permitteert hij zichzelf een uitgang aan de zijde van de Zwarte Zusters. In praktijk
had hij in de noortmuer van de capelle des Susterhuys een duere getymmert.34 Dat nu ging
de zusters, maar ook de stedelijke overheid, te ver. De zaak kwam voor de schepen-
bank waarna een overeenkomst werd gesloten tussen Henrick en de Zusters in dier
voege dat de poort alleen door Henrick tot aan diens dood gebruikt mocht worden
en daarna weer zou worden gesloten. 

De stadsbrand van 1534 en Montens’ expansiedrift in de tijd erna

In 1533 woont Henrick Montens als een aanzienlijk burger van Breda in zijn
groot nieuw huis aan de Gasthuisstraat. Wanneer in 1533 het huis wordt omschre-
ven lezen wij: zyn geheele huysinge pleyne schuere torfhys hovinge ende erfenissen metten
halfhuys ende erve voir aent straete dwelck hy de vs. Henrick Montens eertydts van Aert Fraey
gekoft heeft.35 Ook al wordt pleyne geschreven, in 1533 stond nog steeds de helft van
het voormalige woonhuis van Aert Fraey aan de Veemerct en was er nog steeds geen
groot open plein waardoor men vanaf de Veemarkt een geheel vrij zicht op het huis
kon hebben. Wellicht sneed het mes aan twee kanten. Montens maakte misschien de
doorgang naar het achterterrein groter om de bouwplaats en later het huis beter te
kunnen bereiken. Door de aanwezigheid van het halve huis Fraey had men enerzijds
toch een zicht op het huis, anderzijds werd het Huis Montens op deze wijze afge-
schermd van de veemarkt die hier tot 1536 werd gehouden. Het is dan nog steeds
niet duidelijk waarvoor Montens dit pandje gebruikte. Wilde Montens geen vrij
zicht hebben op de Veemarkt ? Wilde hij het lawaai van de dieren zoveel mogelijk
tegengaan?

Een jaar later, in 1534, worden de bezittingen van Henrick Montens getroffen
door rampspoed. Bij de grote stadsbrand in dat jaar lijden de opstallen en het huis
schade. De muren met hun bouwsporen, zichtbaar tijdens de huidige restauratie,
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wijzen erop dat Montens huis zeker niet in zijn geheel afbrandde. Het ziet er eerder
naar uit dat het licht beschadigd werd en daarna weer hersteld. Dit zou verklaren
waarom het herstel van het huis zo spoedig verliep. Nog in 1534 begon Montens
met de herstelwerkzaamheden. Het huis wordt dan beschreven door een schatter van
gemeentewege om de hoogte van de gemeentelijke subsidie van panden met een
stenen dak vast te stellen. Wij lezen: By Aert van Bommel gemeten een huys staende op
die Veemarct toebehoirende Henricken Montens dat twee vircant hooch is gedect mette groene
leien dat lanck is ..(onleesbaar)... voet dat hooch is een en twintich voet.36

Wanneer het pand in 1535 opnieuw wordt beschreven blijkt dat Montens zijn
huis heeft vergroot en uitgebreid met twee contooren ende een brouhuys. Noch heeft
Henrick Montens een huys staende naast syn woonhuys gedeckt met groene leien.37 Ten oos-
ten van het bestaande huis heeft Montens zijn huis uitgebreid met een nieuw woon-
gedeelte voorzien van een aparte dakkap die hij, zoals het bestaande huis, afdekte
met groene pannen. De nieuwe aanbouw aan de noord-westzijde bevat de twee con-
toore ende een brouhuys. Verder lezen we in de aantekeningen bij de beschrijving: ...die
erfenisse geleeghen aen die Veemerct ....teechen die resten van den Rooyenborg mette syne erve.
We kunnen hieruit twee dingen opmaken. Het grote plein voor Montens huis is
nog steeds niet gerealiseerd, terwijl de Roodenburg bij de stadsbrand tot de grond
toe moet zijn afgebrand.

In 1539 zou Montens overigens zowel de Rooyenborch als het ernaast gelegen
hoekpand met de Molenstraat herbouwen (Zie Deel II, Bouwgeschiedenis).

Een laatste beschrijving tenslotte van het pand uit 1537 toont aan dat Montens
zijn huis steeds verder uitbreidde, in dit geval met name in westelijke richting. We
lezen in een stadsrekening: Verdect op zyn schuere een viercant hooch, den stal twee viercant
hooch, een cleyn coeken een viercant hooch, een grotere coeken twee viercant hooch een cleyn
huysken een vierkant hooch en een viercant cleyn huysken een viercant hooch, met een
afhanck.38 De grote keuken waar hier naar verwezen wordt, lag ten westen van het
huis achter het perceel de Roodenborch genaamd. We zien dat zich vanaf 1539 een
geweldige expansiedrift van Montens meester maakt. Bij de stadsbrand van 1534
werden een groot aantal panden aan de oostzijde van de Molenstraat verwoest of
zwaar getroffen. Wellicht is het daaraan te danken dat Montens na 1535 een groot
aantal van de huizen kon kopen.

Op 2 december 1512 kocht Montens al het pand van Herman Aertsz. van
Dunne, Molenstrate oost 2. In 1514 volgde de aankoop van Molenstrate oost 3 van
Jan Petersz. van Arendonk welke eerder een opstal van Jan Swartveghers op zijn
achtererf had aangekocht. In 1520 volgde Molenstrate oost 9 (inclusief oost 8) en in
1528 oost-5. Tenslotte koopt hij in 1539 Molenstrate oost 4. Montens had nu vijf
kleine huizen naast elkaar (heden Molenstraat 7), gelegen naast beschreven perceeltje
Aertsz. van Dunne.39 Molenstrate oost 6 en 7 verkreeg hij niet. Toch had hij vol-
doende ruimte voor het bouwen van een koetshuis voor hemzelf en voor bezoekers
en voor het maken van een grote uitgang naar de stad. Om die reden brak hij
Molenstrate 3 en 4 af.

Wellicht is er een samenhang aan te wijzen tussen de wens een koetshuis te
bouwen en de koop door Montens van een aantal panden in de stad waarvan er en-
kele dienst deden als herberg. De stadsbrand betekende een grote tegenslag voor
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Montens. Bij de huizen die hij in de stad kocht behoorden twee huizen, waarschijn-
lijk gelegen aan de Ridderstraat, die de bruidschat vormde voor zijn dochter
Agneesen (Agnes). Deze huwde in 1534, het jaar van de stadsbrand, Michiel
Cornelis Wachmans, en kreeg nu als bruidsschat 1600 Kgl. Montens kocht voor haar
van dit geld o.a. het huis De Struys aan de Havermarkt.40 Enkele weken later deed
hij hetzelfde voor zijn zoon kanunnik Engelbrecht met Visserstraat 3.41 Zijn dochter
Anna trouwde een zekere Henric Hubertsz. en kreeg een huis aan de Visserstraat (ter
hoogte van de huidige no’s 14/16) en zijn dochter Marie trouwde in 1539 met mr.
Yewan Cornelisz., een schepen uit Zierikzee die in Breda zijn geluk kwam beproe-
ven. Zij gingen wonen in het huis Hersbeeck aan de St. Janstraat (heden no.4).
J. van Hooydonk gunt ons vanuit zijn bevindingen rond de persoon van Montens
een fraaie blik in het sociale leven van de rijke Bredanaars in deze tijd. Hij vond bij
zijn navorsingen een stadsrekening waarin wij lezen hoe het er bij zo’n huwelijk in
Breda aan toe ging. Wij lezen: De XX novembrie (1539) alsoe mr. Ywan Cornelisz. van
Ziericzee bruigom wesende van Henrick Montensdochter ende genoot hebbende de drossaet, de
schoutet en dander van der wet een gelach gschoncken heeft ... en nadat ..den meesten hoopen
het huis van Montens verlaten hadden, wilde de burgemeester iets terugdoen en
schonk het echtpaar 18 1/2 stuiver.42 Ook in 1539 kocht Montens de verbrande
herberg De Helm (heden De Klok) aan de Grote Markt, evenals De Sonne (heden
Zeezicht).43 Het kan niet anders zijn dan dat hij daarmee vrienden (familie?) heeft
willen helpen, immers er is geen enkele relatie te vinden noch te bedenken tussen
Montens en het herbergiersleven. Herberg De Helm werd meteen herbouwd, maar
De Sonne zou pas na zijn dood herbouwd worden.44

Henrick Montens bleef gedurende deze jaren een aanzienlijk en invloedrijk bur-
ger in Breda. Van hem worden dan ook vele staaltjes verteld van de wijze waarop hij
zijn invloed deed gelden. Een ervan is interessant om te vertellen binnen het kader
van dit artikel. In 1536 werd de veemarkt verplaatst naar het nonnenveld. Men gaat
er in het algemeen van uit dat Montens een en ander zelf regelde om aan de voort-
durende stank van de dieren voor zijn huis een einde te maken.45 Vanaf die tijd werd
de veemerct voortaan in de stukken oude-veemerct genoemd.

Hier past een opmerking aangaande de overige bezittingen van Montens aan de
Veemarktstraat. In 1513 had Montens de Roodenburg en het hoekpand met de
Molenstraat gekocht. Bij de stadsbrand van 1534 werden ze zwaar beschadigd. Het
hoekpand werd ten tijde van de stadsbrand bewoond door Jan Gielis Peterse. Alles
wijst erop dat hij in de brand omkwam. In 1539 staat vermeld ...vercoft aan Henrick
Montens raedt ..., waer seker huysinge op te staen plaget, die metten groote brande wylen Jan
Gielis Petersz aen de Veemerct ... ende oostwaerts eertydts die huysinge rooyenborch mette cla-
es henricsz. de meyell.46 Uit de tekst kan men opmaken dat Jan Gielis Peterse in de
brand is omgekomen en dat van het huis niet veel meer overgebleven was.
Klaarblijkelijk kwam Claes Henricsz de Meyell, een broer van Jan Henricsz., de
Meyell die zuid-oostelijk van Montens huis in het pand de Drie Croonen woonde,
er beter vanaf. 

Montens herbouwde de panden in 1539. We lezen dat hij bouwt met harden dack
een nieywe timmeringe ghelegen aen die oude veemerct naest die huysinge henric montens, die
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rooyenborch genaemt, twee viercant hooch ende aen die oude veemerct mette molestrate daervoir
gewohnt door wylen jan gielis petersz. eene nieywe timmeringe een viercant hooch mette wercp-
laetse aan die molestrate voir cleydingmaecker willem ha...onleesbaar....47 Pas in 1552 lezen
wij dat eerstgenoemd huis naar zijn voorganger de Roodenborch wordt genoemd.48

Dit grensde nu aan de achterzijde direkt aan zijn grote keuken. In 1594 nog zou
men schrijven .. achter comende aen heer Godefroy Montens keucken van zyn groot huys....
(Zie aantekening 59).

Het Huis Montens in de periode na 1548 tot de 17e eeuw

Henrick Montens overleefde acht van zijn kinderen. Hij stierf 1 december 1548,
out synde 85 jaeren, zoals te lezen is onder zijn portret. Na zijn dood werd Henrick
Montens opgevolgd als Raedt en rentmeester-generaal door zijn oudste zoon
Henrick Montens de Jonge. Deze diende eerst nog onder prins René van Châlon en
daarna onder prins Willem van Oranje (Willem de Zwijger). Blijkens een aanteke-
ning bij een huwelijksakte bleef hij na de dood van zijn vader in de huysinge Montens
wonen. “Henrick Montens huysinge ende erfenissen daer hy nu ter tyt inne woont”.49

Hendrick de Jonge huwde net als zijn vader tweemaal. De eerste keer met “jouffrou
Geertruyt Peter Godertsdochter” waaruit een zoon Godevaert (ook: Godefroy,
Godefroot) zou worden geboren en een tweede keer met Anna van Overacker waeruit
Michiel, Geertruyt en Jozyne zouden worden geboren.50

We horen een tijd lang niets meer over Huis Montens. Pas bij de dood van
Henrick Montens de Jonge duikt het huis weer op in de schepenaktes. Daaruit blijkt
dat, toen Henrick Montens de Jonge in 1577 stierf, hij nog steeds in Huis Montens
woonde. Hij veranderde niets aan de bestaande toestand van het huis. In de bewuste
schepenakte worden zijn kinderen als erfgenamen genoemd. Dit is merkwaardig,
want op dat moment is de erfenis van Henrick Montens de Oude nog steeds niet ge-
regeld. Toch worden de kinderen genoemd als zijn erfgenamen van de huysinge hovin-
ge ende erfenissen in de Gasthuysstrate aen de Oude Veemerct den kynderen Henricx Montens
den jongen toebehoirende.51

Ook na de regeling van de erfenis in 1577 is niet duidelijk hoe de verdeling ge-
schiedde. De kinderen van Hendrik Montens de Jonge worden opeens als erfgenaam
genoemd. Een boedelverdeling is niet te vinden. Hoe het ook zij, de oudste zoon,
Godevaert (Godefroy), zou zonder verdere verplichtingen aan broers en zussen het
Huis Montens gaan bewonen.

Godevaert Montens was bij leven president en schepen van Breda. Hij werd ge-
boren in 1554 of 1555 en was gehuwd met Agnees Anna van der Hagen.52 Uit hun
huwelijk werden drie dochters geboren, te weten Anna Agnes die huwde met jhr.
Johan van Hersbeke, Heer van Bruinisse. Geertruyde huwde met dr. Johan Panhuys
en Catharina was gehuwd met Iman van Zuydlandt, Heer van Moermont en
Renesse. Godevaert had het tij niet mee. Hij kon slechts vier jaar in het huis blijven
wonen. Desondanks speelde Godevaert een belangrijke rol gedurende de woelige tij-
den die nu waren aangebroken voor de toekomst van Breda. Op 23 januari 1579
was de Unie van Utrecht gevormd. Op 16 augustus van dat jaar besloot het bestuur
van de stad buiten-burgemeester Godert van Luchtenburg, schepen en luitenant-ko-
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lonel Godevaert Montens en wachtmeester en tienman Gerard van de Broeck naar
Utrecht te sturen, om te polsen hoe een eventuele toetreding van Breda tot de Unie
zou vallen. Hun bezoek werd vooral door Montens bijdrage een succes en Breda
trad op 10 september 1579 tot de Unie toe. Het was de belangrijkste politieke beslis-
sing die de stad nam gedurende de Tachtigjarige Oorlog. Men stelde zich vierkant
op achter de prins van Oranje.53 De godsdienstperikelen zorgden vervolgens voor
woelige tijden in Breda. Op 29 juni 1581 veroverden de Spanjaarden Breda.
Godevaart, sinds 3 maart 1579 luitenant-kolonel en aanvoerder van een van de bur-
gervendels van de stad, verdedigde de stad met verve tegen de soldaten, die onder
leiding stonden van Claude de Barlaymont, heer van Haultepenne.54 Hij kreeg in
zijn verzet vele burgers op zijn hand, waardoor dat zo krachtig werd dat de
Spanjaarden werden teruggeslagen. Op den duur echter kwamen de goed uitgeruste
en geoefende Spaanse soldaten terug. Via het Valkenberg en de St. Annastraat be-
reikten zij de Veemarktstraat, waar hevig slag werd geleverd op een inderhaast opge-
worpen barricade nabij Godevaarts huis. Toen de Spaanse troepen de Gasthuispoort
bezetten en de ruiterij de stad in kon, was het lot van Breda bezegeld. Eenmaal
Breda in handen werd de stad, tegen de belofte van de Barlaymont in, geplunderd.
Deze wandaden staan bekend als de Furie van Haultepenne.55 De Spaanse bezetter
verdacht Godevaert meteen van het geven van steun aan de prins van Oranje.
Godevaert Montens, die bij de gevechten gewond was geraakt, moest de stad uit-
vluchten. Hij vertrok naar Antwerpen waar hij benoemd werd tot schepen. Hij bleef
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dit tot de inname van de stad in 1585, waarna hij belandde in een kolonie van ge-
vluchte Nederlandse Calvinisten te Emden. Vanuit Emden liet Godevaert vanaf
1586 zijn neef, licentiaat in de rechten, mr. Jan Montens zijn zaken waarnemen.

Wij lezen in geen enkele bron over beschadiging van het huis van Godevaert tij-
dens de Furie van Haultepenne, maar dat het beschadigd werd is, haast wel zeker.
Daarnaast is er nog een grote onduidelijkheid over het lot van het huis. Op 24 no-
vember 1581 ondertekende Parma te Doornik een officiële pardon-brief betreffende
burgers van Breda die misdrijven tegen de koning van Spanje hadden begaan door
zich tegen zijn troepen te verzetten. Alleen zij (33 inwoners van Breda) werden uitge-
zonderd van dit pardon die behoorden tot de hervormde godsdienst.56 Hun bezittin-
gen in Breda werden verbeurd verklaard. Hiertoe behoorden ook Montens bezittin-
gen, te weten het hoekhuis op de Molenstraat, dat vanaf 1596 niet meer onder de be-
zittingen van Godevaart Montens, binnen-burgemeester van Breda, wordt genoemd.

De hertog van Parma wilde in 1581 het huis van de uitgeweken Montens ge-
bruiken als vestigingsplaats van een kloosterhuis voor Jezuïeten, zodat zij tevens de
kapel van de Zwarte Zusters aan de Molenstraat als kapel konden gebruiken.
Antwerpen had al sinds 1576 geen bisschop meer. Zijn diocesale vervanger die op
gezag van de paus handelde, bisschop Wilhelmus Lindanus van Roermond, kreeg
echter niet de benodigde gelden bij elkaar om zo’n stichting van de grond te tillen.
Hij verbleef in dat jaar in Breda als kerkelijk commissaris, door Parma gezonden, om
het katholieke geloof te herstellen. Een extra bijkomstigheid was dat het stadsbestuur
ook niet meewerkte. In 1583 zag bisschop Lindanus definitief af van zijn plan.57

Uit bronnen blijkt wel dat Montens neef, mr. Jan Montens, het huis in 1586
verhuurde aan een zekere Hans Segers- borger van Noremberch dats te weten zyn huysinge
schuere ende stalle. Item moch op de helftscheydinge van de huysinge genaemt Rooyenborch
oick opte Veemerct voir aen de strate gestaen ende gelegen. Item noch thuys ende hoff in de
Molenstrate gelegen die de vgn. Sr. Godefroy Montens toebehoirende is.58

In 1587 al wordt het pand gehuurd door Joncker Engelbrecht Verreycken Raidt ende
Rekenmeester van zyner Majesteyts Rekenkamer alhier tot Breda.59 In genoemde bron le-
zen wij verder dat de huur bedoeld is voor de komende vijf jaar. Maar daar komt
niets van terecht. Al een jaar later wordt het pand aan een nieuwe bewoner ver-
huurd en datzelfde jaar nog komt er zelfs een tweede huurder. De eerste is mr.
Arnoult van Dam doctor in de Medicynen.60 Bij deze huur was niet inbegrepen de schu-
ere ende bovensolders die Sr. Godefroy aen syn selven behoud om die te mogen verhueren. In
1588 wordt het huis ook voor het eerst officieel Henrick Montens huysinge ge-
noemd.61

De volgende huurder in dit jaar was Signeur Cornelis van Kessel Rentmeester van de
Majesteyt te Breda.62 Uit zijn huurcontract blijkt hoe slecht het huis er wel aan toe is.
Wij lezen: De verhuerder sal gehouden zyn de gelasen aen de vs. huysinge te zynen incomen
op te leveren ende dicht te maecken. Voirwaert is dat de huerder aen de vgn. huysinge engeen
andere reparatien meer en sal mogen doen laten sonder consent willen en weten van den verhu-
erder.63 De vraag is nu waardoor het huis zo onderkomen was, en waarom bijvoor-
beeld jonker Engelbrecht Verreycken al niet de ramen herstelde. Waarschijnlijk
werd het Huis Montens tijdens de Furie van Haultepenne zwaarder beschadigd dan
aangenomen wordt, en werd wellicht slechts een gedeelte van het huis door de
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huurders gebruikt. Het beglazen van panden was een dure aangelegenheid. In het
huurcontract met de jonkheer komt de eis van het herstellen van de ramen niet
voor. Hoe ernstig de situatie is, spreekt uit het feit dat een nieuwe huurder verplicht
wordt gesteld de ramen te herstellen. Sterker zelfs, uit het contract blijkt dat eerst de
ramen hersteld moeten worden en dat daarna pas andere reparaties aan het huis mo-
gen plaatsvinden. Een en ander wijst op veel wateroverlast in huis en daarmee op
een permanente kans op nog meer schade dan er al was. Het huis zal in zijn omvang
wellicht nog steeds hetzelfde geweest zijn. Getuige een uitlating in een akte be-
treffende het perceel de Rooyenburch uit 1594 stelt men vast dat het perceel aan de
achterzijde in dit jaar nog steeds comende aen St. Godefroy Montens keucken van zijn
groot huys vs.64

Toen Breda in 1590 weer heroverd was op de Spaanse troepen door middel van
de list met het Turfschip, keerde Godevaart Montens niet meteen naar Breda terug.
Hij kwam pas in 1595 weer in Breda. Hij kon er niet terugkeren in het ambt van
Raidt en Rentmeester-generaal omdat in 1581 immers alle bestuursaktiviteiten van de gra-
ven van Nassau, prinsen van Oranje, definitief naar den Haag waren overgebracht.65

Wellicht als compensatie benoemde prins Maurits in 1596 Godevaert Montens tot bin-
nenborgemeester van Breda, welk beroep hij tenminste uitvoerde tot 1602.66

Wanneer in 1597 de honderdste penning wordt ingevoerd, wordt vermeld:
Borgemeester Godert Montens huys aen die Veemerct.67 Gedurende deze tijd ondergaat de
omgeving van Huis Montens enige veranderingen. Volgens Thomas Ernst van Goor
hield in 1606 het klooster van de Zwarte Zusters op te bestaan, omdat er bedrog zou
zijn gepleegd aangaande hun werkzaamheden en werden de gebouwen vanaf die tijd
gebruikt als woonplaats voor oude vrouwen hetgeen zo zou blijven tot 1886/87. 68

Wellicht werd toen de kapel gedeeltelijk afgebroken; de gehele afbraak zou pas even
na 1648 plaatsvinden. 

Een andere onduidelijkheid levert het pand de Drie Croonen op. Op de platte-
grond van G. Blaeu uit 1622 staat het nog getekend, maar geheel anders dan de fei-
telijke situatie ter plekke. Dit is tevens het geval met Huis Montens zelf. Blaeu te-
kende het huis op zijn kaart volkomen verschillend van de werkelijkheid op dat mo-
ment. We mogen de plattegrond dan ook niet zien als een scherpe weergave van
Breda in 1622, maar meer als een typologie van de stad met haar stratenbeloop

Henrick Montens huysinge in de 17e eeuw tot 1641.

