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Fig. 34. Breedestraat 20-22. Lengtedoorsnede en plattegrond tweede verdieping (zie biz. 172) 
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BREEDESTRAAT 20-22

BOVEN 

50 CM 

Breedestraat 20-2 2, eigendom van de Heer 
W. F. G. Mensing, vertegenwoordiger der 
Heineken's Bierbrouwerij, die er kantoor 
li.oudt en met name de Hollandse Boekhandel 
N.V. in drijft, mag als het eindpunt in de
rij der aanzienlijkste Curac;:aose stadshuizen
met bewegelijke vormgeving gelden (fig.
33-H en afb. 190-192).
Reeds op het kaartje van Gebhardt uit 1 707
is de Breedestraat Nz. geheel bebouwd.
Gememoreerd is echter reeds, dat uit de
bewaarde koopacten een bouwdatum na
2 april 17 _p valt af te leiden, zonder dat
echter stringente conclusies omtrent het
j□ist jaar mog lijk zijn. De opeenvolgende
eigenaren gedurende het in aanmerking ko
mende tijdsbestek hehoorden ook in dit
geval tot de rneest prorninente ingezetenen.

Omstreeks het derde kwart der I Sde eeuw was 
e-igenaar de vermogende oud-Raad Nathaniel Ellis 
(1680-1771; Krafft, 163/5), die het op zeer ge
vorderde leeftijd moet hebben betrokken. De exe
cuteuren van zijn boedel verkochten 8 april 1771 
(extract uit Venduboek LF. fo_ 128) in publieke 

B d G ld .1 
veiling voor 9603 p os aan Abraham en Isaac de

Fig. H· ree estraat 20-22· eve etai s Marchena en Jsaac van Abral1am de Marchena in
publieke v>iling cen 'huys en ervc, staande en 

