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Het keurslijf van de Grote Kerk

door

Dr. F. A. BREKELMANS

Evenals vele middeleeuwse kerken was de Grote Kerk van Breda
bijna geheel door een nauw aansluitende bebouwing omgeven. Zo zat het
imposante gebouw al eeuwenlang in een soort keurslijf, dat weliswaar
verdere uitbreiding bemoeilijkte, maar daarnaast de kerk een bepaald
accent verleende binnen de nauwe straten van de oude stad. De motieven
tot de bouw van kerkehuisjes e.d. zullen overigens eer in het econo
mische vlak - gebrek aan bouwgrond in de enge binnenstad - dan
in de stedebouwkundige sfeer hebben gelegen. Het is de moeite waard
het ontstaan en de lotgevallen van de Bredase "kerkombotlw" na te
gaan, niet alleen ter opheldering der geschiedenis van het kerkgebouw,
maar ook wegens een politieke machtsstrijd, die in 1640 ontstond rond
de bouw der huizen in de Reigerstraat. Dit conflict geeft ons een inzicht
in de verhouding tussen diverse autoriteiten te Breda in het midden der
17e eeuw. Het toont ons ook, hoe twee katholieke hoofdambtenaren,
de militaire gouverneur der vesting, de markies de Haulterive en de
rentmeester der geestelijke goederen Adriaen VereIst elkaar steunden
in het ongeschonden behoud der Onze Lieve Vrouwe Kerk, waarvan in
dat jaar nog allerminst te zeggen viel, of de hervormde gemeente bij het
eerlang beëindigen van de tachtigjarige oorlog in haar sedert 1637 be
staande bezit zou worden gehandhaafd.!

Zoals bekend is de Grote2 of Onze Lieve Vrouwekerk te Breda in
de 15e eeuw gebouwd en eerst rond 1536 geheel voltooid. De laatste
reeks uitbreidingen bestond in de bouw van de kooromgang, de sacristie
met kapittelzaal aan de zuidzijde en de Onze Lieve Vrouwe Kapel (later
Princekapel genoemd) aan de noordzijde. De bouw van een en ander
moet omstreeks 1525 zijn begonnen en heeft dus ruim tien jaar gekost.3

Daar ons uit de 16e eeuw slechts zeer weinig kerkrekeningen zijn
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overgeleverd, valt niet met zekerheid te bepalen wanneer de eerste par
ticuliere woning tegen de kerk werd aangebouwd. We weten slechts
dat reeds in 1526 sprake is van "die huyskens", waarvoor gehengen en
ander ijzerwerk werd geleverd door Mr. Jan "in den oeststal".4 In het
zelfde jaar is sprake van "die winckelen", welke waren afgesloten met
"scuytplancken".5 Vermoedelijk hebben deze "winkels"6 gestaan aan de
zuidzijde der kerk op het Grote kerkhof of tegen de kooromgang. Aan
de noordzijde, op het klein kerkhof, trof men in de 16e eeuw slechts
een muur aan tegen de O.L.V. kapel tegenover de pastorie.7 Dat de
huisjes of winkels bewoond waren blijkt b.v. uit de kerkrekening over
1535, waarin wordt gewaagd van...... "Jacop Suetinx in die huyskens
en zyn huysfrouw".8

In de aanvang van de tachtigjarige oorlog blijkt rond de kerk reeds
een vrij groot aantal huizen te staan. Het kohier van de 1OOe penning uit
1571 gewaagt van de "winckelckens" staande tussen de muren van de
kerk en op het kerkhof, waarvan de huuropbrengst diende voor de be
kostiging van het onderhoud der kerk. De voornaamste winkel was "De
Araengieboom", die in 1569 voor 25 rijnsgulden was verhuurd aan
Huybrecht Adriaenss.9 Dit perceel bestaat thans nog, zij het in sterk
gewijzigde vorm. Het is het rond 1936 gerestaureerde winkeltje Grote
Markt 59.10 Gezien de naam, die het droeg, moet het vóór de Spaanse
overheersing, derhalve vóór de komst van de Spaanse stadvoogd Pieter
van Quaderebbe in februari 1568 gebouwd zijn, althans deze naam heb.
ben gekregen. De huishuur bedroeg in 1611 dertig gulden per jaar, men
sprak toen van "den yersten winckel mette wooninghe".l1 In 1625/1626
staat vermeld, dat aan dit pand onlangs was gebouwd een "poortcamer"
boven "tcleyn kerkhoff" .12

Over de kerkwoningen vernemen we in 1586 nadere bijzonderheden.
De kerk inde toen de huur van dertien panden. Als eerste wordt hier
"De Araengieboom" genoemd.

