
Rombout Keldermans
en het Kasteel van Breda

door

P. PLACIDUS O. M. Cap.

Tot nog toe stond het wel vast dat graaf Hendrik van Nassau
heer van Breda, slechts een gedeelte, zij het dan het grootste
gedeelte van het nieuwe kasteel van Breda bouwde. Eerst
omstreeks 1535 gaf hij zoals men aanneemt, aan Thomas

Vincidor de Bologna opdracht om een nieuw kasteel te bouwen.
Gegevens echter die we in het gemeentearchief van Breda en in het
Rijksarchief van Den Bosch vonden, stellen ons in staat om op goede
gronden aan te tonen, dat graaf Hendrik van Nassau reeds in 1527
met de bouw van de Zuidelijke vleugel en de Zuid~oosthoekvan het
kasteel begon. Volgens Roest van Limburg werd dit gedeelte van
het oude kasteel van Jan van Polanen eerst nà 1686 afgebroken. 1)
Echter hernieuwde graaf Hendrik niet alleen het grootste gedeelte,
maar bijna geheel het oude kasteel van Breda. In het begin lag de
leiding hiervan in handen van Rombout Keldermans, één der voor~

naamste leden der beroemde architectenfamilie uit Mechelen. Hier~

op willen we in deze bijdrage het licht doen vallen.

I

Een beroemde Brabantse architectenfamilie.

Het bouwbedrijf werd te Mechelen en voor een zeer groot ge~

deelte in de Nederlanden, zowel in het Noorden als in het Zuiden,
geruimen tijd beheerst door de Keldermansen, de meest vooraan~

staande onder de Dietse architectenfamilies. Hun bedrijvigheid
strekte zich uit over bijna twee eeuwen (omstreeks 1375-1550) en
omvat niet minder dan zes generaties; deze brachten een twintigtal
kunstenaars voort waarvan er sommigen zeer begaafd waren. Ze
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waren de voornaamste vertegenwoordigers van de late nabloei der
gothiek in de Nederlanden; en ze gaven er een specifiek Brabants
karakter aan. Deze Brabantse gothiek kenmerkte zich door grote
eenvoud en sobere versiering en onthield zich van decoratieve over,.,
lading. Deze Brabantse gothiek werd voorgoed ingeleid door
Anthonis Keldermans I de vader van Rombout II Keldermans. die
brak met de zuivere traditie der gothiek. Hier volgen nu een aantal
kunstenaars, bouwwerken en beeldhouwwerk uit deze architecten..
familie: we willen hiermede echter in genendele aanspraak maken
op volledigheid.

Van deze beroemde familie werd in het begin Jan I van Mans..
dale genoemd. ook Keldermans genaamd van wien slechts beelhouw..
werk bekend is; onder deze laatste naam bleef de familie voort..
leven. Verder Jan II die werkte aan de kollegiale kerk van Diest.
Tussen 1428 en ongeveer 1445 was hij bouwmeester der stad
Mechelen. In 1435 werkte hij te Leiden, in 1439 aan de St. Gum..
maruskerk te Lier en in dezelfde jaren ook te Leuven waar hij
stedelijk bouwmeester was.

Zijn zoon (?) Andries was een beroemd bouwmeester en steen..
houwer. Hij zette het werk van zijn vader te Mechelen en te Lier
voort. In 1452 begon hij de bouw van de St. Romboutstoren te
Mechelen. In 1454 werkte hij aan de toren van de St. Lievens..
Monsterkerk te Zierikzee. aan het stadhuis te Middelburg en 1471
aan de St. Geertruikerk te Bergen op Zoom. Hij 9ntwierp vermoede..
lijk de St. Laurentiuskerk te Alkmaar. die begonnen werd in 1470.
Hij had een broer Matthijs I die ook in het bouwvak was. Anthonis
I, ook de oudere genoemd die een zoon was van Andries. schiep de
Brabantse gothiek, en bracht deze in verscheidene werken in toe..
passing. Hij volgde zijn vader als bouwmeester der stad Mechelen
op. Hij bouwde voort aan de toren van Zierikzee door zijn vader
begonnen. aan het stadhuis van Middelburg en in 1471 aan het
stadhuis van Veere; in 1479 begon hij met de bouw der Grote Kerk
aldaar. Hij werkte met zijn vader aan de St. Geertruikerk te Bergen
op Zoom en begon met zijn broer Matthijs II de bouw van het Mar..
kiezenhof aldaar: bijna geheel zijn leven was hij de architect der
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heren en der stad van Bergen op Zoom. Hij bouwde o.a. ook twee
poorten in deze stad en had de leiding bij de bouw der kastelen van

- Wouwen Borgvliet. Hij werkte aan de St. Bavokerk te Haarlem,
aan de St. Laurentiuskerk te Alkmaar, a~n het hof van Busleiden
te Mechelen, aan het slachthuis te Leuven. Zijn meesterstuk is wel
de gevel waarmede hij in 1512 het stadhuis van Middelburg be~

kleedde. Verder ontwierp hij nog het plan voor het paleis der land~

voogdes Margaretha van Oostenrijk (hof van Savoye) te Mechelen.
Anthonis I die gehuwd was met Amelberga van Heyst, overleed op
15 October 1512 te Mechelen. Hij had twee zonen; Anthonis 11
en Rombout 11; ze waren beiden bouwmeesters en steenhouwers.
Zijn broer Matthijs II werkte ook aan de ~t. Bavokerk te Haar~

lem, aan de Domkerk van Utrecht, aan de St. Janskerk te 's~Her"

togenbosch en werd in 1517 bouwmeester van de ~tad Leuven.
Anthonis 11 werkte ook aan de St. Sulpiciuskerk te Diest. aan de
O.L. Vrouwekerk te Antwerpen, en ontwierp de bouw van het
Broodhuis te Brussel, een der voornaamste werken der Brabantse
laat~gothiek.

Rombout II Keldermans werd omstreeks 1160 te Mechelen ge~

boren. Hij was gehuwd met Katherina Dacerme; ná haar dood huw~

de hij met Barbara van der Baren. Hij liet uit zijn huwelijk zes kin~

deren na. Daar hij met werk werd overladen, verbond hij zich later
met bouwmeester Domien de Waghemakere te Antwerpen en ging
daar ook wonen. Hij stierf te Antwerpen op 15 December 1531, en
werd in de O.L. Vrouwekerk aldaar begraven.