gelegen alhier in Willemstad op de Breedestraat aan <le Nz.; belendend ten westen 'thuys van de 
Wed. Benjamin de Casseres met een vrije gang in faveure van cl.it huys en volgens s ekere accoord 
westwaarts gemeen, ende ten oosten 'thuys van de Wed. Isaac d Marchena, str kkende wijd•rs ten 
Noorden tot 't huys van d'Heer Jan Scholten, met gemeene muur'; hierbij waren schijnbaar ook slaven 
inbegrepen. Uit de grosse van 9 okt. 1771 blijkt die vrije gang verhegen 'vo.lgens acte van accoord op 
den tweeclen april 17 51 voor den beeedigden cler CJ t r secretary Lour nts Laan en zekere getuygen 
alhier gcpass crd tuss hen wijlen den Ed. Heer Will m Meijer en Samuel de Casseres, westwaarcls 
g meen me h t verko hte huys en crv '. 
De voorganger van Nathaniel Ellis was dus de ud-kapitein der burgerij Willem Meijcr, wiens aandeel 
in de fort nbouw en aangeno�en cloch niet volbrachte stadsuitleg in de voorgaamlc jaren hierboven 
ter sprake kwam. Het vermoeden zou daarom kunnen rijz · n, <lat deze uitzonderlijk en in all g val 
tot in lat re levensjar n acti. ve figuur- M eyer overleecl tu sen 26 maart n 20 aug. 1 g6 blijkens de 
verkoopacten der plantage Cattenburgh in het archief d •r C.P.L.M. - het huis g :bo·uwcl heeft. Daar 
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Ellis, die zich om zijn hoge leeftijd in 17 56 uit de Grote Raad van het eiland terugtrok, toch wel als 
bouwheer uitvalt, zouden dan eerst de Marchena's daarvoor in aanmerking komen. Deze deden echter 
reeds op 18 mei 1779 het huis voor 1 2. 500 pesos over aan de koopman Robertus Samuel Brandts. 
De reden was weliswaar, dat zij het oostelijke buurhuis van hun moeder geerfd hadden en daarin 
wilden trekken. Het verschil in koopprijs in 1771 en 1779 motiveert temauwemood het aannemen 
van een herbouw in deze jaren. Een totstandkoming nadien, die wellicht stilistisch niet geheel uitge
sloten zou behoeven te zijn, vindt in de verder bewaarde acten niet veel steun. 
Van 1779 tot 18 30 blijft het pand in de familie Brandts. Op 29 sept. 1813 vond er niette'min een in
spectie door de rooimeester J. C. Schuler plaats, waarbij het huis kennelijk de huidlg vorm had, zoals 
trouwens niet anders was te verwachten. Zulks geschieclde op verlangen der testamentair execu
teuren van wijlen Mejuffrouw Neeltje Plaat, wed. van wijl n Robertus Samuel Brandts, van hetg en 
door haar bij testamentaire dispositie van 2 2 jan. d s jaars was gelegateerd aan haar allcen over.gebleven 
minderja.:rige kleindocbte1· Antje Brandts. I-let ging nu om een 'huis en erve, bestaande in drie ver
diepingen; ben.oorden de Breedestraat belendende, b zuid n huis en erve van Samuel de Casseres 
met gemeene muur gescheid n, beoosten een g meene dwarsgang en het huis en erve van den heer 
Isaac de Marchena, eigen muur hewesten h t huis en erve van Francisco Cordero Ysero, ieder met sijn 
eigen muur gesepareerd'. De overgebleven Isaac de Marchena woonde dus nu weer aan de andere kant 
en wordt in het volgende eigenaardige transport in 18 3 7 als overleden vermeld; als buren west en oost 
blijven tot 1899 dezelfd namen voorkom n, terwijl'ook de omschrijving van het perceel geen ver
andering ond rgaat. 
De echtgenoot van deze Anna Brandts, Johannes Jacobus Gaatman, verkocht 2 5 maart 1830 het huis 
voor 8000 pesos aan Manuel Haim Alvares Corea. Tot zover bewegen de transporten zich binnen 
normale grenzen. 
Op 7 sept. 18 3 7 wordt echter het huis met dezelfde omschrijving namens Corea in publieke veiling 
aan Abr. de Meza voor f 1.40 5 verkocht, ofscho n de belasting volgens de laatste koopschat acl 
f 16.000 jaarlijks f 160 bedroeg. Uit de grosse van 1 2 febr. 183 8 blijkt de eigenaar hu1ten$lands te ver
toeven, wat misschien de abnormale verkoopsprijs verklaart. Voor de rechtbank verschenen toen 
namelijk Gotlob Wilhelm Hellmund, alhier woonachtig, in kwaliteit van, m.et en ben v ns de thans 
uitJandige Barend Jan Weymar, generale gemachtigd n van Gabri I da Costa Gomes de la Penha c.s. 
t Amsterdam, en in di betrekking speciale gemachtigden van Manuel Heim Alvares Corea blijkcns 
procu.rati van 28 aug. 183 7. Een andere r den zou kunnen sohuilen in e n mom nte I slechte staat 
van het panel. Opvallend is in d1t verband, dat boven aan de afvoerpijp van de oostelijke zijvleugel 
achter de binnenplaats hct jaartal 18 3 8 te lezen staat. Merkwaardig laag was overigens al evenzeer de 
verkoopsprijs op 27 juli 1847, toen de executeur n van de boedef van wijlen Ahr. de Meza het huis 
uit de hand voor f 2.700 verkochten aan Johannes Loure.no Ayson. 
Bij cl vcrd r overdrachten komen w er te verwachten prijzen voor. Op 2 2 okt. 1 849 bevestigdc de 
Rechtbank, volgens h t testament van 9 okt. , 8 3 3 de cessie door Maria Wilhelmina Evcrtsz-Schoten, 
Wed. Johannes Lourens Ayson, van d helft van de eigendom in het huis van de overleden echtgenoot 
aan haarzelf. De 19 nov. 185 5 verkoopt deze weduwe uit de hand aan David Delvalle Henriquez voor 
f 11. ooo. 1 febr. 1 8 So verkoopt Henriques, particulier alhier, ondershands aan Rafael Miguel Felipe 
Bethencourt, koopman alhier, VQor eveneens f 11.000; op 10 dee. 1887 de laatste weer aan James 
Agnes Jones, koopman alhier, voor f 10.000. Op 21 sept. r899 verkoopt Vidal Eyba, koopman op 
Curai;:ao, als gemachtigde van Graciella Johanna J nes, eigcnare s door de act van nalat nschap van 
J nes van 20 april 1896, chtgenote van een apoth k r t Diiss ldorf aan David Cardoze ( ad t), 
ko pman t Cura<;ao, voor f , , . 3 oo; d h le na latenschap was blijkens die acte voor lk der beide 
kinderen f 174.380, het huis werd daarin gewaardecrd op f 13.000. De 20 fcbr. 1920 verkoopt 
David Cardoze cadet aan de koopman Louis Joseph Ricardo voor f 18.000, die 6 april 1920 nog van 
de koopman Mosses Cardose Jr. Windstraat 12 voor f 5.�00 verkrijgt, waama 28 april 1924 door 
Ricardo te Caracas beide huizen aan de Erven Mensing werden overgedragen. 