De vierde winkel werd toen door "Passchier de cleermaecker" be
woond; in 1590/1591 woonde er Steven de Coster.13 De elfde winkel
werd door de boekverkoper Joachim Janss geëxploiteerd. In de twaalfde
huisde een Bredanaar met een zeer bekende familienaam: Andries Pig
gen.

20

Jaarboek De Oranjeboom 21 (1968)



Reeds twee jaar later blijkt het aantal huizen met drie te zijn Vet

meerderd.14 Interessant is het te vernemen dat de twaalfde winkel met
de toenmalige sacristie één geheel vormde en dat in de dertiende winkel
eerst een lantarenmaker woonde, doch dat deze later (1631) door de
grafmakers werd gebruikt.15 De vijftiende winkel of "craenlogie" ten
zuiden van de toren was voor de bierkruiers bestemd, blijkens de kerk·
rekening 1619 " om henne vergaderinge daarinne te houden ".
Later woonden er nog een "toebackvercoper" (1623) en een schaliedek
ker (1625).16

De veertiende winkel, gelegen op het Groot Kerkhof, was voor een
belangrijk geestelijke bestemd: de onderpastoor Adriaen Henricx Plate,
uit Oudenbosch afkomstig, die reeds in 1581 te Breda dienst deed en
in 1592 de stad werd uitgezet.17 Hetzelfde huis werd in 1631/1632 ver·
huurd aan "Saerken die de kerskens vercoopt".18 Op het Groot Kerkhof
stond nog een huisje, dat tijdens een pestepidemie was gebruikt als beo
waarplaats der kerkelijke gewaden, die de pastoor gebruikte bij het be
zoeken van pestlijders. Ook werd daarin aan patiënten, die uit besmette
woningen waren overgebracht, het H. Sacrament toegediend.19

Tenslotte exploiteerde de kerk in 1588 nog de "grote lodzie" onder
de toren aan de noordzijde, waarin de stadswaag placht te hangen.2o Dit
bouwsel werd in 1654 bestemd tot "werckhuys ten dienste van de
kercke".21

Na 1588 schijnt de ombouwing niet meer te zijn uitgebreid, zodat
de gehele noordzijde nog vrij bleef. Ook nog tijdens het Twaalfjarig
Bestand is slechts sprake van de reeds bekende zestien "winckels".

Daarin komt in 1620 verandering, nl. aan de kant van de huidige
Reigerstraat, toen nog afwisselend het Cleyn Kerckhoff, de Boterbanken
of. de Reygereye genaamd. Deze laatste naam dankte de straat aan de
aanwezigheid van reigernesten, die geplaatst waren in een groot aantal
dorte bomen. Hiervan heeft Antonio de Beatis iets vermeld in het ver·
haal van de reis, die de kardinaal van Aragon in 1517 door Europa heeft
ondernomen. Op 25 juli van dit jaar arriveerde deze in onze stad, waar·
van hij zegt: "Genoemde stad telt ongeveer 2000 haardsteden en wij
zagen daar een mooie kerk, welke de hoofdparochiekerk is, in de om,
trek waarvan op een rij dertien héél grote en wél van takken voorziene
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dorre bomen zijn geplant; en in elk. daarvan waren vijf of zes reigernes
ten, waarin talloze jonge reigers zaten en ook de oude met hun talrijke
"bedienden", iets wat erg aardig was om te zien. En op de huizen recht
tegenover genoemde bomen ziet men op de nok van de daken eveneens
nesten van die reigers. En wanneer de jongen groot zijn, gaan zij weg en
daarna keren zij ieder jaar terug om op genoemde plaats te nestelen, zon
der dat de mensen dat als vervelend ondervinden; aldus kan men zeggen,
dat daar méér reigers zijn dan mensen in tien bewoonde plaatsen sa
men".22

Tot de door De Beatis vermelde met reigernesten bedekte pan
den aan de overkant van de kerk behoorde het imposante huis van Elde
ren, eens bewoond door twee drossaarden van de heer van Breda.23