Rombout Keldermans was één der meest beroemde bouwmeesters
van zijn familie. Toen hij in 1526 en in 1527 naar Breda werd ont~

boden, had hij reeds een grote staat van dienst achter zich. Toch is
Rombout 11 volgens J. Squilbeck geenszins de beste architect uit de
familie Keldermans. Hij kon immers zijn voordeel doen met de
ondervinding van vier geslachten van zijn familie. Daarbij had hij
nog het voorrecht de laatste hand te kunnen leggen aan vele bouw...
werken die door zijn grootvader Andries en zijn vader Anthonis be~

gonnen waren. Door hen werd hij mede beroemd voor het nage...
slacht. Aan Rombout 11 Keldermans wordt de bouw van de St.
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Michielsabdij te Antwerpen (1500ë' 1505) toegeschreven. Van zijn
werkzaamheden vóór dien tijd is niets bekend. In 1507 voltooide hij
het hof van Busleiden te Mechelen en in 1511 het Markiezenhof te
Bergen op Zoom, dat reeds in 1504 door zijn vader was begonnen;
hij volgde zijn vader te Bergen op Zoom als stadsbouwmeester op.
Terzelfder tijd werkte hij mede aan den bouw van het stadhuis van
Middelburg. Ná de dood van zijn vader in 1512, zette hij de bouw
van de kerk van Veere voort. Omstreeks 1516 stierf zijn broeder
Anthonis; dan trad Rombout voorgoed op de voorgrond. Hij werd in
zijn plaats "stadswerckman" van Mechelen en in 1515 keizerlijk
bouwmeester. Hij kreeg in 1517 opdracht om de St. Romboutstoren
van Mechelen te voltooien, en later ook de toren van Zierikzee. In
deze tijd voltooide hij het erekoor van het paleis te Brussel, en werk
te aan het paleis van Margaretha van Oostenrijk (hof van Savoye)
te Mechelen en aan het Broodhuis te Brussel; hij maakte in 1522 een
begin met de bouw der hofkapel. Ook bouwde hij de abdijkerk en
een gedeelte der abdij van Tongerloo (1518...-1526), en werkte
daarna aan de St. Pauluskerk te Antwerpen. 2) In 1525 werd Rom
bout II naar Hoogstraten ontboden, om de St. Katharinakerk te
bouwen; deze kerk heeft hij in korte tijd alleen afgebouwd. Nu is het
merkwaardig dat een paralel wordt getrokken tussen de toren der
O.L. Vrouwekerk te Breda en die van de St. Katharinakerk te
Hoogstraten. Ofschoon de archivalische gegevens tot nog toe ont
breken, betoogt J. Squilbeck dat uit de bouwwerken der Kelder
mansen te bewijzen is dat de bekroning van de Bredase toren van
een Keldermans is: ja zelfs dat het plan van de toren der O.L.
Vrouwekerk van Breda nog meer volgens de stijl van Rombout
Keldermans is dan de toren van Hoogstraten die door Rombout
gebouwd is. 3) Samen met Domien de Waghemakere, bracht hij
verscheidene bouwwerken tot stand. Samen bouwden ze het stad
huis van Gent (1518...-1533), herstelden het Steen van Antwerpen
en maakten de plannen voor het nieuwe koor der O.L. Vrouwekerk
aldaar. Ná 1527 voltooiden ze de St. Jacobskerk te Antwerpen,
en bouwden intussen het grafelijk slot te Hoogstraten; in 1527
bouwden ze samen de Beurs van Antwerpen. Rombout bouwde ook
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omstreeks 1525 het stadhuis van Zoutleeuw en in 1529 begon hij het
paleis van de Grote Raad te Mechelen te bouwen. Aan Rombout II
Keldermans wordt ook toegeschreven: de gevel der St. Kathelijne
kerk te Utrecht (1520) en de Noorderkruisbeuk der Grote Kerk te
Delft. Hij legde ook militaire versterkingen aan; o.a. te Montfoort,
Valkenburg en Vreeburg te Utrecht (1524). Als beeldhouwer
werkte hij in 1515 mede aan het Noorderportaal der O.L. Vrouwe~
kerk te Antwerpen; ook vervaardigde hij de St. Christoffelschoor~

steen in het stadhuis van Bergen op Zoom. Dikwijls is het talent
van Rombout II Keldermans moeilijk te beoordelen, omdat hij vele
bouwwerken van oudere familieleden voortzette en omdat hij bij
verscheidene werken met Domien de Waghemakere samengewerkt
heeft. Slechts een aantal werken kunnen aan hem alleen worden toe~

geschreven o.a. de kerk van Hoogstraten en grotendeels de abdij
van Tongerloo. 4)

Het werk waarvoor Rombout naar Breda ontboden werd nl. het
vernieuwen van het kasteel, werd door hem, door zijn familie en
door andere Brabantse kunstenaars op een karakteristieke wijze uit~

gevoerd. Omstreeks het jaar 1500 was een sterk uitgesproken laat~

gothische phaseingetreden. In de algemene Brabantse burgerlijke
architectuur was de rol van de baksteen een zuiver passieve: alle
enigszins actieve delen, boven~ en onderdrempels, alsook kruising
der gewelven, de lijsten, de hoek~ en negblokken en de afdekking
der gewelftrappen, zijn uit zandsteen. In de 16e eeuw ging men er
vaak toe over geheel het uitwendig zichtbare muurwerk te larderen,
met op regelmatige afstanden banden van nntuursteen "speklagen"
genoemd aan te brengen. Deze zand~ en baksteenarchitectuur
waaraan een streven naar kleurenspel niet vreemd was, bleef in
Diets Brabant en in de aangrenzende gedeelten van Vlaanderen in
zwang tot ongeveer 1700, als een soort profane nagothiek. De adel~

lijke hoven en de ruime patriciershuizen in het begin der 16e eeuw,
zijn min of meer ruime assymmetrische opgevatte complexen. Door~

gaans werd hier baksteen~ en bergsteenbouw aangewend. De bin~

nenhoven werden door sierlijke gaanderijen omringd. Daarbij kwam
nog een achtkantige toren die wat vooruitsprong. Ook bogen en
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gevels met een rijke architectuur versierd, hadden een eigen Brabants
karakter. 5) Wat heeft Rombout Keldermans bij zijn werkzaam~

heden aan het kasteel van Breda hiervan in toepassing bracht? Tot
beter begrip, laten we eerst in het kort de geschiedenis van het oude
kasteel van Breda hieraan voorafgaan.

II

Het oude kasteel van Breda.