Aangestipt i s  reeds, dat het pand een soortgelijke indeling heeft als het verdwenen 
Breedestraat 2 4 en Breedestraat 1 5-1 7 en ook de decoratieve behandeling, bij iets 
grotere vrijheid, ten nauwste aan die van de genoemde huizen verwant is. Het onder
scheid daarmede komt ook voort uit de wat grotere g velbreedte van meer dan Io m. 
Door de gegeven situatie vormt het aan twee zijden ingebouwde huis in omtrek namelijk 
een de vorm van een parallellogram naderende rechthoek, aan de korte straatzijde breed 
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10,35 en achter 10,21 m, aan de steeg 17,65 en ter andere zijde 17,20 m diep. 
Het valt op de verdiepingen weer te verdelen in galerij, achtergelegen zaal over de 
volle breedte en achtervleugel tussen steeg en binnenplaats, die zich uitwendig als 
zodanig aftekenen; op de tweede etage is de indeling het meest intact, De galerij moet 
steeds een onverbrekelijk geheel met het overige deel van het huis hebben uitgemaakt, 
daar zich hier de nu gedeeltelijk gesloopte trap en de geheel verdwenen regenbak be
vonden. De benedenverdieping was vroeger door pakhuisachtige deuren toegarikelijk 
doch is laatstelijk in 195"3 geheel gewijzigd voor de inspringende etalages van de boek
handel. Hierboven is de fac;:ade echter gaaf bewaard gebleven. 
Er konden aldus voor de woonverdiepingen twee arkaden van zes bogen op de typische 
ietwat balustervormige zuiltjes gelegd worden, waarbij de hoeken door smallere bogen 
zijn gemarkeerd. Ook aan de steeg hebben de galerijen natuurlijk een boogstelling, 
zodat daar op hoeken bundels van drie zuiltjes aanwezig zijn. Mede wegens dit verschil 
is de indeling der borstweringen enigszjns anders clan in de voorgaande gevallen. Die 
onder de arkaden vertonen elf zeskantige panelen, de hier eveneens geheel dichte af
sluitende borstwering daarentegen tien, waarvan de vier middelste corresponderen met 
de top en de drie wat bredere terzijde met de dakterrasjes. Aldus is haast ongemerkt 
een grotere contrastwerking en daarmede een opvoering der levendigheid van de aan
blik bereikt, die culmineert in de dakz6ne, waar de toppen de laatste rechte hoeken 
hebben verloren. De vormgeving van de grote middentop is in hoofdzaak gelijk aan die 
van Breedestraat 15-17 doch in het rechtopgaande gedeelte heeft een rondboogopening 
onder halfcirkelvormige afdekking het r btho kige dakluik vei-vangen. Ook d zijtop 
aan de steeg kent slechts getoogde openingen. 

No. 2 2 Breedestraat was built on similar principl s as the preceding ones but is 
remarkable for its broader frontage which allowed for an even more varied and lively 
composition. Th f, w remaining sb·aight lines in th gabl disappeared. 
The extant title- e d suggests that the construction f th house took pla n t only 
after 1751, but, furthermore, not until 1779. In c95"3 the grow1d storey was entirely 
modernized. 