Vanaf 1595 tot en met 1615 zijn er vele vestbrieven waarin wij Godevaart
Montens, soms Maurits Godevaart Montens genaamd, kunnen volgen.69 Ze verhalen
alles over politieke daden en besluiten van de bestuurder. Het Huis Montens wordt
daarin niet vermeld. De situatie rond het Huis Montens gedurende deze tijd is on-
duidelijk. Godevaart Montens woont tot aan zijn dood in Huis Montens. Maar wan-
neer hij precies is overleden is onduidelijk. Getuige de stamboom van de familie
leefde hij in 1621 nog, maar is hij vóór 1623 overleden.70

Na zijn dood wordt Godevaart opgevolgd door zijn zoon mr. Henrick
Montens. Mr. Henrick wordt echter geen eigenaar van het huis aan de Veemarkt.
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Vanaf 1619 woonde de oudste dochter Anna Agnes met haar man Johan van
Hersbeke in het huis. Van Hersbeke zat als protestant van 1619 tot 1625 in de sche-
penbank van Breda. Vanaf 1625 tot 1637 is Breda weer in Spaanse handen en is er
voor van Hersbeke geen plaats in de katholieke magistraat van Breda. Na 1637 komt
hij weer terug in de schepenbank. In 1640 wordt hij zelfs buiten-burgemeester van
Breda. Dat blijft hij tot aan zijn dood in 1641.

Al die tijd blijft het Huis Montens eigendom van Johan van Hersbeke en zijn
vrouw Anna Agnes Montens. Tussen 1615 en 1651 worden geen leden van de fami-
lie Montens meer in de vestbrieven genoemd. In 1651 vermelden vestbrieven dat
zowel zoon Jacob als Willem Montens, zonen van mr. Henrick Montens, schepen
zijn van Breda en dus in de politiek van Breda werkzaam zijn.71 Waar zij dan wonen
weten wij niet. Zij wonen echter geen van beiden in Huis Montens. Zoon Jacob
zou al in 1650 zijn overleden. Daarnaast vermeldt een van de documenten dat mr.
Hendrik Montens wel kantoor zou hebben gevoerd vanuit het grote huis evenals
zijn zoon mr. Willem die hem na 1627 opvolgde.72 Daarvoor is echter geen bewijs
te vinden. Een vestbrief van 20 mei 1641 vermeldt dat mr. Willem Staes, schepen te
Breda en raadsheer in de raad van Brabant, met zijn vrouw Suzanne Cobbault vanaf
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1641 in het Huis Montens woont en dus na Anna in het Huis Montens is komen
wonen.73

Voor de volledigheid geef ik hier de gegevens van mr. Henrick Montens en zijn
zoon mr. Willem Montens, respectievelijk zoon en kleinzoon van Henrick Montens,
die weliswaar niet het huis alleen bewoonden, maar er wel een tijd lang opgroeiden.

Mr. Henrick Montens was in 1590 president-schepen en al korte tijd binnen-
burgemeester. Hij bekleedde dus de hoogste burgelijke functies van Breda toen zijn
protestantse vader buiten de stad verbleef. Na de verovering van Breda door de Staatse
troepen moest de katholieke Hendrik aftreden. Maar hij verdween niet uit beeld. Als
katholiek bleef hij trouw aan Breda en werd daarvoor beloond door de stad. Eerst
werd hij griffier van de stad. Daarna, in 1598 stelde het bestuur van Breda de jurist
voor drie jaar aan om de belangen van Breda in den Haag veilig te stellen. Mr.
Henrick Montens kreeg hiervoor 300 Rijnsgulden per jaar.74 Daarnaast ordende mr.
Henrick Montens de costumen van de stad waarvoor hij nog eens apart werd betaald
en 135 Rijnsgulden per jaar ontving.75 Zijn grootste moment beleefde mr. Henrick
Montens in 1625. In dat jaar kwam Breda weer in Spaanse handen. In dat jaar ook
wordt hij (weer) binnen-burgemeester van de stad en bestuurt samen met buiten-bur-
gemeester Dingman van der Locht de stad.76 Hij kon de stad echter maar korte tijd
dienen. In januari 1627 overlijdt Henrick. Hij werd opgevolgd door zijn zoon mr.
Willem Montens. Deze werd in 1627 aangesteld als griffier van de stad en zou kan-
toor zijn blijven houden in het Huis Montens tot aan de verkoop ervan in 1641.77

Het Huis Montens in de periode na 1641 tot 1802

Anna Agnes Montens overlijdt in 1638, maar haar man, Johan van Hersbeke,
Heer van Bruinisse, mag van de familie in Huis Montens blijven wonen. Van
Hersbeke overlijdt in 1641.78 Op 15 juni 1641 wordt namens de erfgenamen van
Anna Agnes Montens het huis met erf en ook de Roodenburg (Rooyenburg) te
koop aangeboden. Nog dezelfde dag wordt de huysinge Montens met bijgebouwen
en erf (perceel A.338) verkocht aan mr. Willem Staes, licentiaat in de rechten, ont-
vanger van ’s lands geldelijke middelen en schepen van de stad Breda.79(78) De
Roodenborg wordt verhuurd aan de familie Beckers.

Uit de verkoopakte blijkt dat aan het complex Montens door de tijd niets veran-
derde. Aan de oostzijde grenst het aan het pand De Roskam en De Drie Kroontjes,
aan de noordzijde aan de Veemarkt en aan De Roodenburg, aan de westzijde aan de
Molenstraat en aan de zuidelijke achterzijde aan De Croonenburg, voorheen altijd
de Drie Croonen genaamd, en aan het Vrouwenhuis met een grote poort van twaalf
voet breed uitkomend op de grote hof naast het Vrouwenhuis (Vrouwkeshof). De
grote hof is hier ontstaan omdat rond 1650 de kapel van de Zwarte Zusters werd af-
gebroken.

In 1649 overlijdt mr. Staes onverwacht. Zijn weduwe, Johanna Catharina
Roeffs verkocht, mede namens haar twee minderjarige kinderen, het huis. Op 6 fe-
bruari 1651 vindt de verkoop plaats aan Antonius Crocq, ritmeester en kwartier-
meester-generaal. Deze gaat er met zijn vrouw, Johanna Maria André, wonen. De
verkoop omvat: 
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de huysinge, schuere, stallinge, hovinge, hoenderplaatse en de erve voor, achter ende aan
wedersyden gelegen mette nieuwe timmeringe aan de Veemerckt ende allen den gevolgen
ende appendentien vandaen in desen doorsteken schepenbrieve begrepen tot alsulcke stadt
gestaen ende gelegen met alsulcke commer ende waernisse ...80

Uit de akte kunnen wij opmaken dat het Huis Montens door Willem Staes aan
de oostzijde vergroot werd met een aanbouw (Zie Deel II, Bouwgeschiedenis). 

Gedurende de tijd dat Antonius Crocq in Huis Montens woonde, vond er een
belangrijke gebeurtenis plaats in de stad, waar het huis mee te maken had. In 1667
vonden in Breda vredesonderhandelingen plaats met Engeland, die zouden leiden tot
de Vrede van Breda. Op 24 augustus 1667 werd ze vanaf het bordes van het stadhuis
geproclameerd uit naam van de Staten-Generaal van de Republiek van de Zeven
Provinciën. Ten tijde van de vredesonderhandelingen verbleef de Deense delegatie in
Huis Montens, dat daartoe door Staes welwillend ter beschikking was gesteld. De
Deense delegatie nam er haar intrek op 24 juli 1667 en vertrok op 26 augustus weer
naar het vaderland. Of het inderdaad zo is, zoals men vaak hoort beweren, dat in Huis
Montens de beslissende gesprekken plaats vonden tussen de Hollanders en de Engelsen,
die daarbij steeds de steun kregen van de Deense delegatie, om Nieuw Amsterdam, het
latere New York, aan de Engelsen in ruil voor Suriname te geven, heb ik niet met ze-
kerheid kunnen vaststellen. De onderhandelingen vonden immers hoofdzakelijk plaats
op het kasteel van Breda. Dat er wel onderlinge contacten en geheime besprekingen
waren, bewijzen de vele verwijzingen naar zulk soort gesprekken.81

Op 10 mei 1681 wordt het huis met erf enz. door de erfgenamen van
Anthonius Crocq verkocht aan mr. Cornelis Damissi, stadhouder van de drossaard en
van de schout van Breda. Het perceel wordt in de vestbrief omschreven met: een hui-
singhe, schuere, stallinghe, hoenderplaats, erve van vooren, achter ende aen wedersijden gelegen
met timmeringhe aan de Veemerckt.82 Na de dood van Damissi en zijn vrouw werd het
huis op 31 december 1716 namens de voogden voor de schepenbank van Breda
overgedragen aan de kinderen Elisabeth, Geertruydt en Geerit Damissi.

De kinderen Damissi bleven slechts vier jaar in het huis wonen. Zij verkochten
Huis Montens al in 1720 voor 9000 Rgld aan Reynier van der Beke, luitenant-ge-
neraal der Infanterie in dienst der Staten-Generaal en gouverneur van Sluys in
Vlaanderen met de onderhorige steden en forten. Ook nu wordt het huis weer om-
schreven en wel als volgt:..eene huisinghe, schuere, stallinghe, hovinghe, groote poorte,
groote pleyne ofte plaetse ende erfenisse aen die Molestrate gelegen aan de Veemerckt ofte
Varkensmarkt naest die Roscam oostwaerts en die Royenborch westwaerts en achter aan de
Croonenburg en ten zuiden aan ’t Oudvrouwkeshuis en aan ’t weeshuis met sekere gang uit de
groote hof naar de Molenstraat.83

Voor het eerst wordt gesproken over een grote poort aan de Molenstraat. Kort
na 1681 heeft Cornelis Damissi zowel aan de zijde van de Veemarkt als aan de
Molenstraat een nieuwe situatie geschapen. Het eerste wat hij deed was die erfenisse,
het halve huis van voorheen de familie Fraey, slopen waardoor het grote plein ont-
stond voor Huis Montens dat wij nu nog kennen. In latere verkoopaktes komt die er-
fenisse aen de veemerct dan ook niet meer voor. Vanaf dat moment had men een vrij
zicht vanaf de Veemarkt op het huis. 
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Stopt de geschiedenis van de kleine huisjes Molenstraat oost 3-4-5 en 6 pas rond
1650. We weten niet precies wanneer de restanten van een aantal huisjes na de stads-
brand van 1534 werden afgebroken. Enkele, zoals Molenstraat oost 7, 8 en 9, bleven
bestaan. Van deze huisjes zijn huurders bekend na 1535 tot diep in de 18e eeuw.
(Zie Deel II, Bouwgeschiedenis)

Van der Beke, de nieuwe eigenaar in 1720, heeft het huis aan de Veemarkt uit-
gebreid, verbouwd en vergroot. Op 23 september 1722 kocht Van der Beke van de
eigenaren van het Oude Vrouwtjeshuis (Oude Vrouwkeshof) de oude kapelhof
waardoor het perceel Montens voortaan 253 roeden zou meten.84 De aankoop van
dit stuk grond maakte het tevens mogelijk een nieuwe poort te maken naar de
Molenstrate. Deze kwam tegen de achterzijde van de huisjes aan de Oude
Vrouwkeshof te liggen. De familie Raus kreeg de voormalige poort toebedeeld
waardoor zij verenigd werd met het stukje land dat zij reeds lang aan de andere zijde
van de poort bezat. In ruil voor voor dit alles kreeg Van der Beke de mogelijkheid
van Johan Raus een erf(je) van twintig voet lang en vier voet breed te kopen gele-
gen tussen het achterhuis van de Vijgenkorf dat al aan de koper behoorde en het erf
genaamd St. Lukas in de Molenstraat dat aan de verkoper behoorde.85 Er werden ver-
schillende voorwaarden aan de koop verbonden voor het geval van der Beke daar
zou willen gaan bouwen.

Op 8 februari 1730 verkoopt mevrouw Maria Eusero, douairière en testamentair
erfgename van luitenant-generaal Reynier van der Beke, het huis aan Frederik
Marsfeld, kolonel der artillerie in dienst der Staten-Generaal. Huis Montens wordt
omschreven met: “een seer schoon, nieuw modern sterk en weldoortimmerd huis,
ghelegen aan die oude veemerckt mette ..(een?).. grote pleyne daarvoir”.86 Het per-
ceel Huis Montens is dan 254 roeden groot. Uit de omschrijving kan men niet an-
ders concluderen dan dat Van der Beke het huis verbouwde en flink liet opknappen.
Het pand krijgt in deze tijd één groot dak, er komen tuinpaviljoens en de zijaanbou-
wen worden met een etage opgehoogd (Zie Deel II, Bouwgeschiedenis).

Ook de opvolger van Van der Beke deed heel veel aan het huis, in dit geval met
name aan de tuin. Dit blijkt vooral uit de akte die opgemaakt wordt na de dood van
Frederik Marsfeld. Het huis wordt door de erven op 2 juli 1736 voor de schepen-
bank van Breda getransporteerd en op dezelfde dag nog verkocht aan Joost Filip du
Tour, ritmeester bij het regiment van brigadier Boncour. De erven zijn dan: Josephus
Augustus Marsfeld, eerste luitenant der artillerie, Johan Frederik Marsfeld, eerste luitenant lig-
gende te Doornik, Johanna Cornelia Marsfeld, meerderjarige dochter. Johan Berix, procureur te
Breda in opdracht van baron Cornelis Joekerman, majoor bij het regiment dragonders van de
brigadier van Duyn en vrouwe Maria Elisabeth Marsfeld, zijn huisvrouwe te Maastricht. Het
huis wordt bij de verkoop als volgt omschreven: 

een schoon nieuw, modern sterk en wel doortimmerd huisinge, bassecour, koetshuis, was-
huis, met kooper fornuys daarin, stallinghe, hovinge en erve met springende fonteynen en
garotwerken daarin en een seer schoon fraaeye salon; mitsgaeders een vergulde loode triton
voor de grote fonteyn, in de ronde bassijn oft fonteynbak een dito borstbeeld in het somer-
huis een staande Mercurius op een pedistal, alsmede nog in deselve copp twaalf behangsels,
agt spiegels, in en over de schoorstenen vijftien vaste schilderijen, veertien haardsteden met
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leggende en staande platen. Item nog provisiekasten in de keucken ende torfback, en verder
alle hetgeen daarin aart- en nagelvast is.

Het gehele perceel werd gemeten op 253 roeden (roede: 12 voeten Rijnlandse
maat) gelegen ten noorden aan de Veemarkt of Verkensmarkt, ten oosten aan de Roskam, ten
westen aan Roodenburg, achter aan het huis Croonenburg aan ’t Vrouwkenshuis, Weeshuis,
hospitaal met een gang komende uit de grote hof (behorende aan pand no 6) naast het
Vrouwkenshuis naar de Molenstraat; ook gebruikende de gang over het erf van de Drie
Kroontjes naar de Veemarkt.87

In deze bijdrage volg ik hoofdzakelijk de handel en wandel rond het Huis
Montens. Maar sinds Henrick Montens is ook het naastgelegen pand De
Roodenburg (Rooyenborch) bezit van de eigenaar van Huis Montens en steeds bij
de verkoop en aankoop inbegrepen. In het Bredaas archief geven diverse documen-
ten een beeld van de wijze waarop bijvoorbeeld mr. Cornelis Damissi, Frederick
Marsfeld en Filip du Tour De Roodenburg verhuurden. We lezen dat in 1699
Abraham Beckers, in 1700 Johan Hetter en na hem Mathhieu en zijn weduwe
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Wolfvoets en in 1708 Willem van Bruisegem het pand bewonen. Van 1708 tot 1718
staat het leeg. Van 1718 tot 1720 verblijven er militairen, in 1720 een zekere heer
Frijhoff, in 1722 den generael van Beck voor een half jaar, in 1723 mevrouw Mirop, in
1724 mevrouw van Eyck, in 1726 staat het weer leeg en in 1727 woont er de heer
Eeltjens. Soms ontbreken ook hele delen zoals de bewoning van het huis Pikaert op
de hoek van de Molenstraat. Toch geven documenten als bijgaand voorbeeld een
goede indruk van de wijze waarop vanuit Huis Montens de bezittingen, vaak erfenisse
genaamd, werden bestierd. Dit alles is na 1802 voorbij. Gaandeweg de 18e eeuw
verkopen de eigenaren van Huis Montens diverse panden waardoor er na 1802 geen
erfenisse meer voorkomen.

Joost Filip du Tour, majoor van een regiment ten dienste van de Republiek der
Verenigde Nederlanden, liet op 26 februari 1745 door bemiddeling van Albertus
Gerardus Waalwijk, auditeur militair te Breda, zijn huis met alles daarbij horend
overdragen aan Pieter van Leyden, brigadier en kolonel van een regiment infanterie
midtsgaders grootmajoor der stad Breda. Ook dan wordt het huis weer beschreven en
wel als volgt: huysinge, basse cour, koetshuis, washuis, stallinghe, hovinghe, erve met sprin-
gende fontijnen en grotwerken.88 Ook nu is de oppervlakte nog 253 roeden. De enige
verandering in de beschrijving ten opzichte van die van 1736 is, dat wordt aangege-
ven dat achter de gang die loopt over het erf van de Drie Kroontjes naar de
Veemarktstraat, een poort is gebouwd staande op het erf van het huis dat verkocht
wordt, te weten De Roskam, gelegen oostelijk van Huis Montens. De bouw van de
poort hangt samen met de verkoop van een stuk grond door Pieter van Leyden aan
de voorzijde van Huis Montens waardoor hij langs deze kant geen uitgang meer had
omdat in 1699 al de poort naast de Roskam was dichtgebouwd. Via de nieuwe poort
kon hij over het erf van de Drie Croonen door de tuin naar de doorgang onder De
Roskam gaan die naar de Veemarkt leidde. De verkoopakte van het stukje grond
van 10 maart 1745 vermeldt dat de heer Pieter van Leijden heeft verkocht aan juf-
frouw Catharina Maria de Man, weduwe van Pieter Jan Paulus Rubertus: 

Een stuk erve met hoenderhok, vruchtbomen en twee inhangende deuren in de muren leg-
gende aan de oostzijde van de heer comparants voorplein en huysinge op de Veemarkt en
aan de noordzijde den muur aan de Grote Hof van denzelfde erve komende ten zuiden,
achter de huizinge van de koopster en staande dezelfde huizinge aan de oostzijde van de
voorplein van des verkopers huizinge.89

Het gaat hier om het stuk grond dat toen gelegen was westelijk naast De
Roskam en oostelijk van het grote voorplein van Huis Montens. Het was groot in
Rijnlandse maten: 12 voeten en 1 roede. De prijs was ƒ 31.000,-.

Hier is nog een bijzonderheid te melden. Egidius van Mierlo was, net als me-
vrouw de Man, buurman van Pieter. Hij was woonachtig in een huisje dat in 1699
was gebouwd in de achtertuin van De Roskam. Omdat De Roskam in 1699 eveneens
was vergroot, waarbij de poort naar de Veemarktstraat was dichtgezet, kon ook hij
niet meer van de achtertuin naar de Veemarktstraat. Mevrouw de Man had daarvoor
een oplossing bedacht. Zij had in de frontgevel aan de straatzijde een groot keldergat
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laten maken waar je doorheen kon lopen om aan de andere zijde in de tuin te belan-
den. Dit nu wordt voor ƒ 1.000,- door de nieuwe bewoonster dichtgemetseld, nadat
Egidius in het keldergat was gevallen. Er wordt in het huis op de begane grond een
poortje gemaakt als doorgang van de Veemarktstraat naar de achtertuin vice versa.
De akte geeft de informatie dat Pieter van Leijden op 10 maart 1745 met mevrouw
de Man is overeengekomen, dat de gebruiker van deze doorgang te allen tijde recht
van doorgang kreeg naar de achtertuin, welke belofte op iedere nieuwe bewoner van
het huis Montens zou overgaan. Tevens vermeldt het document dat mevrouw de
Man twee deurpoorten in de muur moet laten dichtmetselen op haar kosten en dat
het westelijk deel van de tuin achter het huis nooit betimmert mag worden. Verder mag
een eventuele opbouw op het oostelijk deel van de achterliggende tuin van haar huis
nooit aan de westzijde een raam bevatten zodat de eigenaar nimmer een uitzicht
heeft op het huis en de tuin van de verkoper. Na de dood van Pieter van Leyden
blijft zijn vrouw, de weduwe Anna Willemijne, baronesse van Hoey, als erfgename
van haar man op het huis wonen. Na de dood van Anna Willemijne komt het huis
toe aan de twee kinderen van Leyden, te weten jhr. Pieter van Leyden en Cornelia
Alida, baronesse van Leyden, gehuwd met baron Antoine de Salis de Marchelins.

Zoon Pieter blijft in het huis wonen. Na diens dood in 1802 wordt zijn zus
Cornelia Alida eigenaresse van het huis. Zij vindt het huis veel te groot en wil er
niet met haar man wonen. Ze verkoopt het huis nog datzelfde jaar aan een zekere
Job Olivier van beroep kostschoolhouder te Breda.

Huis Montens van 1802 tot 1834

Op 2 augustus 1802 wordt, voor notaris Jean Francois Mirandolle, besloten door
de eigenaren tot de verkoop van Huis Montens over te gaan. Het wordt op 15 sep-
tember 1802 door dezelfde notaris namens baron Antoine de Salis de Marchelins en
baronesse Cornelia Alida van Leyden, zijn vrouw, beiden woonachtig te Wenen,
voor de schepenbank overgedragen aan genoemde kostschoolhouder Job Olivier.90

Merkwaardig genoeg is over Job Olivier nagenoeg niets te vinden. Hij was slechts
enkele maanden burger van Breda toen hij de kostschool wilde beginnen, maar zelfs
dat is nog onduidelijk. Waar hij vandaan kwam en hoe hij het kapitaal vergaarde
waarmee hij het Huis Montens kocht, is eveneens onbekend. De literatuur nu schrijft
elkaar vervolgens na door mede te delen dat Job Olivier in het pand slechts korte tijd
een Franse kostschool heeft gehouden en dat de kostschool jammerlijk mislukte.91

Echter, over de sluiting van de kostschool is nu juist wél meer bekend. In het
archief van de familie Nahuys van Burgst gaat de koopakte van het huis van 25 sep-
tember 1807 gepaard met een brief waarin een aantekening te vinden is van Laureys
Damissi, schepen der stad Breda, dat Olivier zijn kostschool moet sluiten vanwege
réitéré conduite inverti conserner enfants et gardien.., hetgeen wil zeggen: herhaaldelijk niet
gangbaar gedrag ten opzichte van kinderen en de huisbewaarder.92 De kostschool
telde toen 22 jongens en van mislukking was dus geen sprake. Over die kwestie zijn
verder geen gegevens te vinden.