Het staat wel vast dat op de plaats van het tegenwoordige
kasteel (Militaire Akademie) of in de onmiddellijke nabijheid. al
zeer lang tevoren een castellum of burcht heeft gestaan. Uitdrukke~
lijk werd in een charter van 1169 reeds van een burcht melding ge~

maakt. 6) Dat ter plaatse bij de samenvloeing van Mark en Aa,
door de Karolingische vorsten een sterkte zou gebouwd zijn tegen de
Noormannen, zoals deze in de Karolingische tijd aan de kusten der
Noordzee en ook bij de rivieren landinwaarts werden gebouwd: dat
de Noormannen zelf te Breda een burcht bouwden van waaruit dan
een Noormannenhoofdman de' omstreken zou beheerst hebben,
wordt als niet geloofwaardig ter zijde geschoven. Eveneens wordt
naar het rijk der legenden verwezen, dat Hendrik eerste heer van
Breda in 1124 aan de macht van een Noormannenvorst te Breda een
einde maakte. 7) Ook blijft het twijfelachtig, dat de eerste heren van
Breda op het Huis te Laar onder Zundert zouden gewoond hebben,
zoals Van Goor voor, waarschijnlijk hield. 8)

De Mark en de Aa waren in de Middeleeuwen en ook in de
latere tijd, bredere rivieren dan nu, en voor schepen zelfs een eind~

weegs België in bevaarbaar; nog in de 18e eeuw was Hoogstraten
vanuit Breda per schip te bereiken. Landwegen waren in de oude
tijden nog schaars, zeker in het lage moerassige land ten Westen van
Breda, waar de weinige wegen in het grootste gedeelte van het jaar
wegens overstromingen onbruikbaar waren. De Mark en de Aa
waren dan de enige en veilige verkeerswegen naar het binnenland
en naar de mondingen der rivieren. Bij de samenvloeing van Mark
en Aa, gaf het hogergelegen gedeelte op de rechteroever gelegen~
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heid tot een nederzetting van vissers, kooplieden en neringdoenden.
Onbekend is voorts de datum van de vestiging dezer gemeenschap
die later Breda genoemd werd.

Zeker al in de 12e eeuw, hadden de heren van Breda uit het
Leuvense~HenegouwseHuis een burcht bij de samenvloeing van
Mark en Aa. Deze sterkte diende om de tol op deze rivier te hand~

haven, de verkeersweg en de nederzetting bij deze rivier te bescher~

men. In deze burcht was een kastelein met een aantal manschappen
gelegerd. De heren van Breda uit het Leuvense~HenegouwseHuis,
van Schoten, van Gavere en Rasseghem, resideerden vermoedelijk
meer op hun stamslot in België dan te Breda; en dit was zeker met
de heren van Schoten het geval. Ze verbleven dan te Breda maar
tijdelijk, niet echter op de burcht; daar was voor hem geen plaats.
Wel hadden ze voor hun verblijf te Breda een vaste woning, die de
Herberge van den Heer genoemd werd. Ook andere heren in de
Nederlanden hadden in enige plaatsen van hun gebied een Herber~

ge; o.a. beschikte de graaf van Holland binnen Delft over het tegen
woordige Delflandhuis. De Herberge van den Heer van Breda was
gelegen in de Reigerstraat die in dien tijd een plantsoen was, dat
zich tot het kleine kerkhof en de kerk van Breda uitstrekte.

Ofschoon deze heren maar tijdelijk te Breda verbleven, droegen
ze er zorg voor het dorp (villa) Breda dat zich voorspoedig bij de
burcht ontwikkelde, met versterkingen te omringen; in het midden
der 13e eeuw gaven ze aan Breda stadsrechten. Van de oude burcht
van Breda is ter plaatse niets meer te vinden. Wel kan men zich van
deze burcht enige voorstelling maken zoals hij op het oudste stads~

zegel van het jaar 1269 staat, dat in het Begijnhof van Breda wordt
bewaard. 9) Het wapen der stad Breda heeft daar als achtergrond
de burcht van Breda, zoals hij er in 1269 vermoedelijk uitzag. 10)

Jan 111 hertog van Brabant verkocht in 1350 Stad en Land van
Breda aan Jan I van Polanen heer van de Leek. 11). Hij was een
zoon van Jan van Polanen en Katharina van Brederode. en een neef
van Willem van Duivenvoorde (Snickerieme). Van deze laatste
erfde hij grote goederen o.a. in het Land van Breda. Jan I van
Polanen huwde eerst met Oede van Hoorne, later met Else
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van Rotselaer: en nà haar dood met Margaretha van der Lippe.
Deze verkoop was voor Breda een feit van verstrekkende be~

tekenis. Voor de heren uit het Leuvense~HenegouwseHuis, van
Schoten, Gavere en Rasseghem kwam Stad en Land van Breda op
de tweede plaats: voor Jan I van Polanen werd Breda de plaats waar
hij zich blijvend zou vestigen. Het zou middelpunt vormen van zijne
rijke bezittingen. En daar de oude burcht voor zo'n vermogend man
als hij was, geen passende woongelegenheid was, legde hij reeds op
10 Mei 1350 de eerste steen voor een nieuw kasteel te Breda. Het
moest geschikt gemaakt worden voor een goede bewoning, alsook
voor een doelmatige verdediging. Het werd een sterk ridderkasteel
zonder veel uitwendige versiering, zoals men die in de Middel~

eeuwen bouwde. Het hoofdgebouw geheel door water omringd, was
een groot vierkant bouwwerk van vier zware torens voorzien. Het
kasteel was in 1362 voltooid. Dit versterkte kasteel vormde een ge~

heel met de vestingtorens en de stadsmuren van Breda; Jan I van
Polanen was er omstreeks 1355 mee begonnen en eerst in 1410
waren deze versterkingen gereed. 12) In de partij twisten van Hol~

land en Gelre tegen Brabant moest Breda dat in het hertogdom
Brabant gelegen was, veilig gesteld worden: temeer omdat Stad en
Land van Breda dat een leen was van Brabant, op de grens van
Holland en Brabant was gelegen. Dit sterke kasteel beheerste met
de versterkte stad Breda de omstreken op verre afstand.

In 1377 volgde Jan IJ van Polanen zijn vader te Breda op. Hij
stichtte een kapelanie in het kasteel van Breda: hieruit kan men dus
besluiten dat de Polanen's in hun nieuw kasteel ook een kapel had~
den. Na de dood van Jan IJ van Polanen volgde zijn enige dochter
Johanna op: deze huwde in 1403 met graaf Engelbrecht I van Nas~

sau. Deze was de derde zoon uit het huwelijk van graaf Jan van
Nassau en Margaretha van der Marck. Op 24 Augustus 1404 vier~

den ze hun "blijde incomste" te Breda. Daarmede had het Huis van
Nassau zowel in Stad en Land van Breda als in de Nederlanden
vaste voet gekregen. Graaf Engelbrecht I werd in 1442 opgevolgd
door zijn oudste zoon Jan, die gehuwd was met Maria van Loon.
Graaf Engelbrecht IJ werd in 1475 heer van Stad en Land van
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Breda; hij huwde met Cymberga van Baden. Geen dezer Nas~

sauwers heeft zover men kan nagaan, enige verandering in het oude
kasteel van Breda aangebracht. Wel werden waarschijnlijk onder
het bestuur van graaf Jan van Nassau, enige bijgebouwen van het
kasteel opgericht. Zo zouden de beide torens tegenover de Nieuwe
Prinsenkade (Granaat~ en Duiventoren) gebouwd zijn; eveneens
het gebouw waarin later de rekenkamer en de Nassausche boekerij
werd ingericht. 13) Het oude ridderkasteel van Jan I van Polanen
heeft dus geruimen tijd in de woongelegenheid van Polanen's en
Nassauwers voorzien.

III

Het nieuwe kasteel van Breda.

De bouw van het nieuwe kasteel te Breda werd ondernomen
door graaf Hendrik van Nassau, die graaf Engelbrecht 11 in 1504
als heer van Stad en Land van Breda en in zijn andere goederen in
de Nederlanden opvolgde. Hij was een zoon van graaf Jan van Nas~

sau die de Nassausche goederen in Duitschland bestuurde, en van
Elisabeth van Hessen. Het huwelijk van Engelbrecht 11 was kinder~

loos; en al op jeugdige leeftijd ontbood deze de zoon van zijn
broeder Jan uit Duitsland naar zijn Nederlandse bezittingen, om
hem op zijn toekomstige taak beter voor te bereiden. Mede dqor zijn
invloed, kon graaf Hendrik in 1503 huwen met Francoise van
Savoye die hij reeds in 1511 door de dood verloor. Op 25 Juni 1515
huwde hij met Claudia van Chalon enige zuster van Philibert van
Chalon prins van Oranje. en vermoedelijk erfgename van diens rijke
bezittingen. Dit huwelijk had verstrekkende gevolgen; het legde
voorgoed de band tussen Oranje en Nassau. Want Claudia volgde
haar broeder in zijn rechten en bezittingen op, en liet deze na aan
haar zoon Renè die uit haar huwelijk met graaf Hendrik op 5 Febr.
1519 werd geboren, hij volgde zijn vader in 1538 te Breda op. Hij
was de eerste Prins van Oranje in het Huis van Nassau. Graaf
Hendrik mocht ook zijn tweede vrouw niet lang bezitten; Claudia
stierf reeds in 1521 op het Huis van Nassau te Diest.

117

Jaarboek De Oranjeboom 1 (1948)



De Nassausche heren te Breda hebben hun volle steun gegeven
aan de Bourgondische~Habsburgsepolitiek; daardoor hebben ze zich
zoo'n vooraanstaande plaats veroverd in het staatkundig leven der
Nederlanden. Het meest trad wel graaf Hendrik van Nassau hierin
op de voorgrond. Hij was de meest vertrouwde raadsman van keizer
Karel V. Naast talrijke belangrijke diplomatieke opdrachten. ver~

vulde hij enige zeer belangrijke functies als lid van de Raad van
State. van de Raad van oorlog en de Raad van Finantien. waarvan
hij de zittingen door de keizer voorgezeten, steeds bijwoonde. Na de
dood van zijn tweede vrouw. verbleef graaf Hendrik met de keizer
geruimen tijd in Spanje; dan was het keizerlijk hof gewoonlijk in
Valladolid. Door bemiddeling van de keizer kon hij een derde
huwelijk aangaan met de zestienjarige Mencia de Mendoça uit een
der aanzienlijkste geslachten van Spanje; ze was een zeer ontwik~

kelde. prachtlievende en schatrijke vrouw. Dit huwelijk werd op 30
Juni 1524 te Burgos in tegenwoordigheid van keizer Karel V ge~

sloten. Nu is het wel opvallend dat graaf Hendrik zolang draalde'
om zich met zijn jonge vrouw naar Breda te begeven; eerst in 1530
zou Mencia de stad Breda voor het eerst zien. Wilde graaf Hendrik
voor zijn vrouw die in Spanje een vorstelijke staat in een weelderig
paleis gewoon was. tevoren in Breda een meer passende woongele~

genheid voorbereiden? Het was in deze tijd dat graaf Hendrik plan~

nen beraamde om te Breda een nieuw kasteel te bouwen. of tenmin~

ste het bestaande kasteel grondig te vernieuwen; en deze bouwplan~

nen werden in Spanje gemaakt. Hadden deze plannen de invloed
der blo'eiende Spaanse renaissance ondergaan? Of had Mencia hier~

op invloed uitgeoefend die geheel van de geest der renaissance en
van het humanisme doordrongen was? Het is wel jammer dat de
patronen (tekeningen) van het nieuwe kasteel van Breda zijn ver~

loren gegaan. Wel hebben we de begeleidende instructie bij deze
patronen gevonden. waarin aanwijzingen voor de bouwen voor het
verstaan der tekeningen waren aangegeven.

De opdracht om deze plannen uit te voeren. werd in 1527 door
graaf Hendrik vanuit Spanje gegeven aan Gabriel de Biest hof~

meester van keizer Karel V. Deze was een edelman in dienst van de

118

Jaarboek De Oranjeboom 1 (1948)



keizer. Zijn groot huis de Engel of Engelenburcht genoemd. stond
vóór het Kasteel. Nà 1527 kwam hij herhaaldelijk te Breda in de
omgeving van graaf Hendrik voor. Hij stierf op 30 Maart 151:5; zijn
huis en andere goederen had hij vermaakt aan zijn drie natuurlijke
kinderen: Raphael. Anna en Susanna. In 1608 werd dit huis ver~

kocht aan Justinus van Nassau. die daar een zeer groot gebouw liet
oprichten; nu is het Ethnographisch Museum. 14) De heer van
Breda droeg hofmeester De Biest verder op. om bij de uitvoering
dezer plannen zich te verstaan met zijn heren gedelegeerden (mes~

sieurs commis). waarschijnlijk leden van zijn raad~ en rekenkamer
te Breda. Echter nam hofmeester De Biest de leiding der bouw~

werkzaamheden zelf niet in handen. Daarvoor werd de bekende
bouwmeester Rombout Keldermans die te Antwerpen woonde. naar
Breda ontboden. Al in 1526 zond de magistraat van Breda de stads~

bode Goort Vlaming met een brief naar Rombout Keldermans om
werk te visiteren. waarvan de patroon door graaf Hendrik uit
Spanje was gezonden. 15) In het volgende jaar vermelde Hendrik
Montens rentmeester van de graaf van Nassau in Stad en Land v~n

Breda in zijn rekeningen: "Op ten 1: October 1527 werd gesonden
een bode tot Antwerpen. met een brief tot Rombout Keldermans
werckmeester van de keyser. behoudende dat hij tot Breda comen
soude om te visiteren het werck. dat mijn Gen. Heere op te borcht
woude doen maecken. daervan sijn genaede de patronen gesonden
hadde uyt Spaengien". 16)

De patronen (tekeningen) voor de bouw aan het kasteel te
Breda. werden overgegeven aan Rombout J(eldermans. Want op de
rugzijde der instructie. die bij deze patronen was gevoegd staat aan~
getekend: "Instructions et patroins selon lezquelz monseigneur estoit
delibere faire ses nouveaux ouvraiges; lezquelz depuis ont este corri~

gez par maistre Romboud Keldermanz". 17) Deze bouwplannen
werden dus bewerkt door de Antwerpse bouwmeester.