Op 7 juli 1807 was het huis al voor notaris Jacob van Naerssen te Breda ver-
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kocht. Maar pas op 25 september 1807 droeg Job Olivier voor de schepenbank te
Breda het huis over aan Cornelis Jan Wouter Nahuys van Burgst, Mathias Johan
Frederik van Tets en Franciscus Antonius Werden, die in het Huis Montens een so-
ciëteit willen vestigen.93 Het huis wordt in de verkoopakte alsvolgt omschreven: 

Een Huysinge, Koetshuys, Stallinge, Hovinge, Pleyne en Erve, staande en gelegen alhier
binnen Breda op de zuidzijde van de Veemarkt, met oostwaarts de Huysinge van de heer
van Mierlo (huis de Roskam), westwaarts de huysinge van de heer Norbertus Petrus
Eeltjens (huis de Roodenburch), noordwaarts de straat ten pondboek no. 227.94

De zuidzijde wordt niet vermeld en was klaarblijkelijk al die tijd ongewijzigd
gebleven, getuige de omvang van het perceel die dan nog steeds 253 roeden is.

De koopsom bedraagt ƒ 11.450,-. De verkoopakte maakt speciaal melding van
de voorwaarden waaronder het huis verkocht wordt. De kopers moeten zich houden
aan de condities vermeld in de vestbrieven waaronder met name vermeld wordt dat
het erfwater zijn gewone beloop moet hebben en dat het niet zo mag zijn dat in het
oostelijk gelegen huis van de familie van Mierlo keldergaten gesloten moeten wor-
den vanwege binnenlopend water. De kopers moeten zich vervolgens houden aan
de afspraken die gemaakt zijn op 10 maart 1745 bij notaris Jacob de Bruyn te Breda
tussen de heer Pieter van Leijden en de toenmalige eigenaresse van het huis De
Roskam van de heer van Mierlo, Catharina Maria de Man, weduwe van de heer Jan
Paulus Repertus. Dit waren alle afspraken betreffende de erfscheiding en het recht
van doorgang naar het achtererf. Kortom alle servituten uit het verleden bleven ge-
handhaafd. Wat opvalt is dat de namen De Roskam, de Drie Croonen en De
Roodenburg niet meer voorkomen en dat, sinds wanneer is niet precies te traceren,
de familie van Mierlo het voormalig huis De Roskam geheel in handen heeft.

De sociëteit die in Huis Montens kwam, was opgericht op 20 juni 1807. Over
het karakter ervan bestaat onduidelijkheid. De meest voorkomende vraag is: Was de
sociëteit alleen bedoeld om er zich te ontspannen of lagen er ook politieke en/of
culturele doeleinden aan ten grondslag ? Het antwoord op deze vraag is niet te vin-
den in een uitgave over het patriottisme in Breda waarin het sociëteitsleven in de
stad tussen 1771/73 en 1793/94 wel uitgebreid aan bod komt, maar niets geschreven
wordt over het sociëteitsleven dat plaatsvond tijdens de Bataafse Republiek.95 We
vinden het wel in de chaotische aantekeningen van Franciscus Antonius Werden,
een van de mede-oprichters van de sociëteit.96 Hij schrijft op 6 september 1807: 

Wat begon als een gedachte van dronken lieden is nu bewaarheid geworden. Cees
[Cornelis Jan Wouter Nahuys, E.D.] heeft ervoor kunnen zorgen dat wij [inclusief
Matthias Johan Frederik van Fels, E.D.] het huis aan de Veemarkt kunnen betrekken.
Onze sociëteit zal daar een mooi onderkomen hebben. Reeds is men begonnen achter in de
tuin een kolfbaan in te richten.

In literatuur over het Huis Montens leest men wel dat er een kolfbaan in een
voormalige stallinge geweest zou zijn, maar enige zekerheid daarover bestaat niet.
Deze aantekening geeft daarover uitsluitsel.97 Op 26 december 1807 schrijft Werden: 
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Het kon niet uitblijven. De mensen die onze sociëteit bezoeken zijn nagenoeg alle werk-
zaam in de politiek of zij zijn daar tenminste verwant mee. Het grootste plezier in de sociëteit
is dan ook van gedachte te wisselen met mijn vrienden over wat ons de politiek te bieden heeft.
Wij houden deze discussies met name in de rooksalon. Komen er Franse burgers dan wordt
van onderwerp verandert om hen toch zeker niet in onze woordenwisselingen te hoeven betrek-
ken. Dat zij geïnteresseerd zijn in ons doen en laten blijkt uit de aanmelding van wel twintig
frans sprekende militairen die allen connecties hebben met het gezag te Breda en omgeving.98

Problemen konden niet uitblijven. De Franse autoriteit beschouwde de sociëteit
meer en meer als een politiek broeinest. Uit de aantekeningen van Werden blijkt
hoe zeer dit het geval is en dat de Franse bestuurder de sociëteit om die reden laat
sluiten. Hij schrijft op 22 maart 1809: 

De heer Mignon kwam voor de eerste keer onverwacht op bezoek. Terwijl Matthieu hem
binnenliet gingen wij snel door de tuin naar achteren. Het kon niet verhullen dat wij kort
daarvoor in de rooksalon bijeen waren. Zowel De Politieke Kruier als De Nederrijnse
Post waarin onze protestbrieven waren opgenomen en aan de hand van de artikelen waar-
van wij met elkaar converseerden, lagen nog op tafel gehuld in de rook die wij daar met
onze pijpen en sigaren hadden achtergelaten!.

En op 13 mei 1813: 

Zo is voor onze sociëteit het doek gevallen. Namens het Franse bestuur kwam de heer
Mignon ons mededelen dat wij met onmiddellijke ingang de sociëteit moesten sluiten en
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ons is verboden waar dan ook elders in de stad een nieuwe sociëteit te beginnen. ...
Aangezien de vernieuwing van de kolfbaan net achter de rug is en de werkzaamheden aan
de grote tuinserre nu halverwege zijn, komt de sluiting zeer ongelegen. Immers de kosten
voor de werkzaamheden zijn slechts ten dele betaald.99

Een en ander geeft inzicht in de politieke rol die de sociëteit onder de gegoede
burgerij van Breda speelde. Hoe onvolkomen ook, de aantekeningen laten ook zien
dat de Franse ‘bezettingsmacht’ de aktiviteiten van de sociëteitsleden door had, en
tevens dat de sociëteit gesloten werd met een grote schuldenlast omdat een aantal
werkzaamheden nog betaald moest worden. Hoeveel leden de sociëteit had wordt
niet duidelijk uit Werdens aantekeningen. De schrijverijen van Werden houden ab-
rupt op op 18 mei 1813. Dat is jammer. Enerzijds omdat wij nergens de handel en
wandel van de sociëteitsleden in de tijd na de sluiting kunnen volgen, anderzijds om-
dat het pand gedwongen verkocht zou worden en aangepast moest worden om er
weer een gewoon woonhuis van te maken. De gedwongen verkoop van de eigena-
ren blijkt uit de verkoopakte waardoor Huis Montens nog in 1813 in de persoon van
Postmeester Philippe Busso een nieuwe eigenaar zou krijgen. In de onderhandse
verkoopakte van 30 juli 1834 staat te lezen dat het huis den genoemde heer Philippe
Busso is aangekomen bij vonnis van toeschattinge gewezen ter rolle van gerechtelijke uitwinnin-
ge bij de rechtbank van eerste aanleg zitting houdende te Breda op den 10 mei 1813 geregis-
treerd aldaar den 12 daarna.100 Hieruit blijkt dat de eigenaren van de woning door de
rechtbank gedwongen werden het pand af te staan, zonder echter de ware reden te
vermelden. Het pand blijkt dan inderdaad met zware schulden belast. Voor het eerst
ook maakt de akte melding van een kadasternummer welke duiding pas in 1834 bij
de volgende verkoop werd aangevuld op de verkoopakte, te weten: Sectie B 521 ge-
legen in Wijk L aan de Veemarkt 6.101

Philippe Busso was gehuwd met Jeanne Felicité Adelaide de Larault. Hij was ge-
boortig uit Brussel en kwam in 1813 naar Breda waar hij werd aangesteld als post-
meester op de route Amsterdam-Breda-Brussel. Het gevolg was dat de postwagens
iedere dag bij zijn huis af en aanreden om de post af te leveren of op te halen, en dat
ook passagiers in- of uitstapten. Het huis met zijn koetshuis en stallinge leende zich
uitstekend voor deze taak. Busso richtte de kolfbaan achter in de tuin in als manége.
In de tijd dat de postmeester in het huis woonde werd het niet verbouwd of anders-
zins gewijzigd.

Het Huis Montens van 1834 tot 1869

In 1834 gaat Busso met zijn gezin terug naar zijn familie te Brussel. Hij erft er
grote delen van de bezittingen van de familie, nadat zijn ouders omgekomen waren
toen het ouderlijk huis door een aardverschuiving gedeeltelijk instortte.102 Hij geeft
mr. Johannes Franciscus Cornelias Joseph de Roy, burgemeester van Breda, de op-
dracht om zijn huis te verkopen. Dit gebeurde op 30 juli 1834, bij onderhandse akte,
aan mr. Lambertus Dominicus Storm, griffier bij de rechtbank in eerste aanleg en
van koophandel te Breda. Het huis wordt in de akte beschreven met: 

30
Jaarboek De Oranjeboom 57 (2004)



Eene Huizinge met koetshuis, groote en kleine stallinge, erve en tuin met het daarin
staande gebouw eertijds gediend hebbende tot eene kolfbaan.103 Het huis wordt ge-
noemd liggende in Wijk A no.538, aan de zuidzijde van de Veemarkt, belend ten oos-
ten door (het huis) van de heer Jacobus Christianus van Mierlo en anderen, west aan (het
perceel) van de heer Johannes Petrus Eeltjens en kinderen, zuid aan het zogenaamde
Vrouwtjeshuis en anderen, noord aan de Veemarkt.

Voor het eerst wordt het huis officieel in de verkoopakte kadastraal aangeduid
met Sectie B 521. Het geheel besloeg toen 35,20 aren waarvan 4,62 aren bebouwd.
Het huis werd verkocht aan Storm voor ƒ 12.000,-. Op 29 augustus van dat jaar
wordt de koop officieel geregistreerd onder aktenummer 736. Op 6 november 1834
heeft L.D. Storm voldaan aan al zijn financiële verplichtingen.104 In 1841 verandert
het kadasternummer van het perceel waarop Huize Montens gebouwd is. Vanaf die
tijd wordt het aangeduid met: Sectie B 1377. Opvallend is dat bij de beschrijving
van de opstallen in dat jaar naast het huis, stallinge, erve en plein een keukentje en re-
mise vermeld worden, terwijl de oppervlakte van het perceel dan 35,50 are (253 roe-
den) bedraagt.105 De verklaring hiervoor is te vinden in een akte van 2 september
1836.106 Wij lezen:

Ondergetekende Adriana Barthelomeus, weduwe van wijlen Nicolaas Jeekels (overl. 1-8-
1836) wonende te Breda en erfgename verklaard voor notaris J. van Steenbergen en getui-
gen te Breda op 15 februari 1808 onbelast verklaard en vrij van hypotheek inschrijvingen
verkocht te hebben en in eigendom te hebben overgedragen aan Lambertus Dominicus
Storm wonende te Breda een keukentje met opstal gelegen aan de westzijde van de tuin
van de koper staande onder een dak met een gedeelte van de kopers stalling aan genoemde
zijde van de tuin van aankopende met een deur uitkomend op het erf van de verkoopster
en met uitzicht van een venster op het erf van het huis bewoond door de weduwe
Rombouts. 

De koop geschiedt voor ƒ 150,- onder voorwaarde dat de deur door Storm
wordt dichtgemetseld en het venster of dichtgezet of gevuld wordt met ondoorzich-
tig glas. Het eerste gebeurt. Storm zou daarna Huis Montens ingrijpend gaan ver-
bouwen, te beginnen bij het koetshuis en de stal en eindigend via het interieur bij de
buitengevels. De grote stal achter in de tuin, die eertijds nog diende als kolfbaan,
werd door hem afgebroken (Zie Deel II, Bouwgeschiedenis). 

Mr. Lambertus Dominicus Storm werd geboren op 25 maart 1790 te 
’s Hertogenbosch als zoon van mr. Bernardus Storm en Elisabeth van Meeuwen. Hij
zou voor Nederland uitgroeien tot een belangrijk persoon. Na zijn rechtenstudie
werd hij eerst griffier bij de rechtbank te Breda. Daarna werd hij aangesteld als bur-
gemeester waarna hij door het kiesdistrict Breda werd afgevaardigd naar de Tweede
Kamer der Staten-Generaal. Hij was een fervent aanhanger van de liberaal
Thorbecke. Met hem hoorde hij tot de bekende groep van Negen Mannen die in
1844 het uitgewerkte voorstel tot herziening van de grondwet indienden. In 1848
werd mr. Storm benoemd tot lid van de staatscommissie voor het samenstellen en
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schrijven van een ontwerp grondwet. De nieuwe grondwet kwam er nog datzelfde
jaar en werd meteen de grondslag voor de democratische inrichting van de
Nederlandse Staat. Storm was tevens een zeer invloedrijk katholiek. Mede door zijn
inspanningen en invloed werd het mede mogelijk in 1853 de bisdommen en de bis-
schoppelijke hiërarchie te herstellen. Storm was een van de vier belangrijkste katho-
lieke Tweede Kamerleden die in 1850 het initiatief namen om Paus Pius IX te vra-
gen de bisschoppelijke hiërarchie in Nederland te herstellen.

Als politicus trok Storm zich, meer dan wie ook, het lot aan van de jarenlang
achtergestelde zuidelijke provincies. Hij stierf in het harnas. Tijdens de zitting der
Staten-Generaal van 3 juni 1859 waarin hij de belangen van de provincie Limburg
verdedigde, werd hij getroffen door een beroerte. Storm stierf korte tijd later en
werd te Breda in het bijzijn van vele katholieken uit het hele land en Breda ter aarde
besteld op de katholieke begraafplaats Zuylen. De lijkrede voor Storm werd gehou-
den door mr. J.A. Kerstens (1818-1870), de latere burgemeester van Breda (1862-
1870). Deze memoreerde de vele kwaliteiten en verdiensten van de politicus en gaf
in zijn rede treffend aan waarom Storm was gekozen tot staatsraad in buitengewone
dienst. Hij werd voor al zijn politieke werkzaamheden benoemd tot Ridder in de
Orde van de Nederlandse Leeuw.

Hier past een aantekening betreffende de invloed van Storm op het landsbe-
stuur. Storm ontving op Huize Montens vele malen ministers en leden van de
Staten-Generaal. Hij was een goede vriend van Thorbecke die ook vele malen te
Breda bij Storm zijn opwachting maakte en, soms zelfs langere tijd verbleef. Via
mondelinge overlevering weten wij dat Thorbecke aan Storm vroeg om mee te
werken aan de totstandkoming van een nieuwe grondwet voor het Koninkrijk der
Nederlanden. Storms voorstel voor de eerste drie regels van de grondwet zou zeer
belangrijk zijn geweest. Ondanks intensieve naspeuringen kon ondergetekende geen
geschreven bronnen vinden over deze kwestie.107

Het echtpaar Storm had drie kinderen. Storms vrouw, Isabella Angelica Jacoba
Charlotte Cuypers, vrouwe van Spangen, kwam, na de dood van haar neef Frederik
van Mattenburgh op 18 november 1844, in bezit van het landgoed Wolfslaar. Toen
Isabella’s man in 1859 stierf, verkoos zij daar te wonen en het Huis Montens te ver-
kopen.

Aanvankelijk bewandelde Storms’ vrouw Isabella daarvoor de weg die tot dan
toe gebruikelijk was. Het huis kwam te koop, hetgeen onmiddellijk bekend werd
onder de kleine kring notabelen die Breda toen kende. Toonde niemand belangstel-
ling dan werd via sociale-, militaire- en politieke contacten een veel grotere kring
bestreken, door daarin bekend te maken dat een huis te koop stond. Zo kon het ge-
beuren dat men vanuit Den Haag, Maastricht of Brussel belangstelling toonde voor
zo’n pand. Op deze laatste wijze ook nam mgr. Van Hooydonk, eerste bisschop van
Breda, kennis van het feit dat de weduwe Storm haar huis aan de Veemarkt wilde
verkopen. Maar het tij zat nog niet mee. 

In 1853 was door Paus Pius IX de bisschoppelijke hiërarchie, die in 1648 door
de besluiten van de Vrede van Münster was opgeheven, in de Nederlanden hersteld.
In datzelfde jaar werd, omdat België zich inmiddels had afgescheiden en Breda niet
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meer onder het bisdom Antwerpen kon worden ingedeeld, een zelfstandig bisdom
Breda opgericht. Veel protestanten, verenigd in de April-beweging, kwamen hierte-
gen in verzet, maar Koning Willem III erkende november 1853 de aan hem voorge-
stelde hiërarchische indeling inclusief de bisschoppen die de nieuw opgezette kerke-
lijke structuur bemanden. Mgr.J. Zwijsen (1794-1877) werd de eerste aartsbisschop
te Utrecht en tevens apostolisch administrator van het bisdom ’s Hertogenbosch.108

Waren er in 1798, na het (her-)verkrijgen van godsdienstvrijheid al diverse groot-
seminaries gesticht, Zwijsen schiep nu orde in de parochie-organisatie in de steden
en dorpen van de bisdommen. Hij bleef werken tot 1868 waarna mgr. A.
Schaepman, sinds 1860 zijn coadjutor hem opvolgde. Zwijsen woonde vanaf 1853
niet in Utrecht maar in Haaren (N.B.), een plaats die hem door de regering was aan-
gewezen. Er was namelijk door de regering een voorwaarde gesteld aan het herstel
van de bisschoppelijke hiërarchie: de bisschoppen mochten wel een kathedraal in
hun bisschopsstad aanwijzen, maar ze mochten er niet zelf gaan wonen. De achter-
grond van deze regel was dat men de protestanten, in Brabant en Limburg vooral
woonachtig in de steden, niet al te zeer voor het hoofd wilde stoten. Althans bij het
begin van de nieuwe bisdommen niet, want men wist van regeringswege heel goed
dat het op de lange termijn niet tegen te houden was. Dit was vooral te voorzien in
bisdommen gelegen in Noord-Brabant en Limburg. In Limburg was in 1853 van de
bevolking 5% protestant, in Noord-Brabant 6,2%. In Breda was in 1853 iets meer
dan 6% van de bevolking protestant, welk relatief hoog getal een gevolg was van de
militaire aanwezigheid in de stad.
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Uit bovenstaande blijkt dat mgr. J.van Hooydonk (1782-1868) er van af moest
zien als eerste bisschop van het bisdom Breda (1853-1867) in Breda te wonen. Hij
moest blijven wonen op het groot-seminarie Bovendonk te Hoeven, terwijl de St.
Antoniuskerk in 1853 (gebouwd in 1837 door architect Pieter Huysers) de kathedra-
le kerk van het bisdom Breda werd.109

Omdat men er bij het bisdom zeker van was dat de bisschop binnen afzienbare
tijd nabij zijn kerk mocht wonen, keek van Hooydonk met zijn medewerkers in
Breda wel alvast uit naar een geschikte behuizing. Spoedig viel zijn oog op het Huis
Montens. In de loop van 1859 was eigenaresse douairière Charlotte Storm-Cuypers
op het landgoed Wolfslaar gaan wonen. Zij verbleef echter ieder jaar nog geruime
tijd in Huis Montens. Van Hooydonk aarzelde aanvankelijk over de aankoop van het
pand, omdat hij nog steeds niet zeker wist of hij er ooit zou kunnen gaan wonen.
Mgr. J. Zwijsen, vanaf het begin zeer betrokken bij de opbouw van het nieuwe bis-
dom Breda, haalde hem echter over het toch te doen, omdat hij via katholieke poli-
tici te horen had gekregen dat Van Hooydonk hooguit tot 1869 zou moeten wach-
ten omdat dan de definitieve beslissing hierover genomen zou worden. De aarzeling
van mgr. Van Hooydonk leidde er toe dat pas in 1866 daadwerkelijk iets gedaan
werd vanuit het bisdom om Huis Montens te verwerven. Van Hooydonk stemde er-
mee in dat mgr. J. Zwijsen de koop zou regelen. Hij stelde coadjutor (en zijn latere
opvolger) J. van Genk aan om Zwijsen in alles te helpen en bij te staan.

De verkenningen en latere onderhandelingen met de weduwe Storm vonden in
het diepste geheim plaats. Het allereerste bericht aangaande de keuze van Huis
Montens tot bisschopshuis dateert van 31 maart 1866.110 Het betreft hier een zeer
vertrouwelijke brief van de coadjutor J. van Genk aan Zwijsen. Deze verklaart hem
dat het Huis Montens wellicht het geschiktste huis is van de gehele stad en dat de eigena-
resse bereid is het aan de bisschop te verkopen voor ca. ƒ 30.000,-. Het bisdom Breda
heeft dan wel geen geld, maar met een jaarlijkse aflossing door middel van inkom-
sten uit de parochies zou het huis aangekocht kunnen worden. Tevens wordt in
deze brief melding gemaakt van het feit dat ook het Huis Ypelaar, wanneer dit on-
bewoond zou komen, door het bisdom aangekocht zou kunnen worden met het
oog op de stichting van een seminarie nabij Breda. Pastoor J.L. van Dijk wordt door
Zwijsen erop uitgestuurd om eens een kijkje te gaan nemen in de huizen. Op 20
april 1866 is het zover. Op dezelfde dag nog meldt Van Dijk aan mgr. Zwijsen: Het
huis overtreft alle verwachtingen, hij spreekt over een buitengewoon mooie tuin, vermeldt
terloops dat de koopsom lag op ƒ 28.000,- hetgeen door hem zeer schappelijk wordt
genoemd en besluit met de opmerking dat mevrouw Storm hem heeft medegedeeld
dat zij met haar dochter zal overleggen wanneer zij het huis zal verkopen.111

Op 25 april 1866 richt mgr. Zwijsen felicitaties aan Van Genk aangaande de goe-
de afloop omtrent het huis Montens.112 De brief is echter vooral interessant omdat
Zwijsen te kennen geeft geen machtiging aan de regering te willen vragen voor de
aankoop van het huis voor de bisschop. Hij wil alle discussie omtrent de vestigings-
plaats van de bisschop bij zijn kerk in Breda vermijden. Mgr. Van Hooydonk had
bedoelde koninklijke machtiging, geregeld door de Staat der Nederlanden in de
Kerkwet van 1853, nimmer aangevraagd. Zwijsen wachtte af of het pand door de
stadsregering van Breda getransporteerd zou worden, waardoor het vrij zou komen
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voor aankoop. Dit gebeurde reeds op 23 april zonder machtiging, hetgeen volgens
Zwijsen bewees dat een koninklijke machtiging niet vereist werd.

Op 26 april 1866 geeft mgr. Van Hooydonk, met toestemming van mgr.
Zwijsen, pastoor Van Dijk (pastoor van de kathedrale St. Antoniuskerk) opdracht
“ja” te zeggen namens het bisdom tegen de weduwe Storm aangaande de koop van
het huis voor ƒ 28.000,-. Dit echter onder de strikte voorwaarde van geheimhou-
ding. Geen publiciteit, niemand mag het weten, schrijft mgr. Zwijsen namens mgr. Van
Hooydonk aan de pastoor.113 Vervolgens maakt mgr. Zwijsen in de brief kenbaar dat
pastoor Van Dijk tegen de weduwe Storm mag zeggen, dat hij haar in alle stilte op
een door haar gekozen moment wil ontmoeten. Op dezelfde dag ook stuurt de co-
adjutor mgr. Van Genk een brief aan mgr Zwijsen waarin deze zijn voldoening uit-
spreekt over het transporteren door de gemeente op naam van het bisdom en de
koop van het pand zonder enige kennis daarvan van het Gouvernement.114 Op 29 april
1866 gaat pastoor Van Dijk op bezoek bij mevrouw Storm in Huis Montens. Hij
vertelt haar wat hem is opgedragen en maakt van de gelegenheid gebruik nog eens
even het interieur door te wandelen. Dit resulteert in een levendige correspondentie
tussen de pastoor en mgr. Van Genk, waarbij pastoor Van Dijk een aantal opmerkin-
gen aan mgr. Zwijsen schrijft over het praktisch gebruik van het Huis Montens in de
toekomst. Zo schrijft hij op 15 maart 1866 dat mevrouw Storm heeft toegezegd dat
het bisdom de voorkeur bij koop heeft wanneer zij Huis Montens verkoopt en op
29 april 1866 dat hij de weduwe Storm op de hoogte heeft gebracht van alles wat
hem door mgr. Van Genk namens de bisschop was opgedragen. Hij schrijft vervol-
gens: Beneden is een grote kamer zeer geschikt voor de inrichting als huiskapel en er is een ka-
mer gelegen nabij de deur geschikt om te gebruiken als spreekkamer.115

Op 28 juni 1866 wordt door douairière Charlotte Storm-Cuypers in huis
Wolfslaar Huis Montens voorlopig verkocht voor ƒ 28.000,- aan mgr. J. van Genk,
bisschoppelijk-coadjutor en vicaris-generaal van het bisdom Breda. Deze was tot
aankoop van het pand gemachtigd door bisschop J. van Hooydonk. De verkoopakte
van de weduwe Storm luidt als volgt:

Charlotte Storm, geboren Cuypers, verkoopt bij deze zich mede sterk makend voor de
toetreding van hare kinderen en de ondergetekende mgr. J. van Genk, vicaris-generaal van
de bisschop van Breda, handelende in diens persoon, neemt in koop aan haar huis, erve en
aanhorige gebouwen staande op de Veemarkt te Breda voor de som van ƒ 28.000,-.
Blijvende het gedurende de drie eerstvolgende jaren ingaande 1 july 1866 aan de verkoop-
ster vrij dat huis te bewonen, zullende het haar echter ook vrijstaan vroeger het huis te ver-
laten mits drie maanden van te voren te waarschuwen, zullende de betaling behoren te ge-
schieden bij de definitieve ontruiming van het huis en zullende dat voorlopig verkoop en
koopkontract eerstdaags door eene dergelijke acte informa vervangen worden. Gedaan ten
Huize Wolfslaar te Ginneken den 28 juni 1866. 

De akte werd door de weduwe Storm en mgr. Van Genk ondertekend.116

Wanneer 3 november 1866 de akte bij de bisschop op Bovendonk te Hoeven wordt
afgeleverd, blijkt dat er een object in de tuin, te weten een theehuis, aan de oor-
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spronkelijke tekst is toegevoegd, terwijl nu ook alle namen van de bij het opmaken
van de verkoopakte afwezige kinderen erbij staan.

Met de aankoop van het pand was door het bisdom een belangrijke stap gezet
op weg naar een bisschoppelijk paleis te Breda. Bij de verkoop van het huis had blij-
kens de verkoopakte douairière Charlotte Storm-Cuypers wel bedongen dat zij, ge-
rekend vanaf 1 juli 1866, nog drie jaar van het pand gebruik zou mogen maken. Ze
had echter ook het recht het huis eerder te verlaten. Het bisdom was voorzichtig
met de aankoop door te stellen dat de betaling van de koopsom pas zou geschieden
na ontruiming van het pand. Verder zou de voorlopige verkoopakte binnen drie we-
ken vervangen worden door een akte in forma. In praktijk echter zou dit pas drie
jaar later plaatsvinden. Het is al in deze tijd dat mgr. Van Genk zich erover beklaagt
in Hoeven niet behoorlijk gehuisvest te zijn.117 In de praktijk boterde het niet echt
goed tussen Van Hooydonk en Van Genk, en was het goed dat een van de twee
Bovendonk zou verlaten. Toen mgr. J. van Hooydonk vanwege zijn slechte gezond-
heid op 18 oktober 1867 terugtrad als bisschop (hij overleed op 25 april 1868) volg-
de mgr. Johannes van Genk hem op en werd de kwestie van het verhuizen van
Bovendonk naar Breda weer op een andere manier actueel. Mgr. Van Genk was het
liefst na zijn inwijdingsfeest in de kathedrale St. Antoniuskerk te Breda meteen in
Huis Montens gaan wonen. De situatie echter was er landelijk nog niet rijp voor.
Eerst zou de aartsbisschop te Utrecht het voorbeeld geven, daarna zouden de andere
bisschoppen volgen. Uit de correspondentie tussen de bisschop en de weduwe Storm
blijkt hoe graag hij wel naar Breda zou willen vertrekken. Nog op de dag van zijn
aanstelling schrijft mgr. Van Genk aan de weduwe Storm dat hij als nieuwe bisschop
alle besluiten van mgr. Van Hooydonk respecteert en overneemt en hij doet zelfs de
suggestie aan mevrouw Storm om mgr. van Hooydonk, die dan geen bisschop meer
is, een klein deel van het Huis Montens als particulier te laten bewonen. Dit omdat
de gezondheid van mgr. Van Hooydonk slecht is en artsen hem aanraden zelfstandig
in de stad te gaan wonen.118

In een brief van 21 maart 1868 spreekt hij zijn hoop uit aan de weduwe in mei
1868 te mogen verhuizen naar Breda, maar enig zicht daarop is er feitelijk niet.119

De weduwe Storm laat mgr. Van Genk vervolgens op 26 maart 1868 via mgr.
Zwijsen weten, dat zij haar woonhuis Huis Wolfslaar definitief voor bewoning ge-
schikt gaat maken en dat wat haar betreft het huis voor de bisschop tegen mei gereed
zal staan.120 De weduwe vermeldt in haar brief dat met name meubelen en schilderij-
en van de Veemarktstraat naar Huis Wolfslaar overgebracht zullen worden. De ver-
huizing naar Huis Wolfslaar blijkt in praktijk echter niet voorspoedig te verlopen.
Uiteindelijk blijkt uit een brief van 10 oktober 1868 dat de weduwe het Huis
Wolfslaar niet voor de zomer geschikt heeft kunnen maken voor bewoning en dat
zij nog steeds op de Veemarktstraat in Huis Montens verblijft.121 Aangezien zij pre-
cies een jaar daarvoor eenzelfde soort mededeling aan de bisschop had gedaan, lijkt
zij met de verhuizing naar Huis Wolfslaar niet echt haast te hebben gemaakt.

In juni 1869 zit er eindelijk schot in de zaak. Uit een uitgebreide corresponden-
tie tussen de bisschop en de weduwe Storm blijkt dat de verhuizing van goederen uit
het Huis Montens naar Huis Wolfslaar nagenoeg is voltooid. Huis Montens is veel
groter dan Huis Wolfslaar, waardoor de situatie ontstaat dat spullen óf kunnen ach-
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terblijven óf openbaar moeten worden verkocht. Daartoe worden de achterblijvende
spullen in het interieur getaxeerd door de taxateur W.A. de Haan uit Breda.
Mevrouw Storm vraagt ƒ 1.276,-, de geschatte waarde door W.A. de Haan is 
ƒ 608,-. Mevrouw Storm is bij de taxatie zelf aanwezig. Na overleg wordt de prijs
vastgesteld op ƒ 644,50. Er wordt echter door het bisdom niets van het interieur
overgenomen.122 De heer G. van Spaandonk, secretaris van het Bisdom Breda, cor-
respondeert met mevrouw Storm over deze kwestie. Uit de correspondentie blijkt
dat het met name gaat om meubilair, lijsten en kleden. De spullen zullen nu later in
het jaar in het openbaar verkocht worden. In die tijd is het nog zo dat als er meubels
in een huis staan of achterblijven terwijl het pand niet bewoond is, dat er extra
(weelde-)belasting over het huis betaald moet worden. Dat wil de weduwe Storm
niet, evenmin als het bisdom. Vandaar dat de veiling van de meubels zo snel moge-
lijk geregeld moet worden.

Nu alles is geregeld, op het verkopen van de interieurstukken na, is de weg vrij
voor het opstellen van de officiële koopakte. Daartoe ontving op 4 augustus 1869
Joannes Baptist Arnoldus van Gils, notaris te Breda, Vrouwe douairière Isabella
Angelica Charlotte Storm-Cuypers, voor haarzelf en als gemachtigde voor Vrouwe
Marie Jeanne Storm, gehuwd met jhr. Henri Francois Iweins en voor Vrouwe
Henriëtte Francisca Storm, gehuwd met Leon Ghislain Prudence, graaf Tisart de
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Bocarmé woonachtig te Yperen (B), haar dochters die niet aanwezig waren. Wel
aanwezig was haar dochter Vrouwe Johanna Petronella Elisabeth Bernadina Storm,
Vrouwe van Spangen en haar echtgenoot Frederik Prosper Charles Joseph Cuypers,
wonende te Ginneken. Deze verkochten aan Gerardus van Spaandonk, secretaris van
het bisdom Breda, wonende te Hoeven en gemachtigd door bisschop mgr. J. van
Genk, Een huis met remise, stallingen, erf, tuin voorplein en aanhorigheden staande en gele-
gen aan de Veemarkt te Breda, kadastraal bekend onder nummer Sectie B 1377, groot 33 roe-
den 70 ellen, voorts een perceel bekend onder Sectie B 1304 waarop een stal groot een roede
tachtig ellen. Hiervan akte opgemaakt in tegenwoordigheid van Frans Johannes Adrianus
George Hollingerus Pijpers, kandidaat notaris te Breda en Johannes Franciscus Peeters, kleer-
maker te Breda.123 De registratierechten van gemeentewege bedroegen ƒ 1.380,- die
meteen werden overgemaakt aan de heer C. Pels-Rijcken, ontvanger der gemeente
Breda. Klaarblijkelijk lukte het het bisdom om nog over de prijs met de weduwe
Storm te onderhandelen. Het huis werd uiteindelijk verkocht voor ƒ 25.000,- welk
bedrag contant door het bisdom aan de weduwe Storm werd betaald. De notariskos-
ten, zijnde ƒ 1.687,50, werden op 4 september 1869 door de secretaris van het bis-
dom, G. van Spaandonk, betaald.124

De openbare verkoop van de overgebleven inventaris, op het voorplein van
Huis Montens, vond plaats op dinsdag 18 december 1869. Op maandag was de kijk-
dag op het voorplein en in de vestibule. De verkooplijst vermeldt spiegels, meube-
len, lijsten, kachels en keukenhuisraad.125 Het echtpaar Storm had het huis voorna-
melijk ingericht met huisraad in de Lodewijk-, Barok- en/of Empirestijl.

Vendumeester de Haan leidde de verkoop na een fikse ruzie over wie de ver-
koop op zich zou nemen. Bovendien was er ruzie over huisraad in het huis, zoals
een mahoniehouten buffetkast, die het bisdom bij de koop van het huis zou zijn toe-
gezegd, maar die wel in de verkoop werd betrokken. Uiteindelijk werd alles gesust.
Vendumeester de Haan kreeg, tot groot ongenoegen van de weduwe Storm, gelijk
in zijn schatting over de opbrengst die ƒ 631,50 bedroeg. Uit de gang van zaken
blijkt tevens dat het bisdom op de verkoop slechts twee tapijten koopt voor de prijs
van ƒ 118,50. Het geld wordt in opdracht van bisdomsecretaris G. van Spaandonk
voldaan door notaris J. Sluyters, uit welke correspondentie tevens blijkt dat de ma-
honiehouten buffetkast in de eetkamer is teruggezet.126 En zo keert met Kerstmis de
rust weer in en rond het Huis Montens. Nog steeds is er dan geen toestemming voor
bisschop Van Genk van de aartsbisschop uit Utrecht om in het huis te gaan wonen. 

Het bisschoppelijk paleis vanaf 1869

Al kon Huis Montens niet meteen door mgr. J. van Genk betrokken worden,
het was nu officieel het paleis, de woonplaats van de bisschop. Het bisdom genoot
niet alleen het bezit en het genot van het pand, maar betaalde vanaf 4 augustus 1869
ook de grond- en andere belastingen. Nadat de heer L. Soffers namens het bisdom
de sleutel van het huis in ontvangst had genomen, begon hij, als hoofd van de be-
heerderscommissie van Huis Montens, vanaf half november 1869 kleine reparaties
aan het huis te verrichten. 

De regering had er in mei 1868 in toegestemd dat mgr. Schaepman zich in zijn
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bisschoppelijk paleis te Utrecht mocht vestigen. In 1870 volgde mgr. Zwijsen te ’s-
Hertogenbosch en in 1871 mgr. De Vree in Haarlem.

In het Bisschoppelijk Archief te Breda vinden wij bij een brief van 29 juni 1869
van de secretaris van het bisdom, G. van Spaandonk, aan de vendumeester de Haan
een notitie waaruit blijkt dat de bisschop heimelijk toch Zijne Majesteit de Koning
om toestemming heeft gevraagd om in Huis Montens te Breda te mogen gaan wo-
nen.127 Dat is dus enkele dagen voor de officiële overdracht van het huis op 4 augus-
tus 1869. Er is verder geen antwoord op deze vraag te vinden, noch wordt later naar
de inhoud van de notitie verwezen. In de praktijk kwam het erop neer dat Huis
Montens nog tot begin 1872 verstoken zou blijven van bewoning door de bisschop.
Mgr. J. van Genk kreeg pas op 27 februari 1872 toestemming van het stadsbestuur
van Breda om zijn burgerlijke residentie te Breda te betrekken.128

Al die tijd staat het huis officieel leeg, maar in de praktijk was er steeds iemand
namens de bisschop aanwezig. Een grappig voorval doet zich voor in juni 1871 wan-
neer buurtbewoners de bisschop vragen een urinoir, staande aan de zijde van de
Molenstraat tegen de stal, af te breken omdat deze gebruikt wordt door in beschonken
toestand verkerende personen en militairen bij wie het besef aan schaamte schier en ten enemale
is verloren. Hun onbeschaamde zedeloosheid dierwezen leidt tot overlast voor adressanten en
hun gezinnen.129 De bisschop, volkomen onbekend met de situatie, voert hierover
correspondentie met de Gemeente Breda. Hij meldt daarin dat hij wel op de hoogte
is van het feit dat in Huis Montens een toilet is, maar dat hij niet op de hoogte is van
het feit dat hij ook een ‘buitentoilet’ bij Huis Montens heeft. Dit was natuurlijk niet
het geval. Het toilet was openbaar, maar stond wel op grondgebied van Huis
Montens. Twee dagen later al belooft de bisschop dat het toilet zal worden afgebro-
ken, hetgeen een week later gebeurde.

De discussie die in 1872 vooraf gaat aan de komst van mgr. Van Genk, is vreemd
en is in het Bisschoppelijk archief slechts voor een deel terug te vinden. De heer Van
de Corput, in 1872 secretaris van de bisschop, krijgt op 18 maart 1872 een brief van
C. Broekhoven, optredend namens B & W van Breda, dat de papieren ter legalisatie
van de woonplaats van de bisschop te Breda toegestuurd moeten worden aan mr.
Charles van Dam, voorzitter van de Militieraad in het 2e district van Noord-Brabant,
zitting houdende in een kantoor te Breda. Dit omdat Zijne Doorluchtige Hoogheid
bisschop van Genk officieel nog residentie houdt te Hoeven, maar woont te
Breda.130 Uit een brief van 21 maart blijkt dat het gaat om de handtekening van de
burgemeester die nog ontbreekt op de papieren.131 De bisschop wil hierin best voor-
zien, maar hij ontkent dat hij al in Breda woont. Integendeel, hij verblijft te Hoeven
en ziet er naar uit in Breda te gaan wonen en hij vraagt zich af wie dan wel gecon-
stateerd heeft dat hij al in Huis Montens zou zijn ingetrokken. Daarop komt geen
antwoord. Hij krijgt op 24 maart 1872 opnieuw een brief van de voorzitter van de
Militieraad met de vraag waarom Hoeven de officiële residentie is van de bisschop
en niet Breda als de bisschop toch al daar woont.132 De vraag wordt in een brief van
26 maart 1872 door het bisdom ‘belachelijk en kwetsend’ genoemd, omdat immers
een ieder weet dat in 1853 na het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie Hoeven
werd gekozen als plek voor de stichting van het groot-seminarie Bovendonk en
woonplaats van de bisschop.133 Het bisdom blijft in zijn antwoord keurig netjes en
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reageert op gepaste wijze op de vraag met verwijzing naar het groot-seminarie en de
woonplaats van de bisschop. Twee dagen later al, op 28 maart 1872, schrijft de voor-
zitter van de Militieraad dat hij niets met Bovendonk als onderwijsinstituut heeft te
maken, omdat hij de getuigschriften van de kwekelingen van het Groot-Semenarie niet kan
beoordelen...Dit valt immers buiten mijn bevoegdheden.134 De correspondentie geeft op
prachtige wijze een stukje katholieke geschiedenis weer, die met name wijst op de
enorme tegenwerking die de katholieken ondervonden bij het herstel van hun oude
(katholieke) structuren.135 De correspondentie houdt abrupt op, terwijl mgr. Van
Genk verder zonder iemand iets te vragen naar Breda gaat, waar hij op 28 februari
zonder enig probleem wordt ingeschreven in het bevolkingsregister. De besluiten
komen vervolgens rechtstreeks uit ’s-Gravenhage. De inschrijving in het bevolkings-
register maakt de weg vrij voor de regering van Nederland, om in een verklaring,
uitgegeven op 8 april 1872, Breda een geschikte stad als vestigingsplaats voor de bis-
schop van Breda te noemen.136 Een dag later uit mgr. J. van Genk zijn vreugde in
een herderlijk schrijven met als kop Breda ... als residentieadres! en hij bezoekt zijn
toekomstige woning officieel voor het eerst als bisschop van Breda.137 Op 11 april
1872 wordt de bisschopszetel van Hoeven verplaatst naar Breda en neemt mgr. Van
Genk zijn intrek in Huis Montens. Wegens geldgebrek kon het huis nog niet met
meubels en schilderijen rijk worden ingericht. Wat men onderbracht in de kamers
kwam hoofdzakelijk uit de woning van de bisschop te Hoeven. Als cadeautje kreeg
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de bisschop op 12 april 1872 een gietijzeren haardplaat voor in de open haard in zijn
huiskamer met daarop de afbeelding van de annunciatie. Of de plaat, gemaakt te
Antwerpen in de eerste helft van de 19e eeuw, zoals men wel hoort, aan L.D. Storm
toebehoorde en daarmee het enige oorspronkelijke stuk uit het oude huis zou zijn,
heb ik niet kunnen terugvinden. Evenmin overigens dat deze afkomstig zou zijn van
de open haard die in de toen net opgeheven kerk aan de Waterstraat gestookt werd. 

Lang zou de bisschop niet genieten van zijn nieuwe behuizing. Mgr. J. van
Genk overleed op 10 maart 1874 en was de eerste bisschop van Breda die vanuit
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Breda op Zuylen werd begraven. Mgr. J. van Genk werd opgevolgd door mgr.
Henricus van Beek. Na mgr. J. van Genk zouden alle navolgende bisschoppen in het
bisschoppelijk paleis hun intrek nemen, te weten:

mgr. H. van Beek (1816-1884), bisschop van 1874-1884;
mgr. P. Leijten (1834-1914), bisschop van 1885-1914;
mgr. P.A.W. Hopmans (1865-1951), bisschop van 1914-1945; 
mgr. J.W.M. Baeten (1893-1964), bisschop van 1945, 1951-1961;
mgr. G.H. de Vet (1917-1967), bisschop van 1962-1967;
mgr. H. Ernst (1917), bisschop van 1967-1993 + 1 jaar coadjutor;
mgr. T. Muskens (1935), bisschop vanaf 1994.

Worden alle verbouwingen in Deel II van dit artikel behandeld, hier past het
iets te vertellen over de wijze waarop de bisschoppen Huis Montens tot heden be-
woonden.
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Mgr. Johannes van Genk was de eerste bisschop van het Bisdom Breda die het
Huis Montens bewoonde. Naast allerlei huisraad uit het groot-seminarie te Hoeven
schafte hij enkele opmerkelijke meubels aan, die in het bisschoppelijk paleis nog
steeds te bewonderen zijn. Een van de aardigste daarvan is een bibliotheekkast/secre-
taire voor op de werkkamer van de bisschop. Deze werd rond 1860 door de beken-
de meubelmaker Paul van Biestraeten uit Antwerpen, die tevens klankkasten ont-
wierp voor piano’s, vervaardigd.