Beknopt samengevat komt de instructie die op 1: April 1527
uit Valladolid was verzonden. hierop neer: Op de eerste plaats
werd door graaf Hendrik aandacht gewijd aan de grote zaal van
het kasteel. die bouwvallig was; hiervoor moesten maatregelen wor-
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den genomen en zo, dat het afdoende verholpen werd. Vervolgens
werden aanwijzingen gegeven voor de bouw van dat gedeelte van
het kasteel. waar blijkbaar de woongelegenheid was voor de kasteel~

bewoners. Hier was men zoals bleek, met de bouw van het kasteel
al bezig. De fondamenten moesten goed worden nagezien, en
nieuwe moesten worden gelegd. Hierop moesten worden gebouwd
drie verdiepingen die elk een "salette, chambre et garderobe" moes~

ten bevatten. Het moest met het bestaande gebouw een geheel wor~
den en aansluiting geven aan de bestaande kamer van de Heer en
aan de keuken, die in een grote toren was ondergebracht. Een
grote trap moest de verschillende delen van het gebouw verbinden.
Voor de bouw kon men witte en blauwe steen gebruiken. Verder
bevatte de instructie nog een aantal aanwijzingen voor onderhande~

lingen om het Begijnhof van Breda dat de bouw van het nieuwe
kasteel in de weg stond, te verplaatsen naar het uiterste gedeelte
van zijn hof van Valkenberg. Nog drukte graaf Hendrik hofmeester
De Biest op het hart, om slechts noodzakelijke herstellingen te doen;
maar zo te verstaan dat hij tijdig zou ingrijpen om verder verval te
voorkomen. Hij zou graaf Hendrik zulke herstelplannen voorleg~

gen, dat hij zich een goed oordeel kon vormen. Dan volgden nog
enige aanwijzingen aangaande de toren van Van Nispen. Tenslotte
drong hij er bij hofmeester De Biest op aan om deze instructie goed
uit te voeren; de leden van zijn raad en rekenkamer moesten hem
hierbij ter zijde staan. 18)

Uit het voorgaande staat wel vast dat Rombout Keldermans
aan de bouw van het kasteel van Breda heeft gewerkt. Behalve het
herstel van de grote zaal. betrof het hier een nieuwbouw van een
gedeelte van het kasteel. waar blijkbaar de particuliere vertrekken
van de Heer en de Vrouwe van Breda gelegen waren. In welk ge~

deelte van het kasteel had deze nieuwbouw plaats? Als het meest
bewoonbare gedeelte van het kasteel kwam voorzeker de Zuidelijke
vleugel in aanmerking. Dit toont ook duidelijk de plattegrond aan
van het kasteel. zoals het nà de verbouwing van 1686 en de latere
jaren voltooid werd. 19) Nog op de volgende grond is aan te nemen,
dat het hier ging om de Zuidelijke vleugel van het kasteel. Volgens
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Roest van Limburg werd in 1686 de Zuidelijke vleugel door Jan I
van Polanen gebouwd, gesloopt, en een nieuwe vleugel gebouwd die
aansloot bij de drie vleugels door Vincidor de Bologna gebouwd. 20)

Het lijkt echter onaannemelijk dat graaf Hendrik van Nassau de
Zuidelijke vleugel het best bewoonbare gedeelte van het kasteel niet
in de vernieuwing of de nieuwbouw van het kasteel van Breda zou
betrokken hebben; en nog veel onaannemelijker is dat de heren van
Breda daarna, meer dan 150 jaren lang dien toestand zouden heb~

ben laten voortbestaan, nl. zoals Jan van Polanen in het midden der
14e eeuw, de Zuidelijke vleugel voor zijn hofhouding had ingericht.

Zeer waarschijnlijk werd dus de Zuidelijke vleugel van het
kasteel van Breda onder leiding van Rombout Keldermans gebouwd.
Er bestaat nog een tekening door Josua de Grave vervaardigd, zo~

als de Zuidelijke vleugel vààr de sloping in 1686 was. De Grave was
vooral bekend als tekenaar van landschappen, stadsgezichten enz.;
hij werkte veel in Brabant en Limburg. 21) Nog een andere tekening
geeft een aanzicht van de Zuidelijke gevel van de grote zaal. Dan
nog laat een prent die de verrassing van Breda door het turfschip
voorstelt. een duidelijke voorstelling van de Zuidelijke vleugel zien,
vààr het jaar 1686. 22) Enige bijzonderheden aangaande de bouw~

werkzaamheden onder leiding van Keldermans geven ons nog de
domeinrekeningen. In 1527: "Van Tageloon. Wageschot voor
diverse patronen af te maken van de nieuwe wercke op te borcht,
daer mijn gen. heere af geschreven hadde. Bat stellingplancken die
men behoeven sal aan 't nieuwe werc op te borcht." In hetzelfde
jaar werd nog door Hendrik Montens in zijn rekeningen vermeld:
..Van reepen ende seelen. Gelevert mr. Lambert veel sackbande die
hij behoefde, als men het patroon maecte van de nieuwe wercke om
't selve mede te betreeken." In 1528 vermeldden de domeinrekenin
gen nog: ,,80000 steenen gecocht van de kerkmeester Tassin (1) ter
ordonnantie van mijne heeren gecommitteerden om te brengen aan
't nieuwe werck 't welck mijn gen. heere in meijninge was te doen
op te borcht." 23) Dit zijn enige gegevens over de bouwwerkzaam~

heden waarover we nog beschikken, terwijl Rombout Keldermans
daarvan de leiding had. Blijkbaar is Keldermans in 1530 met het
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werk klaar gekomen, waarmede hij in 1527 was begonnen. Want op
30 September 1530 hield graaf Hendrik met zijn vrouw Mencia de
Mendoça zijn blijde inkomste in de stad Breda. De stadsrekeningen
vermelden uitvoerig "den oncost gedaen op te innecoempste van
mijne vrouwe ende mijnheere op ten vrijdach den lesten dach Sep~

tembris anno XVc XXX". De volgende dag werden door de
magistraat namens de stad van Breda aan Mencia "onser gen.
vrouwe van Nassau ons gened. heere des grave van Nasau gesel~

linne gepresenteert", twee zilveren broden als "spelgeIt". Dit ge~

beurde ook "ter sunderlinge begeerte ons gened. heere des grave
van Nassau."