In de korte tijd dat Van Genk van zijn nieuwe paleis mocht genieten kon hij
een belangrijk financieel voordeel voor het bisdom Breda, en, als voorbeeld voor de
hele katholieke kerk van Nederland, voor alle andere bisdommen in de wacht sle-
pen. Vanaf het eerste moment dat mgr. Van Genk in Huis Montens woonde pro-
beerde hij via een omweg Huis Montens belastingvrij te laten verklaren. De corre-
spondentie hierover is compleet bewaard gebleven.138 Op 17 februari 1874 vraagt
mgr. Van Genk ontheffing van belasting van Veemarktstraat Sectie B, 1304 en 1377.
Hij doet dit op grond van het feit dat Huis Montens uitsluitend dient tot woning van
een godsdienstleraar en kerkdienaar in de gemeente waarin de bewoner voor de vaste eredienst is
aangesteld. Dit is volgens mgr. Van Genk geheel conform de omschrijving in de wet
van 26 mei 1870 (Staatsblad 82) en zoals vastgelegd in het Koninklijk Besluit be-
treffende godsdienstleraren en kerkdienaren van 8 april 1872, nummer 17. Kortom,
hij wenst als zodanig erkend te worden, al was het alleen maar in de hoedanigheid
van de eigenlijke pastoor van de bisschopskerk. De plebaan, de pastoor van een bis-
schopskerk, is een ondergeschikte dienaar van de bisschop, die voor de bisschop de
parochiële taken verricht, waaronder het opdragen van de H. Mis. De brief doet bij
B & W en de ontvanger van de belastingen te Breda heel wat stof opwaaien. Griffier
J. van Cooth bevestigt de ontvangst van de brief waarna op 15 april blijkt dat mgr.
Zwijsen in het verhaal betrokken wordt, die het een meesterlijke zet vindt van Van
Genk. Hij steunt hem meteen door een geschrift over de vrijdom grondbelastingen vrij
te geven en dit toe te sturen aan de directeur van ’s Rijks Belastingen. Deze geeft aan-
vankelijk geen krimp. De bisschop van Breda moet van de belastingdienst bewijzen
echt godsdienstleraar en kerkdienaar te zijn voor de vaste kerkelijke dienst in het
diocees en in de katholieke kerk in het algemeen, door de paus aangesteld en door
de regering erkend. Tenslotte krijgt bisschop Van Genk op 30 april 1874 een brief
van P.J. Bosch van Drakenstein, die namens Gedeputeerde Staten van de Provincie
Noord-Brabant het besluit bekend maakt, dat het huis niet belast mag worden. Dit
zou meteen gelden voor alle andere bisschopshuizen in de bisdommen van
Nederland. Nieuwe belastingsystemen die werden ingevoerd met name na 1960,
hebben de beschreven situatie uit het verleden voor een groot deel teniet gedaan. 

Het was eerst Mgr. Henricus van Beek (bisschop 1874-1884) die Huis Montens
met verve en met de grandeur van een bisschop bewoonde. Allereerst liet hij in
1875 het koetshuis en de stallingen renoveren hetgeen erop neer kwam dat hij de
grote sluitmuur met poort aan de Molenstraat liet verhogen om zo inkijk van de
overzijde van de Molenstraat te voorkomen, terwijl in het koetshuis en de stal nieu-
we houten deuren werden gehangen, in het interieur nieuw plaveisel werd gelegd
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en nieuwe scheidingsschotten aangebracht werden. Vervolgens begon hij voortva-
rend aan de inrichting van de vertrekken, schafte zich een gesloten koets aan waar-
mee hij zich liet vervoeren, en regelde al in 1875 met zijn buren nieuwe overeen-
komsten aangaande de erfdienstbaarheid.139 Laatstgenoemde overeenkomsten kwa-
men erop neer dat de bisschop geen inkijk in zijn pand wilde, noch in zijn tuin of
koets. Dit kon hij echter niet geheel voorkomen. Met zijn buren, met name met de
koopman Willem Merkelbach die dan oostelijk naast hem woont, spreekt hij af dat
een aantal ramen die alleen gebruikt worden voor toetreding van licht en het luch-
ten, gevuld zullen worden met matte ruiten (melkglas).

Het huis gaat vanaf 1875 een rustige tijd tegemoet. Er wordt niet verbouwd,
slechts onderhouden. Ook onder bisschop mgr. P. Leijten (bisschop van 1885-1914)
wordt het huis niet verbouwd of uitgebreid. Dit verandert onder zijn opvolger mgr.
Petrus Hopmans (bisschop 1914-1945). Hopmans wil niet iedere dag naar de kathe-
drale kerk lopen om er de mis te doen. Hij wil een eigen huiskapel in het bisschop-
pelijk paleis, en hij wil ook een centrale verwarming die de dagelijkse arbeid van het
aanmaken van de haarden overbodig zal maken.140 De kapel wordt in de loop van
1915 ingericht op de eerste verdieping aan de zuid-oostzijde. J.A. Kalken, fabrikant
van kerkornamenten uit Breda, levert een gouden koord, twee wapens, een gouden
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16. Voormalig koetshuis, thans garage (links) en voormalige stal (rechts). Verhoogde sluitmuur met poort
naar de Molenstraat uit 1875. (midden, achter).
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kruisje, witte handschoenen en een kazuifel voor ƒ 358,75. Het altaar van Slavonisch
eiken met een brandvrij tabernakel (ƒ 850,-), de gebeeldhouwde deuren van het ta-
bernakel (ƒ 25,-), de beelden van het H. Hart van Jezus met console (ƒ 250,-), een
O.L. Vrouwebeeld, een groep met de H. Familie en een Jozefbeeld (ƒ 250,-), wor-
den geleverd door Henri Dirckx, Veemarkt 3, Breda (werkplaats aan zijde
Annastraat) voor de prijs van ƒ 43,30. Louis Nusselein, specialist in gepolychromeer-
de kerkartikelen en werkzaam aan de Willemstraat 7 te Breda, levert de kruiswegsta-
ties in etappes voor ƒ 11,10 en ƒ 8,70 per stuk en voorts een koperen altaarkruis
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voor ƒ10,50 en ook nog zes lantaarns voor ƒ 72,- en een missaalstandaard voor 
ƒ 44,-. De Fa. Stadelmeijer uit Nijmegen leverde de kerkgewaden, paramenten en
linnengoed voor ƒ 316,56.

Het Atelier Cuypers & Co. kunstwerkplaats te Roermond, levert het gebrand-
schilderd glas voor de vensters met figuratieve en met rijk bewerkte banden, inbe-
grepen de plaatsing ervan. Twee glas-in-loodramen worden 20 mei 1915 geplaatst 
(ƒ 700,-). De ramen zijn gewijd aan het Mirakel van het Heilig Sacrament van de
Niervaart. Ter linkerzijde van het altaar zien we hoe de hostie op het land wordt ge-
vonden, hoe de gebeurtenis door de vertegenwoordiger van het bisdom Luik als een
echt wonder wordt aanvaard en hoe de hostie in processie wordt overgebracht naar
de kerk. Op het raam rechts wordt getoond hoe de hostie in processie door de stads-
poort naar de Grote Kerk te Breda wordt gedragen na daarheen te zijn overgebracht.
Merkwaardig genoeg wordt niet specifiek de Grote Kerk afgebeeld.
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19. Sacrament van de
Niervaart. Vondst
van de hostie op het
land.
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20. Sacrament van de
Niervaart.
Overbrengen van de
H. Hostie naar de O.L.
Vrouwekerk te Breda.
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In huis werden onder leiding van mgr. Hopmans allerlei praktische werkzaam-
heden uitgevoerd waardoor het huis beter te bewonen was. In 1922 liet de bisschop
de keuken onder handen nemen, en kwam er een nieuwe centrale verwarming. Er
kwam een grote nieuwe oven waarvoor de vloer versterkt moest worden. De terraz-
zo-vloer, die heden nog te vinden is in het vertrek, stamt uit deze tijd. De centrale
verwarming werd in twee fasen uitgevoerd en was in 1923 compleet.

In 1925 is het groot feest aan de Veemarktstraat en verandert het aanzicht van
het bisschoppelijk paleis vanaf de straat. In dit jaar vindt de intronisatie plaats van het
H. Hartbeeld op het voorplein, ontworpen door beeldhouwer J. Falise. Het graniet
waartegen het beeld geplaatst stond, werd geleverd door de Fa. Ch. Petit uit Breda.
De plechtigheid werd verzorgd door Jacobus Dolné, werkzaam bij interieurverzor-
ger Fa. Gescher en Kemper te Breda. Deze firma leverde ook het doek dat verwij-
derd moest worden bij de onthulling van het beeld.
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22. Veemarktstraat in oostelijke richting met gotisch hekwerk voor het bisschoppelijk paleis.

23..Voormalig hekwerk van het bisschoppelijk paleis in Breda, later gebruikt als toegangshek voor het
Groot-Seminarie Bovendonk te Hoeven.
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Het voorplein werd vanaf 1881 afgesloten door een neo-gotisch gietijzeren hek-
werk dat mgr. P. Leijten had laten vervaardigen bij de ijzergieterij de Fa. Braat te
Delft.141 Het werd 1925/26 vervangen door een monumentaal smeedijzeren hek-
werk met toegangshekken, gehangen in hardstenen zuilen, en uitgevoerd in art-
décostijl naar een ontwerp van de Bredase kunstenaar A. Gladdinus. Het smeedijzer
werd geleverd door de Firma Cozijn uit Breda. De hardstenen plinten en zuilen
werden geleverd door de Fa. de Morree uit Breda.142 Het oude hek deed daarna
dienst als toegangshek tot het groot-seminarie Bovendonk te Hoeven. 

In 1927 wisselt mgr. Hopmans zijn paarden in voor een auto. Het voormalige
koetshuis wordt garage, welke situatie tot op de dag van vandaag zou blijven bestaan.
De voormalige stal(linge) doet vanaf deze tijd dienst voor allerlei doeleinden, van
opslagplaats tot orangerie. De voormalige drinkbakken voor de paarden uit 1861, ge-
beeldhouwd door J. van Gils uit Breda, zijn tot op de dag van vandaag bewaard ge-
bleven.

Het interieur van het bisschoppelijk paleis zou tot 1945 onveranderd blijven. De
gebeurtenissen van de Tweede Wereldoorlog gaan voor een groot gedeelte aan het
huis voorbij. Voor zover bekend wordt er door de bezetter niets gestolen of bescha-
digd. Mgr. Hopmans weet het Huis Montens goed door deze moeilijke tijd heen te
loodsen.
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In 1946 wordt Huize Montens voor het eerst als paleis van de bisschop opge-
knapt. De nieuwe bisschop, mgr. J. Baeten (coadjutor vanaf 1945, bisschop 1951-
1961), geeft architect Frans Mol uit Breda opdracht om een begroting te maken van
een aantal werkzaamheden die aan het huis moeten worden verricht. Frans Mol
maakt deze op 26 februari van dat jaar.143 Het betreft werkzaamheden in het trap-
penhuis, de werkkamer van coadjutor J. Baeten, het aanbrengen van nieuwe plinten
in diverse kamers, de vernieuwing van het kozijn in het venster achter de werktafel
van de bisschop, het verven van ramen en deuren op de begane grond en metsel-
werk aan de schoorsteen en een zijraam, dit alles ter waarde van ƒ 3.070,-. Tevens
worden diverse meubelen als een boekenkast, open boekenkast, een bureau, een bu-
reaustoel en vier zitstoelen aangeschaft, ter waarde van ƒ 2.520,-. Daarnaast vormt
het voorzien van de kamers op de begane grond van gordijnen, Clarykaard met gor-
dijnsloven, voor ƒ 2.500,- een aparte activiteit in het pand.144 Of de werkzaamheden
hem nu niet bevallen, of zijn twijfel na gesprekken met architect Frans Mol is ver-
dwenen, is niet bekend, vast staat dat mgr. Baeten in maart 1946 een kloek besluit
neemt. Er moet een grote zitkamer met slaapkamer en daarboven twee logeerkamers
komen die aan het huis aan de tuinzijde moeten worden aangebouwd. Dat gebeurt
niet, want er komt geen toestemming van de gemeente. Er zal verbouwd worden in
het huis en wel door het oude trappenhuis ten westen van het hoofdhuis te vernieu-
wen over alle bouwlagen, terwijl op de etages de kamers zullen worden doorgebro-
ken (Zie Deel II, Bouwgeschiedenis). De veranderingen vinden plaats, waarna de
rust weerkeert in Huis Montens.
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Door de tijd heen worden wel wat kleine werkzaamheden aan het paleis ver-
richt zoals, in 1955, het plaatsen van een stalen venster in een van de stallen en het
verrichten van schilderwerk op de begane grond met keuken, de traphal en op de
verdieping.145 Een jaar later ontvangt mgr. Baeten een verzoek van de vader van de
schilder Pieter Geraedts, Wijnand Geraedts, of hij de schilderijen van de Bredase bis-
schoppen die in de ontvangsthal hangen, restaureren mag.146 Dit gebeurt niet. Ze
worden wel schoongemaakt in het atelier van de kunstenaar aan de Oranje-
Nassaulaan te Warmond. Ook in 1956 wordt Huis Montens op last van de brand-
weer voorzien van (Saval-)brandblusapparaten 147 en worden de schilderwerkzaam-
heden aan begane grond, trappenhuis en verdieping afgerond.148 De algehele verbe-
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tering van Huize Montens onder mgr. Baeten wordt tenslotte afgerond door een
nieuwe centrale verwarming voor de panden 44 en 46, die de oude centrale verwar-
ming uit 1919/1920 vervangt.149

Veel verandert er in deze tijd niet aan het interieur. De werkzaamheden in huis
zijn meer te betitelen als groot onderhoud dan als veranderingen. Ook het exterieur
van het huis blijft gedurende de beschreven decennia hetzelfde. Soms zijn er akke-
fietjes met de buren, zoals in 1959, wanneer een nieuwe schoorsteen van de cv van
het bisschoppelijk paleis volgens de eigenaar van Molenstraat 5 te dicht langs zijn
pand (café) loopt.150 De schoorsteen wordt hoger opgemetseld en over het geval
wordt nooit meer gesproken.
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Om een zicht te krijgen op de bewoning van het huis door de bisschop is inte-
ressant hier te refereren naar een werktekening van architect Frans Mol waarop de
plattegronden van begane grond en eerste verdieping zijn getekend, inclusief de be-
stemming van alle vertrekken. Uit de plattegrond blijkt dat in 1959 de zuid-oostka-
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28. Mgr. H. Ernst (1917, bisschop van 1967-1993). Mgr. Ernst bleef nog één jaar bisschop
tot de komst van zijn opvolger.
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mer aan de tuinzijde in gebruik was als werkkamer/studeerkamer van de bisschop en
de zuid-westkamer deels als bibliotheek, deels als spreekkamer. De kamer oostelijk
van de hal was ook in gebruik als spreekkamer. Westelijk van de hal waren toiletten
en de doorgang naar nummer 44 met een kleine wachtkamer. Aan de zijde van de
Molenstraat lag aan de zuidzijde van de grote poort de garage, aan de noordzijde
(achter Veemarktstraat 42 en 44) een personeelsruimte en de ruimte met de centrale
verwarming. Op de verdieping liggen dan aan het voorplein twee grote kamers, cen-
traal in het pand het trappenhuis, aan de zuid-oostzijde de huiskapel, op het zuiden
(boven het terras) een slaapkamer en op het zuidwesten een grote slaapkamer. De
westelijke uitbouw bevat dan het archief van de bisschop en een slaapkamer.

Onder de opvolgers van Baeten, mgr. G. de Vet en mgr. H. Ernst, vinden enke-
le belangrijke ontwikkelingen plaats ten aanzien van Huis Montens en de belenden-
de percelen. Mgr. De Vet, gekozen tot bisschop vanwege zijn grote verdienste voor
het bedrijfsapostolaat in het algemeen en in Breda in het bijzonder, laat, onder in-
vloed van de besluiten van het Tweede Vaticaans Concilie, een nieuwe wind waaien
door het bisdom Breda.151 In huis toont hij de nieuwe tijdgeest door de huiskapel op
de eerste verdieping overeenkomstig die nieuwe tijdgeest ingrijpend te veranderen.
Het interieur wordt versoberd, traditionele elementen verwijderd, in plaats daarvan
worden enkele nieuwe religieuze kunstwerken aangebracht. Twee ramen achter in
de kapel, ontworpen en geplaatst door het Bredase glazeniersatelier Wuisman & Zn.
voor ƒ 160,- per stuk, zijn gewijd aan de bisschop als goede herder. De typologie
van Christus met het schaap in de nek wordt ondersteund door zes woorden, te we-
ten: College, Sustenta, Stimula, Vaga, Morbida en Lenta, woorden die verwijzen
naar taken van de bisschop. Er komen op de vensters voor die tijd eigenaardige tek-
sten voor, zoals de tekst op de bisschopsstaf van de H. Bernardus van Hildesheim die
in vol ornaat staat afgebeeld. De banderol aan de staf vermeldt: Collegi per summum
medio rege, prisige per immium. De bisschop moet de lomen opwekken tot werken, de
zwakken leiden en de wakenden verenigen tot vergaderen. En aan de staf van
Bisschop Godehard van Hildesheim staat op een banderol te lezen: Sterne resistentes,
stantes roge, tolle facentes. Op een geestige wijze wordt duidelijk gemaakt dat de bis-
schop onder alle omstandigheden standvastig moet zijn en blijven. Een ander belang-
rijk kunstwerk dat in 1964 wordt geplaatst is van de hand van de kunstenaar-beeld-
houwer Niel Steenbergen. Het is een gebronsde gietijzeren plastiek dat een visioen
van Petrus voorstelt dat in het Boek Handelingen H. 11 vers 1-18 vermeld wordt en
dat behoort tot een van de interessantste religieuze kunstwerken in Nederland, die
indertijd de nieuwe opvattingen in de katholieke kerk bevestigden en inhoud gaven. 

Ook onder mgr. De Vet werden het H. Hartbeeld op het voorplein, en het art-
décohekwerk dat het plein afsloot van de stad, verwijderd. De ingrepen zijn ingege-
ven door de veranderende tijden in de Katholieke Kerk en het streven naar meer
openheid. Rond 1962 komt het bisdom zoveel ruimte tekort dat men besluit uit te
kijken naar nieuwe kantoorruimte. Mgr. Gerard de Vet laat zijn oog vallen op het
buurpand De Roodenburg (Veemarktstraat 44) dat in 1962-63 wordt aangekocht. In
praktijk echter blijkt het niet echt goed te functioneren. Liever heeft men het grote-
re en ten opzichte van het bisschopshuis beter gesitueerde pand Veemarktstraat 48.
Dit wordt door mgr. Ernst aangekocht waarop Veemarktstraat 44 in 1973 weer
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wordt verkocht aan Bank van Lanschot. Het voormalige huis Van Mierlo (daarvoor
De Roskam) wordt daarop ingericht ten behoeve van de facilitaire diensten van het
bisdom, zoals de Secretarie, Bouwzaken, Financiën en de Persdienst. (Zie Deel II,
Bouwgeschiedenis)

We hebben de bewoningsgeschiedenis van genoemde panden rond Huis
Montens, waaronder Veemarktstraat 44 (de Roodenburg) en Veemarktstraat 48
(voormalig huis de Roskam) in dit artikel slechts beperkt gevolgd. De lijst van huur-
ders van deze panden sinds de helft van de 18e eeuw zou aangevuld kunnen worden,
hetgeen binnen het kader van dit artikel geen zin heeft. In de 19e eeuw verandert er
veel aan deze panden. In 1837 wordt het hoekhuis met de Molenstraat, het voorma-
lige huis Pikaert, inclusief halsgevel ontworpen door de Oosterhoutse architect J. van
der Aa. Het was toen nog gewoon woonhuis, met een werkplaats achter het woon-
gedeelte. In 1872 wordt het pand winkel/woonhuis en voorzien van een houten
winkelpui van de hand van J. de Kanter.152 De winkel is dan in bezit van de weduwe
M. Lievegoed-Jordan die er pasteien en vlees verkoopt. Het pand blijft winkel-
woonhuis tot 1970. In dat jaar vraagt Th. Ling een vergunning aan om in het pand
een Chinees restaurant met café te beginnen onder de naam Pom Lai. Het pand
wordt gerestaureerd onder leiding van de architect J.A.C. Molenaar, begeleid door
het Bouwbureau van Breda Oranjeboom waarvoor een rijkssubsidie van ƒ 31.384,-
wordt verkregen.153 Vanaf die tijd zou het pand een horecafunctie blijven houden. 

In1888 was het huis De Roodenburg aan de beurt. Het pand krijgt een indruk-
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wekkende monumentale gevel waarvan de afsluitende fries opvallend veel gelijkenis
vertoont met die van het bisschoppelijk paleis. Het wordt gebouwd naar het ont-
werp van de Bredase architect J.M. Marijnen154. Het object krijgt bij deze verbou-
wing een extra etage (mezzanino of halfetage) en één groot dak. Bij deze verbou-
wing wordt de oude poort tussen Huis Pikaert en De Roodenburg, in 1866-1868
door H. Golignon verbouwd tot een remise, geheel dichtgebouwd.155 Voor de oor-
log woonde in het huis een zekere E. Kolbach die nauwelijks iets aan het huis veran-
derde. Van 1940 tot 1947 verblijft ‘Het Nederlands Beheers Instituut’ in het pand,
waarna het in 1947 kantorenpand wordt met de brandweer van Breda als bewoner
van de eerste verdieping.

In 1959 liet mgr. J. Baeten al onderzoeken of het pand geschikt zou zijn om aan
te kopen en te gebruiken als secretarie voor het bisdom.156 Van 1960 tot 1971 was
het pand daadwerkelijk in bezit van het Bisdom Breda, echter al in 1970 maakt de
architect J.H. Andre de la Porte uit Amsterdam een plan om het pand voor Van
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Lanschot Bankiers om te bouwen tot kantoorpand van deze firma. In 1971 wordt
daarmee begonnen.157 Hierbij doet zich de ongelukkige omstandigheid voor dat in
de kelder van het huis een grote kluis moet worden aangelegd. Gevolg: alle bouw-
sporen uit het verleden betreffende De Roodenburg worden hierbij uitgewist, maar,
wat erger is, niets van de oude sporen wordt vastgelegd.

Het Huis Van Mierlo, voorheen De Roskam, wordt in 1892 gebouwd als
woonhuis op de plek van de oude Roskam.158 Daarbij verdwenen alle resten van het
oude pand. Het pand wordt door de Bredase architect J.M. Marijnen ontworpen
met een gepleisterde gevel. Nadat het gebouwd was, bleek al binnen enkele jaren dat
de gepleisterde gevel niet voldeed en in zijn geheel dreigde los te laten. In 1896/97
wordt het pand verbouwd en voorzien van een nieuwe rijk gedecoreerde gevel van
rode baksteen met stucwerk eveneens naar het ontwerp van de architect J.M.
Marijnen.159 De familie Van Mierlo bewoonde het huis jarenlang met verve. In 1923
werd het pand, na 19 januari 1950 genummerd als Veemarktstraat 48, een bijkantoor
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33. Huis van Mierlo (gevel met
pleisterwerk), Veemarktstraat
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huiskamerinterieur.

34. Huis van Mierlo (bakstenen
gevel), Veemarktstraat 48,
1970.
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van de Amsterdamse Bank.160 Daarbij gaat een groot deel van het interieur verloren.
In 1955 wordt het winkel/woonhuis Veemarktstraat 50a bij nummer 48 getrokken.
Het wordt afgebroken en naar een ontwerp van architect F.M. Kramer uit
Amsterdam opnieuw opgetrokken.161 Wanneer het bisdom de gelegenheid heeft in
1970 het pand aan te kopen doet het dit meteen. In de periode 1971-72 wordt het
opnieuw verbouwd en voor het bisdom aangepast (Zie Deel II, Bouwgeschiedenis).

Aan de Molenstraat worden rond 1900 door de Bredase architect J. Riemslag
(no’s 9-11) en door J.M. Marijnen (no’s 13-15-17-19) woningen met bovenwonin-
gen gebouwd. De huisjes van Riemslag zouden in 1979 worden afgebroken en in
1980 vervangen door nieuwe woningbouw van de hand van de Bredase architect
Frits Haverman 
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Aan de zuidzijde van het perceel Montens wordt in 1887 het Oude
Vrouwkeshof afgebroken en weer opgebouwd, zij het nu maar met drie huisjes op
de plaats van de zes oudere en een losstaand huisje op de oostzijde van het hofje. Het
hospitaal dat ten zuidoosten van het perceel Montens lag, is in 1887 ook verdwenen.
Het weeshuis werd in deze tijd verbouwd waarbij het de huidige gevel kreeg aan het
Kloosterplein van de hand van architect P. van de Erve. Hier zij voor de volledig-
heid gezegd dat al vanaf 1806 geen sprake meer was van de Drie Croonen of
Croonenburg. Het object werd afgebroken toen de tuin als grond bij het perceel
Montens getrokken werd. Het minuutplan van 1824 laat de situatie duidelijk zien.

Aan Huis Montens veranderde in deze tijd nauwelijks iets. Vermeldenswaardig
is dat mgr. de Vet in 1962 in het gazon direct voor het bordes achter het huis een
rozenperk liet aanleggen.162 In september van datzelfde jaar zouden er nog twee
bloemperken bijkomen. De tuin zou verder tot op heden onveranderd blijven. In
tegenstelling tot zijn voorgangers heeft mgr. Ernst Huis Montens 27 jaar lang ‘pu-
blieksvriendelijk’ bewoond. Het doorgaans zo gesloten woonhuis van de bisschop
werd een ontmoetingsplaats voor vele mensen. Wanneer hij op 10 november 1994
afscheid neemt, schrijft men over de bisschop als ‘een architect met visie die een ge-
bouw wist te ontwerpen waarin centrale gangen de communicatie van alle ruimten
en bewoners optimaal tot zijn recht lieten komen’.163 De beschrijving van mgr. Ernst
door vicaris-generaal drs. Van Aerden was symbolisch bedoeld voor het werk van
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mgr. Ernst in de kerkgemeenschap, maar werd heel vaak door sprekers later letterlijk
betrokken op de fijne manier waarop de bisschop zijn paleis bewoonde. 

Wanneer in 1994 mgr. Muskens het huis gaat bewonen, wordt deze traditie
voortgezet. Hij treft een huis aan dat allure heeft en gezellig is ingericht, maar dat
toch veel comfort ontbeert en niet meer aan de eisen van de tijd voldoet. De be-
schreven situatie blijft gehandhaafd tot 2002/2003 wanneer door bisschop Muskens
en zijn medewerkers wordt besloten tot een conserverende restauratie en sober en doelma-
tige herstel en inrichting van het bisschoppelijk paleis (Huis Montens), dit naast een zeer
ingrijpende verbouwing van Veemarktstraat 48. De werkzaamheden nemen een aan-
vang in 2003 en worden afgesloten begin 2005 (Zie Deel II, Bouwgeschiedenis).
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II. OVERZICHT VAN DE BOUWGESCHIEDENIS VAN HUIS
MONTENS MET AANTEKENINGEN OVER VEEMARKTSTRAAT 44
EN VEEMARKTSTRAAT 48 

Inleiding

Was het onderzoek naar de bewoningsgeschiedenis van Huis Montens een inte-
ressant gebeuren, het onderzoek naar de bouwgeschiedenis van het pand was min-
stens even interessant, maar vooral onvoorstelbaar spannend! Bij het presenteren van
de resultaten van dit onderzoek ben ik mij er van bewust hoeveel ik ook bij dit on-
derzoek dank verschuldigd ben aan de historicus Jacques van Hooydonk. Zijn gege-
vens over de vroegste bewoningsgeschiedenis van de locatie Huis Montens waren
een betrouwbaar ijkpunt voor de dateringen van bouwonderdelen tijdens mijn
bouwhistorisch onderzoek ter plaatse voor en tijdens de huidige restauratie, dat wil
zeggen vanaf 1997 tot en met 2004. Tezamen leveren de gegevens een ingewikkeld
en tegelijk facinerend beeld op van de ontstaansgeschiedenis van Huis Montens en
de grote veranderingen die het door de tijd heeft ondergaan. Omdat mijn bevindin-
gen aangaande perioden en/of bouwfasen nogal afwijken van de bevindingen in het
onlangs verschenen bouwhistorisch rapport van BAAC bv uit ’s Hertogenbosch zal
ik dit rapport ter zijde laten en niet betrekken in mijn bouwhistorisch overzicht.164
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Ik neem de vrijheid bij het bouwhistorisch overzicht onbeperkt te verwijzen
naar gegevens uit vestbrieven, schepenaktes etc. die hierboven aan bod kwamen en
reeds verantwoord werden met een aantekening.

De eerste bouwfase 1513-1518 

In 1513 begint Montens aan de bouw van een nieuw huis op het achtererf van
het oude huis Sweertveghers. Er was daar niets dan tuin, geen eerdere bebouwing
ging de bouw van 1513 vooraf.165 Het woonhuis dat hij bouwt is rechthoekig van
plattegrond en ligt op de westzijde van het bouwperceel. Het achtergedeelte heeft
een tweedelige kelder overdekt met een fraai tongewelf die oost-west is georiënteerd
en heden nog in volle glorie is te bewonderen. Het voorgedeelte, het huidige ge-
deelte met de hal, heeft iets smallere muren en werd niet onderkelderd. Suggesties
dat het achtergedeelte iets ouder zou zijn dan het voorgedeelte omdat het dikkere
muren heeft, wijs ik hier van de hand. Het metselwerk loopt aan de buitenzijde
naadloos in elkaar over. Het was in deze tijd gebruikelijk dat het onderkelderde ge-
deelte zwaarder werd uitgevoerd dan het niet onderkelderde gedeelte. Zulks is ook
het geval bij bijvoorbeeld het Huis van Brecht aan de Cingelstraat. De wanden van
de kelders gaan ook naadloos over in de fundamenten van het voorhuis. Niets wijst
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hier op een verschil in bouwtijd. Tijdens de huidige restauratie was op de begane
grond een gedeelte van het oorspronkelijke muurwerk uit 1513 te zien. 

In het voorgedeelte was de trap naar de eerste verdieping. Uit deze tijd is niet
zoveel tastbaars bewaard gebleven. Toen de voorruimte uitgepeld was en de kalk van
de muren was, waren de bouwsporen van de oude trap goed zichtbaar. Wanneer
men in de hal staat, ziet men een moerbalk lopen die in 1513 onderdeel zal zijn ge-
weest van een compleet gebint met plafondgedeelte. Op de verdieping zijn er zelfs
twee te zien. Aangezien later aan de voorzijde van het huis een tweede verdieping
werd toegevoegd is er niets meer te zien van het dakkapgedeelte dat over dit bouw-
deel gespannen was. Op het achtergedeelte van het 1513-gedeelte van het huis daar-
entegen is de oorspronkelijke kap voor een gedeelte bewaard gebleven, waardoor
een reconstructie van de oude dakkap mogelijk was. De afbeelding van een stand-
vink met telmerken van het resterende gedeelte van de kap op het hoofdhuis laat
zien dat de dakkap met zijn stoere sleutelstukken en telmerken een fraai stuk tim-
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43. Detail van de kapconstructie van de zolder van het Bisschoppelijk Paleis uit 1513.
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merwerk geweest moet zijn. Uit de constructie van het hoofdhuis en de overgeble-
ven balken is af te leiden dat het pand een gebint had met moer- en kinderbalken dat
voor deze tijd bij zulk soort huizen heel gewoon is.166 Het ontbreken van muurstij-
len wijst ons er, zou men hieraan nog twijfelen, nadrukkelijk op dat er geen bebou-
wing (bijvoorbeeld een of andere vorm van skeletbouw) op deze plaats stond, die in
1513 aangepast zou zijn tot Montens’ nieuwe huis. 

Rond 1518 is het huis bijna gereed en zal Montens er zijn gaan wonen, immers
we vernemen uit schepenbrieven dat het huis dan bijna klaar is.167 We lazen eerder
hierboven onder de bewoningsgeschiedenis dat Montens een subsidie kreeg van de
stad omdat hij een hard dak liet aanbrengen op de nieuwbouw. Henrick Montens leyen
die hy verdect heeft op een huys achter bij de susterencapelle twee viercant hooch. De beschrij-
ving geeft aan dat het huis een etage had en een zolder onder een dakkap, hetgeen
dus overeenkomt met hetgeen men ziet in het huis. Een tekening laat zien hoe de si-
tuatie er rond 1520 aan de Veemarkt kan hebben uitgezien.

Het is met betrekking tot dit woonhuis dat Montens’ vrouw, Jehenne Montens,
in 1525 regelingen treft met de buren die vanuit de achterzijde van hun panden op
het hof en huis van Montens kunnen kijken. Bekijken we de plattegrond van de
omgeving van het huis dan is te zien dat, zowel ten oosten als ten westen van
Montens’ huis, bebouwing staat die het pand voor een groot gedeelte insluiten. Het
is ook in deze context dat Montens zichzelf in 1527 een achteruitgang verschaft en

69

44. Reconstructie van de dakkap van het westelijk deel van het hoofdgebouw.
Het gearceerde gedeelte is het nog aanwezige benedenjuk met standvinken uit 1513.

Jaarboek De Oranjeboom 57 (2004)



op eigen houtje een deur maakt in de muur bij de kapel van de Zwarte Zusters. Hij
krijgt er last mee met de Bredase overheid, maar mag het poortje tot aan zijn dood
gebruiken. Daarna moet het worden dichtgemetseld. 

De tweede bouwfase 1535

In 1533 nog wordt het complex omschreven met zyn geheele huysinge pleyne
schuere torfhuys hovinge ende erffenisse metten huys ende erve voir aent straete dwelck hy de ...
Hendrick Montens eertijds van Aert Fraey gecoft heeft.... (Zie aantekening 33) De be-
schrijving geeft een goed beeld van hoe de situatie rond Huis Montens op dat mo-
ment is, te weten het grote gedeeltelijk nieuwe huis met een voorplein, schuur, turf-
huis en achtertuin (hovinge). Bovendien staat er in 1533 nog steeds het oude huis
van Aert Fraey met een achtererf direct aan de Veemarkt, nu dus direct met de ach-
terzijde aan het voorplein van het nieuwe huis.

De grote stadsbrand van 1534, begonnen in de kapel van de Ridders van St.Jan
op de hoek van de St.Janstraat en de Halstraat, raast over Breda en treft ook het Huis
Montens. Maar wellicht heeft Montens geluk gehad. Het huis staat in deze tijd ge-
heel vrij, het heeft stenen muren en een leien dak en het loopt weinig schade op. Dit
verklaart waarom Huis Montens zo snel na de stadsbrand kon worden hersteld. Naast
de opmeting van Montens’ huis lezen wij in de toelichting van Aert van Bommel
over de belendende panden van Huis Montens:...ende met die erfenissen ende noch ge-
deeltelyke erfenisse metten erve eertyds gecoft van michiel keyen voir aent veemerct.168
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De tekst is duidelijk. De helft van het oude huis van Fraey voor aan de
Veemarktstraat moet bij de stadsbrand het loodje hebben gelegd, dan wel zijn afge-
broken om ruimte te maken voor de aanvoer van bouwmaterialen voor de bouw
van de nieuwe gedeelten van het huis. Het laatste is het meest waarschijnlijk. Over
de overgebleven westelijke helft wordt tot de afbraak ervan in 1682 nog alleen maar
gesproken als de erfenisse gelegen aen de Veemerckte. Dit wil zeggen dat direct na de
stadsbrand het grote voorplein bij Huis Montens al wel voor een gedeelte ontstond,
maar nog niet geheel open was zoals nu het geval is. Het effect moet wel geweest
zijn dat men vanaf de Veemarkt al gedeeltelijk een vrij zicht op het Huis Montens
had.

In 1535 wordt nogmaals gemeten omdat het huis enorm is uitgebreid en wel
..met twee contooren ende een brouhuys. Noch heeft Henrick Montens een huys staende naest
syn woonhuys gedect met groene leyen.169 Het gedeelte met de twee kantoren en het
brouwhuis bouwt hij aan de westzijde aan en wel zo dat hij dit gedeelte via het
voorplein kan bereiken. Tevens bouwt hij aan dit gedeelte tegen het woonhuis een
traptoren.

De traptoren heeft op de begane grond een kruisrib gewelfje.
Op de begane grond is nog een grote moerbalk bewaard gebleven. Ze draagt

sporen van beschildering. Deze is echter zo onvolledig dat men maar moeilijk een
voorstelling kan maken van het geheel. De sporen tonen gestileerde florale en/of ge-
ometrische motieven.
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De authentieke balklaag met sleutelstukken waarvan de kralen peervormig zijn,
zijn heden nog op de eerste verdieping, in de ruimte die in gebruik is als bibliotheek,
in volle schoonheid te bewonderen.

Veel moeilijker was te achterhalen hoe de dakkap op dit gedeelte er oorspron-
kelijk uitzag. Het bouwgedeelte werd tussen 1720 en 1730 met een verdieping ver-
hoogd. De oorspronkelijke dakkap werd daarbij voor een deel hergebruikt, maar een
groot gedeelte ook werd weggelaten. De reconstructie laat zien hoe de kap eruit zag
en welk gedeelte niet meer aanwezig is.

Het woonhuis breidt hij uit aan de oostzijde met opnieuw een groot rechthoe-
kig bouwgedeelte waardoor de plattegrond van Huis Montens nagenoeg vierkant
wordt. Ook dit gedeelte is alleen aan de achterzijde onderkelderd in noord-zuidrich-
ting. De grote ruimte is voorzien van een prachtig korfboogvormig tongewelf. In de
kelder is duidelijk te zien dat de doorgangen in de oostmuur van het 1513-gedeelte
zijn gehakt, naar de kelder onder het nieuwe gedeelte. Omdat daar het vloerniveau
lager ligt, bereikt men de kelder via een trapje van twee treden. Soortgelijke door-
braken (twee stuks) waren, toen de kalklaag van de muren was verdwenen, eveneens
te zien op de eerste verdieping. Het nieuwe oostelijke gedeelte uit 1535 werd opge-
trokken uit een ander soort baksteen dan het bestaande huis uit 1513. Het formaat
baksteen scheelt twee of drie milimeter in dikte en een tot drie cm in lengte.
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Bovendien is ze minder rood. Dat wil zeggen dat de baksteen iets kleiner van for-
maat is en de tegenstelling tussen licht- en donkerrode stenen opvallend aanwezig is.
Vooral ter hoogte van de doorbraken in de kelders en in de muurgedeelten die tij-
dens de restauratie zichtbaar waren op de verdieping is een en ander goed te zien.

Opvallend is dat het nieuwe oostelijk gedeelte een groot achterhuis heeft en aan
de voorzijde slechts een klein vertrek heeft. Dit wijst erop dat het huis na de uitbrei-
ding een andere indeling kreeg. Lag voorheen de woonkamer aan de voorzijde van
het huis, deze werd nu verplaatst naar de achterzijde. De grote voorkamer werd de
ontvangsthal met trappenhuis en westelijk de traptoren er tegenaan, zodat men van-
uit de kantoren en het brouwhuis het huis direct kon bereiken.

Tenslotte wordt in de beschrijving van 1535 geen melding meer gemaakt van de
schuur en het turfhuis. Misschien waren ze afgebrand, maar waarschijnlijker is dat ze
niet meer werden hersteld of gewoon afgebroken om een jaar later plaats te maken
voor een nieuwe stal, schuur, grote en kleine keuken. 

Door de mogelijkheid tot bouwhistorisch onderzoek is het kunsthistorisch ge-
zien niet zo moeilijk zich voor te stellen hoe Huize Montens er in deze tijd uitzag.
Het pand werd opgetrokken van rode baksteen en voorzien van natuurstenen kruis-
vensters gevuld met glas-in-loodramen en aan de onderzijde voorzien van houten
luiken. Boven de vensters zorgden ontlastingsboogjes voor een goede geleiding van
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de neerwaartse druk van de muurdelen boven de vensters. Soortgelijke architectuur
kon men na de stadsbrand aantreffen op diverse plaatsen, bijvoorbeeld bij het eerste,
zuid-westelijk gelegen bouwdeel van Huize Ocrum, eveneens uit 1535. Maar omdat
nagenoeg overal de kruiskozijnen verdwenen, vensters vergroot werden en gevels
gepleisterd, is dit op de dag van vandaag niet meer waar te nemen.

De reconstructietekenig geeft de situatie weer zoals ze eruit kan hebben gezien. 

De derde bouwfase 1537-1539

In 1537 wordt het Huis Montens opnieuw beschreven. Het Montens-complex
blijkt opnieuw te zijn uitgebreid. De beschrijving luidt alsvolgt: Verdect op zyn schuere
een viercant hooch, den stal twee viercant hooch, een cleyn coecken een viercant hooch, een groot
coecken twee viercant hooch, een cleyn huysken een viercant hooch, met een afhanck.170 De
tekst wil zeggen dat Montens aan de westzijde van zijn huis een schuur van een ver-
dieping hoog en een stal van twee verdiepingen hoog heeft gebouwd. Verder heeft
hij twee objecten gebouwd waarvan een is ingericht met een grote keuken die twee
bouwlagen telt en een met een kleine keuken, die maar één verdieping hoog is en
bouwt hij een viercant cleyn huysken, een klein huisje, van een verdieping hoog met
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een afdak dat gebruikt zal zijn als turfhuis. Alle objecten zijn gelegen direct achter
het pand De Roodenborch maar hebben daartoe niet behoord. Het object dat als
grote- en kleine keuken gebouwd werd, is interessant, maar werd zo vaak verbouwd
dat het niet meer in zijn oorspronkelijke staat te reconstrueren is.

Voor de bouwgeschiedenis van het complex Montens en de directe omgeving is
hier een aantal gegevens van belang omtrent de huizen van Montens aan de Oude
Veemarkt en de Molenstraat.

Het is duidelijk dat Montens voor zijn pand uitgangen wilde aan de Molenstraat.
Maakte hij in 1527 al op eigen gelegenheid illegaal een poort in de muur van de
Zwarte zusters, nu kan hij door aankoop van een groot aantal panden aan de
Molenstraat een uitgang creëren, hetgeen hem in 1539 uiteindelijk lukt. In 1539 legt
Montens beslag op het laatste van in totaal zes huizen te weten Molenstraat oost-4.
De meeste van de panden aan de oostzijde van de Molenstraat waren door de stads-
brand licht of ernstig beschadigd. Ter hoogte van nummer 4 maakt hij in 1539 een
doorbraak naar de Molenstraat en bouwt hij in hetzelfde jaar een groot koetshuis.171

Montens expansiedrift is enorm groot. Hij kocht in 1514 Molenstraat oost-3,
Molenstraat oost-4 in 1539, Molenstraat oost-5 had hij al gekocht in 1528,
Molenstraat oost-7 (achter) had hij al gekocht in 1513, in 1534 volgde het voorste
gedeelte. Het huidige Molenstraat 7 is de oorspronkelijke plaats van de zes huisjes
maar omdat Montens Molenstraat oost-6 en oost-8 niet kon kopen, kon hij niet met-
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een een grootschalig plan maken voor de gehele oostzijde van de Molenstraat.
Molenstraat oost-6 was in 1544 nog geheel door zijn grondgebied en huizen om-
ringd, evenals Molenstraat oost-7 (achter) en Molenstraat 8. In 1520 had hij ook
Molenstraat oost 9-voor en Molenstraat oost 9 achter gekocht, maar omdat hij num-
mer 6 noch Molenstraat 8 kon kopen, maakten deze panden geen onderdeel uit van
de uitgang die hij aan de Molenstraat zou creëren. Voor de bouw van een nieuw
koetshuis en een poort sloopte Montens respectievelijk Molenstraat oost-3 en oost-4.
Onduidelijk is wat er met Molenstraat oost-5 gebeurde.

Tussen Molenstraat oost-7 en oost-8 maakte hij wel een uitgang van de tuin
naar de Molenstraat, welke later in de 19e eeuw verder opschoof naar het zuiden tot,
de locatie van de weg naar het terrein van de Zwarte Zusters.

Proberen wij ons een beeld te vormen van het complex in ca. 1539. Nabij het
klooster van de Zwarte Zusters heeft Henrick Montens een groot huis laten bou-
wen. Na de stadsbrand van 1534 wordt het aan de oostzijde uitgebreid, welke uit-
breiding in de kelder en op alle verdiepingen een verbinding heeft met het hoofd-
huis. Het huis heeft een groot voorplein aan de Veemarkt(straat) waarop nog wel
een klein restant staat van het oude huis van Fraey. Aan de westzijde van het grote
huis staat een aantal bijgebouwen waaronder twee kantoren, een brouwerijhuis, een
grote en een kleine keuken, een schuur, een stal en een klein (turf-)huis. Over de
grote- en kleine keuken kan gezegd worden dat deze werden opgetrokken van gele
IJsselsteentjes, terwijl de vensterpoorten voorzien werden van boogvormige strekken
van rode baksteen. De kozijnen werden later gewijzigd, terwijl de vensterpoorten
even groot bleven. Een aantal vensters van de grote keuken werd dichtgemetseld
achter halfsteens metselwerk.

Het complex wordt aan de westzijde afgesloten door een aantal huizen aan de
Molenstraat waarvan Molenstraat oost-3 en oost-4 en misschien ook oost-5 gesloopt
worden om te fungeren als poort naar de Molenstraat. Tenslotte hoort dan ook het
herbouwde huis De Roodenborch aan de Gasthuisstraat (heden Veemarktstraat 42-
44) tot het Montens-complex evenals het hoekhuis Veemarktstraat-Molenstraat met
werkplaats voor een kleermakerij. Zo ziet het complex Montens eruit wanneer
Henrick Montens, 85 jaar oud, in 1548 sterft. 

De vierde bouwfase 1641-1651

We lazen onder de bewoningsgeschiedenis dat Henrick Montens’ oudste zoon
Hendrik Montens de Jonge hem als Raedt en Rentmeester-Generaal opvolgde. Hij
gaat op het complex Montens wonen en heeft het alleen onderhouden. Bij zijn dood
in 1577 blijkt dat noch aan het huis, noch aan de andere gebouwen van het complex
iets is veranderd. 