Het spelgeIt of speldegeIt was oorspronkelijk een buitengewone
toelage aan een bruid door de bruidegom of door de ouders ge~

schonken, om haar in de gelegenheid te stellen allerlei kleinigheden
te kopen; later werd het aan de bruid van de Heer van Breda als een
kostbaar geschenk bij haar blijde inkomste door de stad aangeboden.
Graaf Hendrik nam op zich de helft der rente te betalen van het
geld dat door de magistraat van Breda voor dit geschenk aan Men~

cia, geleend was. De magistraat had tevoren een grote vergadering
bijeengeroepen om over het kostbare geschenk aan Mencia, te be~

raadslagen. Daaraan namen deel: Frederik van Renesse heer van
Mal en Elderen. drossaard van Stad en Lande van Breda. Jan van
de Wijngaerde schout der stad, de magistraat en raad van Breda.
Jan van der Strepen secretaris van de graaf van Nassau en vele
notabelen; o.a. Anna van Nassau gehuwd met Robbrecht van
Schoonhoven en Katherina van Nassau echtgenote van Wouter van
der Mere. 24) De twee zilveren broden werden als spelgelt dus
samen aan Mencia geschonken door graaf Hendrik van Nassau en
de stad Breda.

Had Rombout Keldermans slechts een beperkte opdracht om de
grote zaal te herstellen en de Zuidelijke vleugel van het kasteel te
bouwen? Men zou hiervan wel de indruk krijgen, daar de verdere
afbouw van het kasteel eerst in 1536 is voortgezet. Feit is echter dat
Keldermans daartoe de gelegenheid niet meer heeft gehad: hij stierf
op 15 December 1531 te Antwerpen. Wel is het waarschijnlijk dat
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graaf Hendrik voor de verdere afbouw van zijn kasteel. van de
grote bekwaamheid van deze grootmeester der Brabantse bouwkunst
gebruik zou gemaakt hebben. Toch is zeker dat de bouwwerkzaam
heden op het terrein van het kasteel werden voortgezet. Want hier~

over is een aantekening uit de rekeningen van de nieuwe rentmees
ter Dierick Zeessin over de jaren 1531-1534: "Betaalt van aller~

hande stoffen, arbeidsloonen. vrachten ende anderen die binnen
dese jaren gecocht ende verwerct sijn aan mijn gened. heere borcht
ende stad." 25) Deze werkzaamheden hadden waarschijnlijk alleen
betrekking op de buitenwerken van het kasteel, gelijk later nog
blijken zal. Heeft een ander lid der familie Keldermans dé bouw~

werkzaamheden van het kasteel van Breda voortgezet? Het gebeur~

de immers al jaren lang dat de architecten uit deze familie elkanders
werk voortzetten; daartoe ontbreken nog de gegevens. Wel trachtte
Jan Keldermans in 1537 te Breda o.a. met de steun van graaf Hen~

drik, te Breda een industrie van "festeynen oft satijnwerck" te ves~

tigen. Van bouwwerkzaamheden werd echter geen melding gemaakt.
Het is wel zeker dat Thomas Vincidor de Bologna aan het

kasteel van Breda heeft gebouwd. Dit steunt op de eerste plaats op
een getuigenverhoor dat in April 1543 te Antwerpen werd afgeno~

men. aangaande het maken van ontwerpen van gebouwen in de 16e
eeuw door schilders, goudsmeden, timmerlieden en metselaars. In
verband hiermede werd vermeld dat "meester Bologne Italiaen
egheen steenhoudere oft cleynstekere, maar een schilder wesende,
heeft geordineert het huys van Breda." 26) Thomas Vincidor de
Bologna ook kortweg Bologna genoemd, was een leerling van
Raphael; op last van paus Leo X hield hij in Belgie toezicht op het
weven van wandtapijten, die volgens de cartons van Raphael ver
vaardigd werden. Later was hij hofschilder van keizer Karel V. 27)

Wanneer kwam Bologna, ook wel eens Bononia genoemd, naar Breda?
Er bestaat een brief van graaf Hendrik van Nassau die aan Bononia
gericht was. Deze brief uit Diest geschreven, is jammer genoeg
zonder datering. Hij schreef aan Bononia die te Breda vertoefde,
dat hij door bemiddeling van de heer van Mal (De drossaard
Frederik van Renesse) zijn brief had ontvangen. De heer van Mal
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had graaf Hendrik bericht dat Bononia de bouw van het kasteel
van Breda gevisiteerd had, maar dat hij op dat oogenblik niets
aan het bouwplan had toe te voegen. Bononia was van plan zich
in Breda te vestigen, hetgeen graaf Hendrik in die omstandighe~

den zeer welkom was. 28) Bologna was op de eerste plaats schil~

der, maar de renaissance~kunstenaarswaren dikwijls zoo veelzijdig
ontwikkeld, dat door dezelfde hand meesterwerken van schilder~,

bouw~ en beeldhouwkunst vervanrdigd werden.
Nadat de wallen, bolwerken en torens in 1532 begonnen, vol~

tooid waren, werd volgens een aantekening gemaakt door de dros~

saard Frederik van Renesse, in 1536 begonnen met de bouw van
het kasteel van Breda; beter gezegd, werd aangesloten bij de Zuide~

lijke vleugel onder leiding van Rombout Keldermans gebouwd. De
aantekening luidt aldus: "Opte vijften dach van April in 't jaer ons
Heeren XV zesse ende dertich werd het eerste fondament gelegt
aan het huys te Breda, te weeten het opperhuys, naedien de wal,
bolwercken ende toornen volmaict waeren dewelcke begonst waeren
in de maent van Meert anno XXXII a nativitate, bij mijne heere
Hendrik grave van Nassau enz." 29)

Men kan hier de vraag stellen: Heeft Bologna van de bouw~

plannen van Keldermans overgenomen? Deze bouwplannen waren
er al toen Bologna Graaf Hendrik mededeelde dat hij de bouw van
het kasteel van Breda gevisiteerd had. Zeker is wel dat hij zijn
bouwwerken aan de zuidelijke vleugel en de zuid~oosthoekvan het
kasteel liet aansluiten.