Tot 1588 was het huis verhuurd en werd er niets, of nagenoeg niets aan gedaan.
Het moet er toen onderkomen bij hebben gestaan. Pas de nieuwe huurder die in dat
jaar komt, Signeur Cornelis van Kessel, rentmeester van de Majesteit te Breda, her-
stelt de ruiten van het pand en verricht allerlei andere reparaties. Het huis stond toen
dus al zeven jaar met kapotte ramen.
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Lange tijd gebeurt er niets met Huis Montens. Tot 1641. Anna Agnes Montens
overleed in 1638, haar man Johan van Hersbeke in 1641. Op 15 juni 1641 staat Huis
Montens te koop tezamen met het Huis Roodenborch. Nog dezelfde dag wordt het
verkocht aan Mr. Willem Sta(e)s. Uit de beschrijving van Huis Montens in 1649 bij
de verkoop aan Antonius Crocq, blijkt dat Staes het huis uitbreidde. De verkoopakte
vermeldt de huysinge, schuere, stallinge, hovinge, hoenderplaetse en de erve voor, achter ende
aen wederseyden gelegen mette nieuwe timmeringe aan de Veemerct ende allen den gevolgen
ende appendentien vandien in desen doorsteken schepenbrieve begrepen totalsulcke stadt gestaen
ende gelegen met alsulcke commer ende waernisse ....172(Zie aantekening 73) Hier wordt
gezegd dat de verkoop omvat het huis, met een schuur, stal, hof (tuin), hoender-
plaats en een erf gelegen voor en achter en terzijde het pand en gelegen met het
nieuw gebouwde gedeelte aan de Veemarkt(straat). Uit de omschrijving blijkt dat
Willem Staes het huis aan de oostzijde uitbreidde met een nieuwe aanbouw van
twee bouwlagen, die op het erf gebouwd werd. Bij zijn aantekeningen heeft onder-
zoeker J. van Hooydonk nog een aanvulling staan te weten: ende die nieuwe timmerin-
ge oostwaerts aen die huisinge lynt aen de agtererve van huisinge die Roskam, mette die nieuwe
timmeringe aan die agtersyde.173 Deze tekst is interessant omdat niet alleen het nieuw
gebouwde gedeelte van Huis Montens wordt genoemd, maar tevens wordt verwe-
zen naar de nieuwe aanbouw achter het huis de Roskam. Toen de pleister van de
muren was, was duidelijk te zien dat de nieuwbouw de begane grond en de eerste
verdieping van de uitbouw omvatte. Tussen 1720 en 1730 zou deze nog eens opge-
hoogd worden. Van het gebint uit deze tijd is maar weinig over, in feite niet meer
dan het plafond tussen de begane grond en de eerste verdieping. Bij de ophoging is
al het andere gebint verdwenen.

Aan de westzijde bouwde Willem Staes tenminste een nieuwe poort, maar
waarschijnlijk verbeterde hij ook de stal en het koetshuis. In de 18e en 19e eeuw
zouden poort, koetshuis en stal geheel nieuw worden verbouwd, waardoor we hier
geen resten meer bezitten van de 17e eeuwse situatie. Omdat Willem Sta(e)s onver-
wacht in 1649 overleed heeft hij niet méér kunnen veranderen aan Huis Montens.
Ten overvloede zij ook hier gezegd dat de kaart van Blaeu uit 1622 niet nauwkeurig
is en dus niet de juiste situatie weergeeft. 

De vijfde bouwfase 1681/1682

Toen het Huis Montens 10 mei 1681 werd verkocht door de erfgenamen Crocq
aan mr. Corn. Damassi, werd het in een vestbrief omschreven als een huisinghe, 
schuere, stallinghe, hoenderplaats, erve van vooren achter en aen wedersyden, met timmeringe
aen de Veemerckt. (Zie noot 74) De timmeringe was toen niet nieuw meer. Het gaat
hier niet om een nieuw aangebouwd gedeelte, er staat gewoon dat het hoofdhuis aan
weerskanten voorzien is van aanbouwen en is gelegen aan de Veemarktstraat.
Damassi woonde er tot aan zijn dood in 1716, waarna zijn kinderen het in 1720 ver-
kochten voor 9000 Rijnguldens aan Reynier Verbeke, ook wel van der Beke ge-
noemd. Toen het huis verkocht werd aan Reynier Verbeke werd het alsvolgt om-
schreven: eene huysinge, schuere, stallinghe, groote poorte, pleyne ofte plaetse en erfenisse,
ghelegen aan de Veemerckt ofte varkensmarkt naast de Roskam en de Drie Kroontjes en de
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Roodenburg (Royenborch) en achter aan de Croonenburgen ten zuiden aan het
Oudenvrouwkeshuis en aan het weeshuis met sekere gang uit de groote hof naar de
Molenstraat.174

In 1681/82 ontstond het grote plein voor Huis Montens dat wij heden ten dage
nog kennen. Daartoe werd het oude huisje van Aert Fraey afgebroken en had men
een volledig vrij zicht vanaf de Veemarkt op het pand.

De volgende eigenaar, Damassi, zal een aantal huisjes aan de Molenstraat voor
een deel of in hun geheel hebben afgebroken om er de mooie sluitmuur met poort
te bouwen die wij heden kennen. De oude sluitmuur was goed herkenbaar in het
metselwerk toen deze werd ontdaan van zijn pleisterwerk. De rode baksteen erbo-
ven is het resultaat van de ophoging van de muur ten tijde van mgr. Van Beek in
1875. Hier kan alleen verwezen worden naar de gevelmuur aan de Molenstraat.
Omdat in latere tijd koetshuis en stal ingrijpend werden verbouwd, is slechts de
grondstructuur van het plein met de stal en het koetshuis bewaard gebleven.

De zesde bouwfsae 1720-1730

In de periode 1720-1730, toen luitenant-generaal Reynier van der Beke (ook
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wel Verbeke) het huis bewoonde, werd het Huis Montens ingrijpend verbouwd.
Verbeke vergrootte het huis met een verdieping aan de voorzijde en met twee pavil-
joens aan de tuinzijde, tegen de achtergevel van het hoofdhuis. Daarbij werd een
deel van de frontgevel afgebroken. Zonder pleister op de frontgevel en de gevels van
de noord-westelijke aanbouw is te zien dat een groot gedeelte werd overgemetseld
in een donkerder kleur (bruiner) baksteen.

Door deze ingrepen moest een groot gedeelte van de oude dakkap worden ver-
nieuwd. De nieuw aangebouwde gedeelten werden erbij betrokken. Dat wil zeggen
naast de oostelijke aanbouw en de noord-westelijke aanbouw, die beide opgehoogd
werden, werden ook de twee nieuw paviljoens aan de tuinzijde onder een nieuwe
grote dakkap ondergebracht. Tegenwoordig zien we nog alle bouwsporen van deze
ingrijpende verbouwing. Onder de grote dakkap zien we op de tweede verdieping
nog delen van de oude dakkappen die voorheen de delen uit 1513 en 1535 dekten.
Op de dwarsdoorsnede van het huis is te zien hoe op de derde verdieping de zolder
zich uitstrekt onder de nieuwe grote dakkap met nieuw gebint uit ca.1720. Zowel
voor de oostelijke uitbouw als voor de noordwestelijke uitbouw was de verbouwing
ingrijpend. Het aanpassen van de etagehoogte van de oostelijke uitbouw betekende
tevens een grondige wijziging van de dakkap die vanaf die tijd tot op nokhoogte op
de grote kap aansluit. De noordwestelijke uitbouw kreeg een extra etage waarbij de
oude sporenkap deels opnieuw werd gebruikt om dit gedeelte af te dekken.

79

52. Sluitmuur van het Bisschoppelijk Paleis naar de Molenstraat, 1681-1682. De rode baksteen ophoging is
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Toen tijdens de huidige restauratie het pleisterwerk weg was van de frontgevel,
was goed te zien dat het muurwerk van de oude frontgevel vanwege de ingrijpende
verbouwing voor het overgrote gedeelte werd vervangen door bruinrode baksteen
in kruisverband. De oude kruiskozijnen werden vervangen door grotere nieuwe
vensters waarbij de vensterpoorten werden voorzien van natuurstenen vensterbanken
en werden afgesloten door gemetselde bovenlateien van rode baksteen in strekver-
band. Tenslotte was waar te nemen dat in de traditie van de Lodewijkstijlen, evenals
op diverse andere plaatsen in Breda, de middenas versierd was met fraai helderwit
stucwerk.

Om alle bouwsporen enigszins te verdoezelen werd over het nieuwe metsel-
werk van de frontgevel een soort rode patinverf aangebracht die na het ontdoen van
het pleisterwerk nog op verschillende plaatsen gaaf was terug te vinden. Een recon-
structietekening en een foto van de frontgevel laten de situatie zien zoals Huis
Montens er na deze verbouwing uitzag. Toen de pleister van de frontgevel was ver-
dwenen waren heel goed, in de vorm van vlechtwerk en rollagen, de bouwsporen
waar te nemen van de oude topgevels van bouwdelen uit 1513 en 1535, waarop het
nieuwe geveldeel werd gemetseld.

Aan de achterzijde van Huis Montens werd voor de bestaande gevel een nieuwe
gezet (van ijsselsteentjes) die doorgetrokken werd voor de tuinpaviljoens. De strek-
ken van de vensters werden in dit bouwgedeelte uitgevoerd in rode baksteen. Toen
de pleister van de gevels verwijderd was, zag men ook heel goed wat bedoeld werd
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met een seer schoon, nieuw modern sterck en weldoortimmerd huis, waarmee het pand na de
dood van Verbeke bij de verkoop aan Frederik Marsfeld in 1730 werd beschreven.
Het huis moet er met zijn nieuwe gevels zeer mooi hebben uitgezien.

Huis Montens werd ook nog op een andere plaats vernieuwd. In 1722 kocht
Verbeke van zijn aan de westzijde van hem gelegen buurman Johan Raus een erf
van 21 voet lang en vier voet breed, gelegen direct achter het huis de Vijgenkorf aan
de Molenstraat dat al van Verbeke was, tezamen met een klein erf van het ernaast
gelegen huis St. Lukas.175 Hierdoor kon Verbeke eindelijk de uitgang aan de
Molenstraat verbeteren. Hij moest zich wel houden aan de voorwaarden als hij hier
zou gaan bouwen, maar uiteindelijk kwamen nieuwe stallen en koetshuizen naast de
al bestaande grote poort aan de Molenstraat tot stand. Voor de nieuwe stal sloopt hij
het voormalige pandje Molenstraat oost 5, terwijl hij een deel van de oude stal bij
het bestaande koetshuis uit 1539 trekt. Zowel koetshuis als stal zouden later wel
weer ingrijpend worden verbouwd. Belangrijk is hier te melden dat wanneer het
huis op 8 februari 1730 verkocht wordt aan Frederik Marsfeld het omschreven
wordt als: een seer schoon nieuw modern sterk en weldoortimmerd huis ... geleghen met erfe-
nisse aan de veemerckt op een perceele van 254 roeden groot.176 Met andere woorden: het
huis, met zijn nieuwe dak en gepleisterde gevels, is prachtig geworden. 
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Montens vanuit het
westen. Links de ver-
hoogde voorgevel,
rechts de tuinpalviljoens.
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55. Frontgevel van het huis Montens, 1674.

56. Vooraanzicht Bisschoppelijk Paleis.
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De zevende bouwfase 1730-1736

Wanneer het huis na de dood van Frederik Marsfeld op 2 juli 1736 wordt ver-
kocht aan Joost Filip du Tour wordt het omschreven met: 

een schoon nieuw modern weldoortimmerd huisinge metten bassecour (=hoenderhof),
koetshuis, washuis met kooper fornuys daarin, stallinghe, hove en erve met springende
fonteynen en garotwerken daarin en een seer schoon fraaye salon; mitsgaeders een vergulde
loode triton voor de groote fonteyn, in de ronde basseijn ofte fonteynbak een dito borst-
beeld, in het somerhuis een staande mercurius op een pedistal, alsmede nog in dezelve coop
twaalf behangsels, agt spiegels in en over de schoorstenen vijftien vaste schilderijen veertien
haardsteden met leggende en staande platen. Item nog provisiekasten in den keucken ende
torfback en verder alle hetgeen daarin aart- en nagelvast is.177

83

57. Frontgevel huis Montens.
Rollaag onder topgevel uit 1535
met opgebouwde nieuwe etage
in lichtere baksteen.
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58. Interieur van de hal van het Bisschoppelijk Paleis, 1999. De trap werd aangelegd door Fred Marsfeld,
1730-1745.

59. Detail van de trap in de hal
van het Bisschoppelijk Paleis,
1999. Beeldhouwwerk van
Fred Marsfeld, 1730-1745.
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De familie Marsfeld moet wel een heel groot liefhebber zijn geweest van mooie
huizen en tuinen. Onder de Marsfelds krijgt het huis echt allure. Het krijgt allereerst
een mooie entree. De ontvangsthal wordt verfraaid met een prachtige houten trap
met houtsnijwerk in de vorm van vlakke ballusters De trap is vervaardigd in
Hoogstraten bij de bekende beeldhouwer Theodoor Verhaegen (1701-1759). Hij
verrichtte veel werkzaamheden ten behoeve van de inrichting van kerken en panden
van rijke burgers.178 Het medaillon boven de deur, een van zijn steeds terugkerende
motieven, vertoont de karakteristieke kop van Frederik Marsfeld hier afgebeeld als
een Romeinse keizer met lauwerkrans.

Verder krijgt het huis schoorstenen, er worden haarden gebouwd en versierd
met haardplaten en schilderstukken op de schouwen, de kamers worden behangen
en door het hele huis hangen spiegels. Maar de grootste veranderingen vinden toch
plaats in de tuin. Marsfeld verandert de oude tuin in een tuin met vijvers en prachti-
ge beelden, kortom een tuin met grote allure. Onbekend is wie de tuin aanlegde.
Verder weten we dat Marsfeld de oude schuur verbouwde tot washuis met een
koperen fornuis, maar hoe de verbouwing er precies uitzag, is nergens na te gaan.
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De achtste bouwfase 1834-1850 

Onder Joost Filip du Tour, woonachtig op Huis Montens van 1736-1745 ver-
andert er niets aan het huis en evenmin onder Pieter van Leyden zijn opvolger die er
verbleef van 1745 tot 1802. Het enige verschil dat in documenten wordt aangege-
ven, is dat de grond oostelijk naast het grote voorplein in 1745 is verkocht aan de
buurvrouw van de Roskam, te weten mevrouw de Man. Ook de herbestemming tot
kostschool en tot sociëteit in 1807 heeft geen ingrijpende gevolgen voor het pand,
zij het dat achter in de tuin een kolfbaan werd ingericht die bleef bestaan tot 1813.179

Van 1813 tot 1834 woont postmeester Busso op Huis Montens. De kolfbaan in de
tuin verloor zijn functie en werd ingericht tot manege. Ten behoeve van de stalling
van zijn paarden en koetsen liet hij het bestaande koetshuis en de stalling verbou-
wen. Deze gebouwen waren immers het centrum van zijn werkaktiviteiten. 

Hier doet zich echter een probleem voor. Het is niet meer na te gaan hoe Busso
de objecten verbouwde, immers, zijn opvolger Lambertus Dominicus Storm liet tus-
sen 1840 en 1845 stallen en koetshuis grondig verbouwen in (neo-)klassicistische
trant, waarbij de muur met poort aan de Molenstraat moest worden verhoogd, om-
dat beide werden voorzien van hooizolders. Storm schept in dezelfde jaren achter
Huis Montens flink ruimte door allerlei opstallen van vorige eigenaren af te breken.
De aankoop van een keukentje met opstal gelegen aan de westzijde van de tuin ach-
ter het pand Roodenburg en direkt achter Molenstraat 7a, was de beslissende stap in
de richting tot het in symmetrie bouwen van een nieuw koetshuis met stal ertegen-
over. Het keukentje met aanbouw vormde tot die tijd nog het enige obstakel achter
het Huis Roodenburch om de verschillende opstallen te kunnen samenvoegen.180

In de periode 1840-1845 ondergaat Huis Montens onder Storm een ingrijpende
verbouwing. De vensters worden opnieuw gewijzigd. Ze worden nu weer iets klei-
ner gemaakt, dat wil zeggen smaller en lager. Op sommige plaatsen zijn door de wij-
ziging van de vensterpoorten wel drie of vier bouwsporen te zien. De vensterpoor-
ten van het hoofdhuis worden deze keer afgesloten met een segmentvormige strek,
terwijl die van de aanbouwen met een rechte strek worden afgesloten.

Om alle verbouwingen weg te werken worden de gevels gepleisterd en beschil-
derd, ook de gevels die niet in de verbouwing betrokken waren. Zo ontstond een
uniform complex dat verfraaid werd met een brede kroonlijst met rijk versierde con-
soles. In het huis werden nu nagenoeg alle kamers voorzien van een (nieuwe) lam-
brisering. Een moeilijker te bepalen verbouwing is die van de stalling en het koets-
huis er tegenover. Storm riep in principe de huidige situatie in het leven.

De negende bouwfase 1875-1914

Wanneer het pand in 1866 aan het bisdom Breda toekomt is er helemaal geen
geld om verbouwingen en/of aanpassingen te plegen. Toch moesten enkele veran-
deringen aan het huis plaatsvinden. In ieder geval werd al in 1875 door mgr. H. van
Beek besloten de opslagruimte, die dwars op het koetshuis stond en dienst deed als
verblijf voor koetsiers, af te breken waardoor het open plein is ontstaan dat heden
voor het koetshuis en voormalige stallen is te vinden. Onder Storm waren koetshuis
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en stalgebouw in een (neo-)klassicistische trant gebouwd. Rond 1875 werden ze ge-
renoveerd en uitgebreid, waarna de uniforme situatie is ontstaan die heden ten dage
te zien is. Uit deze tijd stamt ook het toilet tegen het hoofdhuis in de hoek met de
noord-westelijke aanbouw naast de traptoren.

Belangrijkste wijziging echter in deze tijd is het aanbrengen in 1876-77 van een
nieuwe pleisterlaag (Portlandmengsel) over het hele gebouw door de Fa. Sprangers,
Aannemersbedrijf uit Princenhage. Dit gaf het gebouw ‘nieuwe allure’. Een merk-
waardig detail was, voor de huidige restauratie, te vinden aan de oostzijde van het
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huis waar de aanbouw was voorzien van schijnvoegen in blokverband in de kunstge-
schiedenis rusticamotief genaamd. Bij de huidige restauratie is dit rusticamotief ver-
dwenen. 

De tiende bouwfase 1915, 1946-1952, 1962-72

De negende bouwfase van Huis Montens staat voor een groot gedeelte in het
teken van het consolideren van het hoofdhuis en het betergeschikt maken van het
pand als werkplek voor de bisschop. Voorts spelen in deze periode de uitbreidingen
van het complex eerst met Veemarktstraat 44 (1962-1972) en later met Veemarkt-
straat 48 een rol.

Onder mgr. P. Hopmans werden tot 1945 in het huis slechts enkele, maar toch
belangrijke werkzaamheden verricht. In 1915 liet Hopmans op de eerste verdieping
in de zuid-oost hoek van het huis een kapel inrichten.181 Dit gebeurde door de Fa.
J.A. Kalken, fabrikant van kerkornamenten te Breda. Ook de twee ramen gewijd aan
het Sacrament van de Niervaart werden toen geplaatst.

Pas onder J. Baeten werden de veranderingen doorgevoerd die mgr. Hopmans
al wenste te plegen, maar waar het niet van kwam. Op de begane grond was het
wenselijk voor de bisschop een mooie zit- en slaapkamer te hebben, terwijl op de
eerste verdieping dezelfde ruimtes aan de tuinzijde moesten worden ingericht als lo-
geerkamers. Op 22 oktober 1946 bracht het Architectenbureau Mol & Brugman
verslag uit aan de bisschop over zijn voorgenomen plannen.182 De meest in het oog-
lopende wijzigingen aan het pand zijn: het wijzigen van het trappenhuis zuid-weste-
lijk in het huis gelegen, de kap boven het bestaande trappenhuis met binnenmuren
slopen, net als de muur op de begane grond tussen het bordes en het achterportaal.
Een reconstructietekening laat zien hoe het oude trappenhuis er voor 1946 uit zag.

Een van de effecten van de voorgenomen verbouwing door architectenbureau
Mol en Brugman zou zijn, dat twee kleine ruimtes op de begane grond tot één grote
ruimte zouden worden samengebracht. Vanaf de bordessen van de trap plande Mol
boogvormige doorgangen naar de gangen op verdiepinghoogte (eerste etage en zol-
der). Stalen balken moeten het huis op de plekken van de doorbraken gaan verster-
ken. Een oud kruiskozijn in de achtergevel zou dichtgemetseld moeten worden, ter-
wijl op zolder een nieuw schilddak met dakkapel geplaatst moest worden. Ovale
raampjes boven in de lantaarn van de traptoren zouden zorgen voor de verlichting
van het trappenhuis. Mgr. Baeten stemde in met de voorstellen van de architect.
Aannemer A.C.J. van Boxel en A. Bogaerts, leiendekkers, kregen de werkzaamheden
toegewezen. In de offerte van Bouw- & Aannemingsbedrijf A.C.J. van Boxel van 30
november 1946 werden de kosten geschat op ƒ 14.970,-, die van de leiendekker op
ƒ 3.000,- en die van de lood en zinkwerker Fa. R. de Roy op ƒ 2.040,-.183

De aanvrage voor de verbouwing was al 12 november 1946 naar de Gemeente
Breda gestuurd. De onderbouwing van de werkzaamheden door mgr. Baeten luidde:
“De bruikbaarheid van Huis Montens moet vergroot worden. Nu is het pand slechts
voor een deel geschikt. Sedert 1875 is er aan het huis nimmer verbouwd”.184 Twee
dagen later al was de goedkeuring voor de verbouwingsplannen van de zijde van de
Commissie van Wederopbouw Noord-Brabant en de Gemeente Breda aan de bis-
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63. Overzicht van de hof van het Bisschoppelijk Paleis, 1999.

62. Achtergevel van het Bisschoppelijk Paleis met pomp, 1999. Trappenhuis met ovale ramen.
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schop verstrekt.185 De werkzaamheden vonden plaats vanaf 15 november 1946. Al
op 2 december moeten de plannen voor de verbouwing wegens de hoog oplopende
kosten worden bijgesteld.186 De verbouwing van twee kamers tot een kamer op de
eerste verdieping gaat niet door waardoor de kosten worden bijgesteld met ƒ 2.950,-.
Voorts wordt nog eens ƒ 1.675,- bespaard op het niet uitvoeren van een dakkapel,
het vervallen van een wasbak met waterleiding en afvoer, en het schrappen van an-
dere sanitaire voorzieningen.187 Uiteindelijk waren de werkzaamheden 12 december
1947 afgerond.188 Meest opvallende aan de verbouwing was het nieuwe trappenhuis
met ovalen raam en de veranderde koepelkamer boven in het paleis. In de traptoren
werden de treden verlegd en werd bovenaan, in de lantaarn, de trap afgesloten met
een ijzeren leuning. Tijdens deze verbouwing werden ook de kozijnen van de werk-
kamer van de bisschop op de begane grond vernieuwd. Bovendien kregen de wijn-
en de provisiekelder onder het hoofdhuis een grondige opknapbeurt. Een tekening
geeft aan hoe op dat moment de indeling is.

In 1947-1948 wordt ook hard gewerkt aan de tuin. C.M. van Koolwijk, tuin &
landschapsarchitect, maakt een ontwerp voor de tuin dat hij 6 december 1947 pre-
senteert. Dit wordt aangevuld met een plantekening voor een tweede fase.189 De
planten en bomen worden geleverd door de Fa. De Pijnboom uit Zundert. De tuin
krijgt een open karakter. In de eerste fase worden de paden aangelegd die zoveel
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mogelijk lopen langs de muren rondom de tuin, zodat je er echt een wandeling om-
heen kunt maken. In deze fase worden ook de bomen gekapt die uitvoering van het
nieuwe plan in de weg staan. In de tweede fase worden de nieuwe bomen geplant,
plantenbedjes aangelegd en een deel van het terras vernieuwd. In de zuid-oosthoek
is een Mariabeeld gepland. De totale kosten worden geraamd op ƒ 1.918,50. Er
moeten echter een aantal oude bomen verdwijnen en er moeten nieuwe komen. Zo
verdwijnt er een eeuwenoude kastanje, een oude cypres, vier sparren en een zeer
oude eik. Aannemersbedrijf A.C.J. van Boxel die voor de bisschop de hele verbou-
wing heeft uitgevoerd, koopt een aantal stammen voorƒ 250,-, terwijl het hout van
de andere bomen voor het bisdom beschikbaar zal blijven om te gebruiken bij de
bouw van kerken. Wanneer 27 december 1948 alle werkzaamheden aan de tuin zijn
afgerond, is coadjutor mgr. J. Baeten zeer tevreden.

Mgr Baeten richt zich na de verbouwing op Huis Montens zelf. Het bisdom
heeft behoefte aan een eigen archiefruimte. Al in 1946 had architect Fr. Mol mgr.
Hopmans erop gewezen dat, door het enorme gewicht dat het door de tijd heen zou
opleveren, het maken van een archief in het bestaande huis niet mogelijk zou zijn.190

In 1951 wordt door Frans Mol het idee geopperd een archiefruimte onder het
grote tuinterras aan te leggen. De architect maakt daartoe een tekening, maar door
de hoge kosten wordt het plan niet uitgevoerd.191 Een bijstelling van het plan in ja-
nuari 1952 blijkt wel haalbaar.192 Er wordt een deuropening gemaakt in de oostelijke
kamer met een trap naar de nieuwe kelderruimte.

Echt grote veranderingen aan het Huis Montens dienen zich aan in de periode
1959-1962. Mgr. Baeten is niet tevreden met de gehele toestand van het huis. Hij
vindt het paleis in vele opzichten verouderd en hij zou het liefst het huis heel ingrij-
pend moderniseren. Hij strekt een aantal noodzakelijke vernieuwingen uit over drie
jaar.193 In de modernisering van het huis wordt ook Veemarktstraat 44 betrokken.
De werkzaamheden die worden uitgevoerd door aannemer J.G. Mol uit Breda en
die uiteindelijk ƒ 153.730,- kosten, betreffen vernieuwing van de toiletten met een
deel van de riolering, de gehele elektriciteit in de twee huizen, de vernieuwing van
vloerdelen, het ingraven van twee olietanks, het aanleggen van een douche bij de lo-
geerkamer en het aanbrengen van wastafels in diverse kamers. De buitenwerkzaam-
heden zijn ook omvangrijk. De leien op het dak worden vervangen door pannen.
Het H. Hartbeeld en het hekwerk op het voorplein verdwijnen, waarna het plein
opnieuw bestraat wordt. Ook de luiken aan het voorplein worden gemaakt. Op het
dak worden twee schoorstenen verwijderd, kozijnen, dorpels en voegwerk worden
nagekeken, terwijl het pleisterwerk van de gevels waar nodig wordt gerepareerd. De
dubbele tuindeur aan de achterzijde wordt vernieuwd, deels dichtgemetseld en er
wordt een compleet nieuw tuinterras gebouwd. Het hele huis krijgt naast een cen-
trale verwarming een warmwatervoorziening; dit alles geleverd en geïnstalleerd door
de N.V. Technisch Bureau voor economisch kolenverbruik, voorheen Asselberghs
& Nachenius uit Breda. Tenslotte wordt het gehele bouwgedeelte achter nummer
44 en de doorgang naar de Molenstraat onder handen genomen.

In de koopakte, opgemaakt door notaris Nicolaas van Besouw te Breda op 14
oktober 1959 aangaande de aankoop door het bisdom van een deel van Veemarkt-
straat 44, het z.g. Huis Laurijssen, wordt een verkeerd huisnummer vermeld.194 De
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aankoop van het in 1888 naar een ontwerp van de Bredase architect J.M. Marijnen
gebouwde pand geschiedt onder mgr. De Vet, bisschop van 1962-1967. In 1962/63
wordt de begane grond van Veemarktstraat 44 in gebruik genomen. De eerste ver-
dieping was toen nog in gebruik bij de brandweer, die korte tijd later ook uit het
pand zou vertrekken. Het bisdom vestigt in het pand de secretarie alsmede het pasto-
raal centrum. De verbouwing van het verbindingsgedeelte tussen de nummers
Veemarktstraat 44 en 46 uit 1947 komt nu goed van pas. Er hoeven extern slechts
enkele buitendeuren naar het voorplein aangelegd te worden en enkele binnendeu-
ren tussen de beide panden. Toch functioneert het geheel niet echt goed. Met name
de verbouwing van het achtergedeelte van het pand naar het bisschoppelijk paleis toe
kan niet goed geïntegreerd worden met de bestaande bebouwing.

Het is een grote verbetering wanneer onder mgr. Hubertus Ernst, bisschop
1967-1993, in 1971/1972 Veemarktstraat 48 (inclusief Veemarktstraat 50a), het Huis
van Mierlo kan worden aangekocht. Veemarktstraat 48, daterend van 1896/98 en
gebouwd naar een ontwerp van de Bredase architect J.M. Marijnen, wordt ingericht
met de facilitaire diensten van het bisdom waaronder de secretarie, financiën, bouw-
zaken, en de persdienst. Bij de verbouwing heeft het interieur nogal wat te lijden.
De prachtige houten, centraal in het huis gelegen trap wordt vervangen door een
met ijzeren leuningen, en nagenoeg alle stucplafonds verdwijnen onder verlaagde
plafonds. De naam De Roskam die het pand tot 1892 had, verdween met de afbraak
van het oude huis en de bouw van het nieuwe huis voor de familie Van Mierlo.

In 1967 laat mgr. Ernst de erfscheiding tussen het voorplein en de
Veemarktstraat wijzigen. Het hek verdwijnt en er komen hardstenen paaltjes met
kettingen ertussen.195 De sloop van het oude hek en het aanbrengen van een laag-
drempelige scheiding is symbolisch voor de nieuwe openheid van de R.K. Kerk die
de bisschop wilde nastreven, waarmee hij op het door mgr. De Vet ingezette beleid
voortborduurt. In 1970 kwam op de begane grond een spiritueel verkooppunt annex
boekhandel (in 1977 vergroot), gesticht door de heer A. Oudejans, waarin boeken
en religieuze voorwerpen te koop waren. 

De elfde bouwfase, restauratie en verbouwing van Huis Montens, 2003-2004

Veranderende tijden, veranderende eisen. In 2003 neemt bisschop mgr.
Muskens het besluit het bisschoppelijk paleis en het belendende pand Veemarktstraat
48, dat de facilitaire diensten van het bisdom herbergt, respectievelijk te restauren en
aan te passen aan de eisen van de tijd. De werkzaamheden staan onder leiding van
ing. Frank van der Linden, hoofd Afdeling Bouwzaken van het Bisdom Breda, en
worden uitgevoerd door het bekende aannemingsbedrijf de Bonth-van Hulten uit
Nieuwkuyk.

Voorgenomen wordt dat Huis Montens, naast een conserverende restauratie,
een sober en doelmatig herstel zal ondergaan. Dit komt neer op het behoud van his-
torische onderdelen, maar tevens een technische renovatie van de installaties in het
huis, zodat het beter bewoonbaar zal worden. Ing. Frank van der Linden: Tijdens de
restauratie zullen zoveel mogelijk bouwsporen die getuigen van de lange geschiedenis van het
huis bewaard blijven. De ontdekking van vele bouwsporen tijdens de werkzaamheden
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65. Interieur achterhal op de begane grond Veemarktstraat, omstreeks 1970.

66. Centrale hal op de begane grond
Veemarktstraat 48, omstreeks
1970.
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aan Huis Montens leidde tot het plegen van bouwhistorisch onderzoek. De resulta-
ten daarvan leidden tot inventieve oplossingen met behoud van de gevonden histori-
sche bouwsporen. Een voorbeeld. Tijdens de restauratie van het koetshuis aan de zij-
de van de Molenstraat bleek dit niet of nauwelijks te zijn gefundeerd. Daar moest
wat aan gedaan worden. Tegelijkertijd vond men het rioleringskanaal uit 1898-1902.
De voorgenomen plannen werden aangepast en zo bleven de overwelfde water/rio-
leringskanalen aan de zijde van de Molenstraat bewaard.

In de praktijk gebeurde dit niet met alle gevonden bouwsporen. Een aantal
werd zelfs over het hoofd gezien en nooit in kaart gebracht, waardoor ze niet (meer)
in het bouwhistorisch verhaal zijn te verwerken. Zo verdwenen een interessant
bouwspoor in de hal, een in de oostgevel en een in de zuidgevel op de eerste verdie-
ping weer zonder te zijn bestudeerd onder de witkalk of pleister. In de hal was tij-
dens de restauratie een bouwspoor te zien dat doet vermoeden dat na de bouw van
het oostelijke 1535 gedeelte van het huis in de 18e eeuw een aparte doorgang op de
begane grond werd gemaakt naar de kelder. Deze werd dichtgezet met dezelfde
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IJsselsteentjes die voor de achtergevel gebruikt werden. Het toch al beschadigde
metselwerk werd voor het overgrote deel, wellicht zonder de waarde ervan te ken-
nen, verwijderd voor een doorgang. Een andere theorie zou kunnen zijn dat tegen
de oostgevel van het 1513-gedeelte van het huis een trap liep waar dit nog een spoor
van was. Een tweede bouwspoor zou in het exterieur een bijzondere betekenis ge-
had kunnen hebben voor de monumentale waarde van het huis.

Een muuranker op verdiepinghoogte in de oostelijke zijgevel, heden verstoord
door de nieuwbouw van nummer 48, doet vermoeden dat naast of in plaats van de
tot stand gekomen uitbouw in de 18e eeuw, nog een uitbouw of één nieuwe veel
grotere uitbouw aan de oostzijde gepland was, of dat de bouw van het 1535-gedeelte
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van het huis niet zo voorspoedig verliep. Het muuranker is uit die tijd en verschilt
dus in vorm met de muurankers gevonden in de tuinpaviljoens uit de 18e eeuw. Het
is nu verdwenen onder metselwerk.

Een derde voorbeeld betreft de achtergevel. In de 18e eeuw werden de tuinpa-
viljoens gebouwd en een nieuwe gevel van IJsselsteentjes voor de oude geplaatst.
Maar in de overgang van de gevel naar het westelijk paviljoen was tijdens de restau-
ratie op de eerste verdieping een muurdeel te zien uit 16e eeuws metselwerk waar-
van de herkomst niet meer is te traceren. Was hier een extra venster voor de verlich-
ting van een (toekomstig?) trappenhuis voordat het westelijk paviljoen tegen de ach-
tergevel werd gebouwd? Nadat de foto werd genomen is het bouwspoor verdwenen
onder het pleisterwerk.
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De bestemming van de verschillende vertrekken van Huis Montens en de wes-
telijke aanbouwen is grondig gewijzigd. De oude werkkamer van de bisschop (zuid-
oost-kamer) wordt vergaderruimte van de bisschop, de oude audiëntiekamer (noord-
oost-kamer) een nieuwe werkkamer. De oude terraskamer aan de tuinzijde, voor-
heen eveneens in gebruik als audiëntiekamer, wordt de nieuwe ontvang/werkkamer
van de bisschop. De zitkamer blijft als zodanig in gebruik, terwijl de uitbouw aan de
tuinzijde computerkamer blijft. De hal tenslotte (noordwest-ruimte) wordt tevens
audiëntieruimte. De noordwestelijke aanbouw, voorheen eetkamer, wordt nu
spreek- en werkkamer, terwijl de oude grote keuken nu eetkamer wordt. De oude
stal tenslotte waarin sinds mgr. Baeten de centrale verwarming was ondergebracht,
wordt voor het overgrote deel keuken. In het resterend gedeelte, westelijk naast het
voormalige stalgedeelte, dat direct tegen de buitenmuur aan de Molenstraat lag, is de
nieuwe centrale verwarming geplaatst. 

Op de eerste verdieping verandert niet zoveel. De kapel blijft op dezelfde locatie
zuidoostelijk in het pand gesitueerd. Naast de kapel liggen in westwaartse richting de
woonkamer, de slaapkamer en de badkamer van de bisschop (in uitbouw tuinzijde)
en aan de noordzijde een woon/zitkamer aan het plein, de hal met monumentale
trap en vide ernaast en in de noordwestelijke uitbouw de bibliotheek met zicht op
het gebint met sleutelstukken. De oude werkkamer boven de voormalige keuken,
heden eetkamer, wordt in de nieuwe situatie gastenkamer. Op de tweede verdieping
tenslotte blijven nagenoeg alle vertrekken dezelfde bestemming houden, dat wil zeg-
gen ze zijn alle ingericht als slaapkamer voorzien van in totaal drie badkamers.
Erboven ligt onveranderd de zolder met zijn schitterende gebint.

Aan de westzijde zijn koetshuis, poort en voormalig stalgedeelte heden met de
cv geheel gerenoveerd, terwijl de binnenplaats zelf een nieuwe bestrating kreeg. 

In het algemeen kan opgemerkt worden dat de voorgenomen conserverende
restauratie/renovatie van Huis Montens een beetje ‘stevig’ is uitgevallen. In hoofdlij-
nen echter is het pand op fraaie wijze behouden met behoud van karakteristieke
bouwsporen.

De verbouwing/renovatie van Veemarktstraat 48 kende hele andere uitgangs-
punten. Het exterieur, en dan met name de frontgevel, moest in zijn geheel behou-
den blijven. Het interieur mocht aan de eisen van de tijd worden aangepast en dus
een metamorphose ondergaan. Ing. Frank van der Linden noemt de verbouwing van
dit pand dan ook compleet vernieuwend. ‘De frontgevel van het pand blijft onver-
anderd, het interieur wordt compleet gewijzigd en nagenoeg geheel vernieuwd. Het
moet een kantoorpand worden dat helemaal van deze tijd is en plaats biedt aan ca.
vijftig werknemers’, aldus ing. Frank van der Linden. Ten aanzien van de bestaande
situatie werden enkele ingrijpende besluiten genomen. De indeling van Veemarkt-
straat 48 is niet alleen grondig gewijzigd, aan de achterzijde werd het pand uitgebreid
met een nieuw kantoorgedeelte.

De wijziging van de plattegrond komt met name voort uit de situatie dat
Veemarktstraat 48 van oorsprong een woonhuis is, en niet een kantoorpand. De
oude indeling getuigde van grote creativiteit in het omgaan met de bestaande situ-
atie, maar voldeed feitelijk allang niet meer. De integratie van het pandje Veemarkt-
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straat 50 op de plaats van een winkel/woonhuis ten oosten van het woonhuis, deed
aan de hele situatie ook geen goed. Dat alles is nu ingrijpend gewijzigd. Heden gaat
men het pand binnen via een nieuwe, ruime entree in de derde vensteras aan het
voorplein van het bisschopshuis. Hier is tevens een open balie waar de bezoeker zich
kan melden. Omdat alle deuren van glas zijn kijkt men vanuit de entree al in de
nieuwe centrale hal met daar omheen verschillende werkvertrekken. Aan de zijde
van de Veemarktstraat werd een nieuw trappenhuis in het pand aangelegd. Gaat men
rechtsaf, dan komt men via een gang, waarlangs allerlei werkvertrekken liggen, tot
achter in het pand in het nieuwbouwgedeelte. Centrale hal, gangen en trappenhuis
ontsluiten het gebouw op zeer effectieve wijze. Door de strakke, vooral wit gesaus-
de, muren doet het interieur ook zeer modern aan.

Het algemeen secretariaat van het bisdom is in de nieuwe situatie gevestigd in
het noord-westelijk gelegen vertrek op de hoek van de Veemarktstraat en het plein
voor het bisschopshuis. Het krijgt een nieuwe zelfstandige ingang aan de zijde van
het plein. Veemarktstraat 48 krijgt verder op de begane grond veel kantoorruimte,
een toon-/leeszaal, een archiefruimte en achterin aan de tuinzijde in de nieuwe uit-
bouw een grote vergaderzaal. De nieuwe uitbouw telt slechts één bouwlaag. Rond
dit nieuwe gedeelte nu is een geheel nieuwe situatie ontstaan wat betreft de bereik-
baarheid van het bisschopshuis. Kon de bisschop vroeger op de begane grond via de
audiëntiekamer (noord-oostkamer) van het Huis Montens naar nummer 48, in de
nieuwe situatie is Veemarktstraat 48 aan de achterzijde uitgebreid tot halverwege de
aanbouw uit 1722. Dit nieuwe gedeelte ligt tegen de oostelijke uitbouw uit 1720/30
van het bisschopshuis. De open plaats (tuin), die vroeger tussen nummer 48 en de
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uitbouw met de werkkamer van de bisschop met daarboven de kapel lag, is heden
ingericht als doorgang tussen de hal van Huis Montens en de lange gang in
Veemarktstraat 48. In de doorgang, die tevens fungeert als halletje, is een lift ge-
bouwd die op de eerste verdieping uitkomt voor de kapel.
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Ook de indeling van de eerste en tweede verdieping zijn ten opzichte van vroe-
ger totaal gewijzigd. Op de eerste verdieping zijn alleen kantoren met een vergader-
ruimte gevestigd, gelegen rond een centrale hal. En ook de gehele tweede verdie-
ping, voorheen in gebruik als woning met een woonkamer, keuken, slaapkamers
etc., is in de nieuwe situatie geheel in gebruik als kantoorruimte met een vergader-
zaal. Erboven ligt de zolder die ongewijzigd bleef.

Voor de volledigheid moet nog worden opgemerkt dat ten aanzien van de tuin
nog de nodige besluiten moeten worden genomen. Daarmee zij gezegd dat hij in
een later stadium aan bod zal komen, inclusief de wederopbouw van het poortje aan
de Molenstraat.
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Het voorplein196

In het exterieur vond er nog een opmerkelijke verandering plaats. Het plein tus-
sen het voormalige koetshuis en de stal met uitgang naar de Molenstraat en het grote
plein voor het bisschoppelijk paleis aan de Veemarktstraat is opnieuw bestraat. Tot
2003 was het voorplein parkeerplaats. Dat gaat veranderen. Het is de persoonlijke
wens van bisschop Martinus Muskens om het plein een openbaar karakter met groen
en een kunstwerk te geven. Het wordt onderdeel van de openbare ruimte van de
Veemarktstraat en daarmee van Breda. In zijn nieuwe vorm moet het plein een rust-
gevende, meditatie bevorderende, ontmoetingsplek worden die tevens de historische
uitstraling van de gebouwen eromheen positief zal beïnvloeden. Als zodanig zal het
plein passen in de reeks van binnenplaatsen en tuinen die Breda al kent. Te denken
valt daarbij aan de Mercxtuin, het Begijnhof en de Kapucijnenhof.

Evenals de restauratie van het bisschoppelijke paleis, hangt ook de herinrichting
van het voorplein samen met het 150-jarig bestaan van het bisdom dat in 2003 werd
gevierd. De herinrichting van het plein moet een blijvende herinnering vormen aan
dit jubileum en wordt bekostigd door het bisdom, de gemeente Breda, het Prins
Bernhard Cultuurfonds, de Provincie Noord-Brabant en de Mr. Paul de Gruyter-
stichting.

In april 2005 zal op het voorplein de algehele restauratie van het bisschoppelijk
paleis en de ingrijpende verbouwing van Veemarktstraat 48 worden voltooid door
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de plaatsing van een ruim drie meter hoog kunstwerk in de vorm van een alumi-
nium vaas. Het ontwerp is van de kunstenaar Jerome Symons (1949). Het beeld
moest zowel een hoge artistieke als een spirituele waarde krijgen. De zilverkleurige
vaas kent wolkenvormige uitsparingen. ‘De wolken suggereren een binnen- en een
buitenwereld, een in- en uitgaan, geborgenheid en communicatie. De wolken ver-
wijzen naar de hemel, maar tevens naar de doop. Immers uit de wolken komt regen,
terwijl de vaas zelf als een symbool van water kan worden opgevat. Er ligt een com-
plex van betekenissen aan ten grondslag, die verbonden kunnen worden met de
Christelijke traditie maar ook met breder universeel gedachtegoed. Geplaatst in het
centrum van het plein, en door zijn eigentijdse vormgeving sterk contrasterend met
de strenge voorgevel van het paleis, zal de vaas niet nalaten de aandacht te trekken
van voorbijgangers. Ze moet het pleintje een vorstelijke allure geven, immers het ligt
voor een paleis! Dit effect zal nog worden versterkt door de verlichting van binnen-
uit na zonsondergang’, aldus de kunstenaar.197. 

De vormgeving van het plein zal naast een nieuwe bestrating en groenvoorzie-
ningen in de hoeken ook bepaald worden door een nieuw hekwerk, dat overigens
overdag altijd wijd open zal staan. Het transparante hekwerk, ontworpen met sierlijk
gebogen zijden, zal symbolisch de overgang markeren tussen de drukke winkelstraat
en de rust van het plein. Op het plein wordt in de zuid-oosthoek een bank geplaatst
vanuit welke plek men in alle rust het plein kan overzien, terwijl men oogcontact
houdt met de Veemarktstraat.

Mgr. Muskens beschouwt de inrichting van het plein en de komst van de vaas
niet alleen als een herinnering aan het 150-jarig bestaan van het bisdom en een ver-
fraaiïng van de stad Breda. ‘Het is een tegenprestatie voor de goede samenwerking
tussen bisdom en gemeente, tussen kerk en staat. Het is een antwoord op de goede
verhoudingen. Een cadeau voor de stad, voor de gemeenschap, aldus bisschop
Martinus Muskens.198
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situatie 1537-1539
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