Op Maandag 16 Juli 1537 werd; Peter van de Vorst (Vorstius)
bisschop van Acqui (Noord Italie) en tevens pastoor van Breda.
door graaf Hendrik en Mencia met grote onderscheiding ontvangen;
ook de magistraat van Breda bleef niet achter en schonk "den legaet
van Roemen onsen pastoer xx pot wijns". 30) Vorstius kwam als
pauselijk legaat of gezant naar Breda, om vanwege paus Paulus III
zich van een bijzondere opdracht bij graaf Hendrik te kwijten. Zijn
secretaris Cornelius van Etten (Ettenius) gaf in zijn reisverhaal ver~
scheidene bijzonderheden over het verblijf van Vorstiuste Breda;
deze verbleef daar tot de namiddag van 18 Juli. Uit dit reisverhaal
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kan men opmaken, dat het kasteel van Breda in Juli 1537 voor een
groot gedeelte gereed was. De heer en de vrouwe van Breda ver~

bleven reeds in een vleugel van het kasteel; en hier werd Vorstius
niet alleen ontvangen. maar ook gehuisvest. Wegens de bouwwerk~

zaamheden kon zijn gevolg echter niet op het kasteel overnachten.
De vleugel van het kasteel waarin graaf Hendrik. Mencia en
Vorstius verbleven, kan bezwaarlijk het nieuwe gedeelte zijn, waar~
van de bouw in April 1536 begonnen was. Deze vleugel moet al
eerder gebouwd zijn, en wel dat gedeelte hetgeen door Rombout
KeIdermans werd opgericht. Van Etten vermeldde nog dat het
kasteel omringd was door drie grachten; en drie poorten gaven toe~

gang tot het hoofdgebouw. Nergens, zelfs in Duitsland niet. zag
Van Etten zulk een prachtig kasteel. geen enkel dat tegelijk zoo
fraai en zoo sterk was. Tevens liet graaf Hendrik aan Vorstius en
zijn gevolg de moderne vestingwerken (aarden wallen) van Breda
zien. 31)

Graaf Hendrik stierf op 13 September 1538. Hoever was toen
de afbouw van het kasteel gevorderd? Volgens Van Goor waren
vóór de dood van graaf Hendrik "alle de gebouwen ende vertrecken
aan de rechterzijde van de ingang met de groote zaal" voltooid. 32)

Het kasteel was toen nog niet afgebouwd. Want prins René van
Chalon die zijn vader in September 1538 als heer van Stad en Land
van Breda was opgevolgd. gaf op 27 Augustus 1539 aan Jan van
Renesse opdracht voor de afbouw van het kasteel. Deze was in 1538
na de dood van zijn vader drossaard geworden van Stad en Land van
Breda. en was gehuwd met Elisabeth. natuurlijke dochter van graaf
Hendrik van Nassau. De opdracht luidde aldus: "Ledit prince
entend et veult que edifices commences tant de la grande salle audit
Breda que aultres soient acheves· selon la saison tant la maissonne~

rie. fenestraiges. planchiers, lambrousseries que aultres diosos
(waarschijnlijk de medaillons op de binnenplaats) selon et en la
maniere qui'il a este conceu. pouryecte et devise (?) par feu Monsr.•
dont les patrons sont es mains audit Sr. de Mael, et scet L'intention
de feu Monr." 33) Het is wel opvallend dat prins René voor de
verdere afbouw van het kasteel niet verwees naar Bologna. maar
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naar de heer van Mal drossaard van Stad en Land van Breda. V er~

bleef Bologna niet meer te Breda? Mogelijk dat hij meer zijn aan~

dacht te wijden had aan de opdracht waarvoor paus Leo X hem
naar Belgie had gezonden.

Uit het voorgaande kan men geredelijk besluiten dat Rombout
Keldermans een begin maakte met de bouw van het kasteel van
Breda; mogelijk zelfs dat hij de grote lijnen heeft aangegeven, vol~

gen welke later de bouw van het kasteel van Breda werd voltrok~

ken. Op last van stadhouder prins Willem III heeft de bouwmeester
Romans aan de Zuidelijke vleugel van het kasteel gebouwd. Heeft
hij deze vleugel in 1686 geheel afgebroken? of heeft hij het grootste
gedeelte vernieuwd? Het is wel jammer dat ons ook omtrent de
bouw van het kasteel in de jaren 1686 en later zoo weinig gegevens
ter beschikking staan. Eèn der vier grote hoektorens van Jan van
Polanen liet Bologna en ook Romans staan, ofschoon men in deze
tijd bij de adellijke hoven een achtkantige toren aantrof. paste deze
vierkante toren en de decoratieve gevels van de grote zaal. zeer
goed in de stijl waarin men volgens de Brabantse gotiek de adellijke
kastelen bouwde. Mogelijk dat de toekomst ons wat meer gegevens
verschaft. tot een beter inzicht van de bouw van het kasteel van
Breda.
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BIJLAGE I

Instruction a Gabriel de Biest gentilhomme de I'hostel de I'em~
pereur de ce que de la part de mons. Ie conte de Nassau marquis de
Zenette, il aura dire a messieurs ses commis, de per de la touchant
les reparations a Breda.

Premierement que monsr. a entendu que la grande salIe du
chastel a Breda est en dangier a tumber, et que pour ce lesd. commis
ont pourveu de la faire soustenir; et que rintention de mond. seig~

neur est que ron soustrengue quelle ne tumbe, ou que ron rabate de
sorte quelle ne faire mal a tumber, et que la matiere et estoffe com~

ment bois et pierres soyemt gardees a prouffit, et si Ie fondament et
partié de la muraille est encoires bon, que ron Ie garde couvert, pour
autant quel est bon et que ron luy escripve a plain qu'el il est et la
grandeur.

Semblablement que ron visite les fondemens qui sont commen~
cez dequis la petite chambrette de mons., allans par deriere Ie logis
de chastelain que I'on les repare et couvre (in margine: Gabriel dit
que ces fondemens sont couvertz) ce que est descouvert. et que
ron luy envoye la longeur et la largeur. Aussy la longeur,
depuis Ie bout de ces fondemens jusques la cuysine, et que Ie ·tout
bien speciffie. Et que ron cherche ung patron que mons. feist avant
son partement du 10gis, que y entendoit faire quO estoit en effect ung
corps de maison aussy hault que celuy que est ja fait ou et la
petite chambrette la longeur et la largeur selon les fondemens ja
commencez endedans. Lequel I'on pourra faire une bonne salette,
chambre et garderobe; il sentent autant en bas que ou millieu et ou
g:alletas, que seront ensemble trois salettes. trois chambres et trois
garderobes, run sur 1'autre et viendra servir la petite chambrette de
pasle aud. corps de maison, et ql1e au tour que led. fondement fait
vers la cuysine soit ung grand degre servant aud. corps de maison
et a I'autre que I'on pourra faire cyapres vers lad cuysine selon lad.
susdit patron, dont Lammekin de maistre machon se aura apader;
et est quasi tel que celuy que mond. seigneur leur envoye presente
ment par led. Gabriel. Et qu'ilz regardent combien par estimation
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tel logis pourroit couster aussy hault que lad. chambrette et son
aydailt des fenestres de pierre desqueIIes ilz envoyeroient a mond.
seigneur' Ie nombre toutesfois pour ce que mons. entent faire les
fenestres en ce corps de maison et en I'autre ouvraige que plus on
y pourra faire de pierre blanche; il semble que de mesier ces fenes~

tres de pierre bleus parmy I' autres seroit I'aide chose, et que en ce
cas vouldroict mieulx faire prouffit de ces fenestres bleus, et les
vendre dont lesd. commis y avant oy led. Lammekin advertiront
mond. seigneur ensemble du prouffit qui en pourroit venir par
estimation.

Dyra aussy que mons. a entendu que les Beghines a Breda
veuIIent vaulsser leur eglise, et ont faict ung murailIe sur Ie fosse
du chasteau. au que ne peult estre que au prejudice de Ia fortresse.
dont n'est point content et est esbahy que ses commis I'ont suffert
puisqu~il sceuent que pieca mond. seigneur a eu volonte de faire
venir son gardin de VaIckenberghe jusques la ce pour ce saydier
du Beghinaige et donner aux Beghines autre place meilIeure et plus
propice pour eIles. comme il est encoires en voulente de faire. Pour~

quoy il entent que sesd. commis incontinent facent cesser I' ouV'raige
desd. Beghines et les gardent de plus ouvrer en quoy que se soit et
advisent avec dIes quelque lieu propice pour elles et si par avonture
lesd. Begines parIoient de sainctWandeling 34) (in margine: Mons.
entent que ron ne parIe poinct de St. Wandeling, jusques les Beghi~

nes mesmesen parIent. et que lors I'on faice la chose assez difficiIIe.
affinque I'on puisse mieulx accorder a la reste avec lesd.
Beghines. et pour ce Ie fault tenir secret) il semble a mond.
seigneur qu'il y pourra consentir combien qu'il aymeroit mieulx que
ce fust ailIeurs; et en ce cas leur achapter la maison du brasseur qui
est deriere Ie ceur dud. St. Wandeling, et leur bailIer de son gardin
de VaIckenberghe depuis Ie coing du gardin de la maison que fust
a ceulx de I'Espaigne tiront droict parmy son heritage jusques la
murailIe de la vilIe. et puis abatre la murailIe que est entre led.
VaIckenberghe et I'heritaige dud. brasseur pour faire ung place du
tout pour lesd. Beghines, qui y pourroyent faire leurs maisons et
demeures de tel grandeur qu'elles vouldroient. Et semble a mons.
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que lesd. Beghines y seroyent tres bien et beaucoup mieulx que la
ou presentement elles sont et y auroyent plus de logis; et la porte
en la. rue entre led. sainct Wandeling et lad. maison d'Espaigne leur

-serviroit pour leur entree. Et moyennant cest assignation, pour~

royent elles faire abatre leurs maisons et les remecter en ceste nou~

velle, place aussy, se pourroyent aydier des bricques, pierres, bois
et estoffe de leur eglise que aussy elles feront abatre.

Et des que lesd. commis seront seront accordez de ce que dessus
avec lesd. Beghines avant toutesfois que en conclurre mons. entend
qu'ilz facent mesurer les places qu'illeur donneroit pour Ie nouveau
beghinaige et aussy celle du present beghinaige en longeur et lar~

geur et Ie luy envoyent en pointure et en tel estat qu'il seroit quant
il seroit faict, affinque mond. seigneur leur en mande plus avant son
intencion.

Encoires dira led. Gabriel ausd. commis qu'il est bien vray. que
mons. leur a ordonne de ne faire nulles reparations si elles ne fuis~

sent bien necessaires mes que son intention n' est point que pour ce
ron laisse ruyner aucune chose. ny que ron esparge tant la despen~

ce de reparer que pour ce plus grand dommaige surviengne. Ain
entent mond. seigneur qu'il y soit pourveu, et quant il surviendra
aucune reparation a faire. si elle est petite et de peu de despense
que les commis faicent remedier; et si la reparation estoit gran~

de et de grosse despence, et il y eUst dangier si promtement ny
estoit remedie que ce causeroit plus grand dommaige. ruyne et
despence. et tellement que ron n'en pourroit attendre d'en advertir
mond. seigneur, pour en scavoir son bon plaisir, que en ce cas lesd.
commis y pourroient aussy pourveoir a la moindre despence que
possible sera, sans faire chose que apres ne se puisse facillement
changier avant quelz en scavoient rintencion de mond. seigneur,
mais que teIles reparations ne seront si hastinez quelles ne se puis~

sent bien tant dilayer que mond, seigneur en feust adverty et y eust
ordonne ce que bon luy en sembleroit que lors ilz advisent mond.
seigneur bien et au loing. et luy envoyent en escript et pointure la
chose que ainsi doibt estre repare avec la longeur, largeur, hauIteur
et scituation de la place selon qu'ilz Ie trouveront necessaire ensem~
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bIe leurs y advis, affin que mond. seigneur leur y puisse cIerement
respondre et advertir de son intencion.

Oultre dira que mons. n'entent point que durant son absence
ron y faice nulz nouveaulx edefices si expressement il ne Ie com~

mende et neantmoins que son intencion est que la tour de Nispen
que doibt estre a Ia petite porte, allant a VaIckenberghe soit perfect
seIon que mond. seigneur a escript et fait cydevant escripre par
Strepen 35) et ce en bonne et durable ouvraige. sans y faire
triumphe ny despence perdue fors ce que I'ouvraige requiert.

Et finablement led. GabrieI tiendra Ia main que tout ce que
dessus se faire ainsy que dit est; et que lesd. commis advisent mond.
seigneur du tout et bien au long les plustost que faire se pourra.
Faict a Vallidolif Ie IIIIe jour d'Avril I'an XVc XXVII. Ainsi
subsigne: H. de Nassau.

In dorso: Instructions et patroins selon Iesquelz monseigneur
estoit delibere faire ses nouveaux ouvraiges; lesqueIz depuis ont este
corrigez par maistre Romboud KeIdermanz.

Copie.

Breda. Gemeentearchief. collectie Havermans. afd. IV 1 n. 20.

BIJLAGE 11

Seigneur Bononia. J'ay receu votre lettre par monr. de Mal
lequel m'a aussy dit qu'avez visite mon ouvraige de Breda, dont
m'avez fait plaisir. Neantmoins pour ce que j'auray cencoires assez
de temps pour parIer de I'ouvraige dont m'escripvez ne vous en feray
a present aultre propoz. Quant a ce que touche de venir resider a
:Breda, vous my seriez Ie bien venu et vous feray volontiers I'adresse
et la faveur que par raison faire se pourra. maisque ce ne soit contre
Ia justice, car contre ceIa ne vous vouldrois ne pourrois soustenir.
Atant Notre Seigneur vous ait en sa garde.

De Diest Ie IXe de Septembre.

H. DE NASSAU.

In dorso: Au seign('ur Boulloigne paintre de l'empereur a Breda.

Den Bosch RA Collo Cuypers Van VeIthoven. 125.
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