Daarnaast stond het huis de Maen en de Cluse, dat als pastorie dienst
deed.24 Tegen de muur van het huis van Elderen hingen blijkens een
brandordonnantie uit het jaar 1550 ladders en ander brandgerief.25

De kerkrekening van 1620 spreekt van zeven afhangen of logies,26
die waren getimmerd aan de Boterbanken; in één dier afhangen, dus
nog op het kerkhof(!), stond een der vele stadspompen.27 Het moet
hier gaan om simpele afdaken, misschien met een eenvoudige afscheiding
aan de straat, die slechts dienden om er goederen in te verkopen. De
aanbouw is mogelijk een gevolg van de economische opbloei der stad
tijdens het Twaalfjarig Bestand, waarin ook de markthandel deel zal
hebben gehad. De bedoelde afhangen waren gebouwd tegen de reeds
vermelde kerkhofmuur en vervulden blijkbaar geen enkele woonfunctie.
De indruk wordt gewekt dat het hier slechts om permanente marktkra
men ging. Een eenvoudige karakterisering geeft ook de kerkrekening
1625/1626, die gewaagt van "seven afhangen oH huyskens in den jaere
1620 aen de Boterbanken onder de oude Reygereye aent kerchoff alhier
gemaeckt synde". Een straatmaker werd toen uitbetaald "ter saecken
dat hij de winckels oft logie aen de Boterbanken gecassyt heeft".28 Er
moet dus een gewone keibestrating hebben gelegen.

De oudst overgeleverde tekening van de Grote Kerk, die van ca.
1630 dateert, toont ons dit gebouw vanuit het zuidoosten.29 De "af
hangen" aan de noordzijde kunnen er dus niet op voorkomen. De te
kening toont aan de Marktzijde slechts een huisje met trapgevel tegen de
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sacristie en een aanbouw met lessenaardak tegen de kooromgang. Bij de
rest van de kooromgang is merkwaardig genoeg geen enkel huisje gete
kend; wel is er een houten hekwerk te zien.

De "afhangen" in de Reigerstraat hebben slechts twintig jaar be
staan. Men spreekt in 1640 van: "De onnutte ende vuyle afhangen" of
"de logie dye voer de groenwyffs ende andere by afhanck gestelt is ge
weest op den muer van het kerckhoff tegen 's Princen choor".3o Men
achtte de tijd rijp om er echte huizen voor in de plaats te zetten.

Bebouwing aan de noordzijde.

De bouw der woningen verliep niet zonder competentiegeschillen
tussen verschillende autoriteiten in Breda. Hierbij speelden een rol:
Adriaen Verelst, als rentmeester der geestelijke goederen van de prins
van Oranje, de militaire gouverneur Francois de l'Aubespine, marquis
de Haulterive,31 de binnenburgemeester of "voorschepen" Johan van
Aerssen en diens zoon de drossaard Cornelis van Aerssen.

Het bouwplan der huizen was opgesteld door de kerkmeesters der
Grote Kerk Jan d'Assegnies en Mattheus Michielssen Smits. Zij hadden
door de hofmeester Nicaster32 een model der dertien woningen laten
tonen aan prins Frederik Hendrik. De huizen zouden worden gebouwd
tegen de hoger op te trekken muur van het kerkhof. De bovenverdie
ping zou met uitstekende crabelen33 over deze noordelijke kerkhofmuur
hangen. Nadat de kerkmeesters zich terzake reeds met de magistraat had
den verstaan richtten zij in februari of maart 1640 tot de prins een re
quest, waarin als motieven voor de bouw werden opgegeven dat de
"timmeringe niet alleen en sal strecken tot proffyt ende onderhout van
deselve kercke maer oock tot gerief van de gemeente ende cieraet van de
Stadt". Vervolgens verzochten zij 's prinsen toestemming voor de
bouw.34

De kerkmeesters waren echter reeds op de zaak vooruit gelopen door
op 5 maart 1640 de eerste negenhuisjes aan te doen besteden. Dit nu was
allerminst naar de zin van 's prinsen rentmeester der geestelijke goede
ren Adriaen Verelst, die eerst op 7 maart 1640 kennis kreeg van de
voorgenomen bouw. Hij liet terstond het stadsbestuur aanzeggen "dat
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de dispositie over de geestelycke goederen ende tgene daer van depen
deert als het kerckhoff ende de mueren daer van toebehoort aen (zijne)
Hoocheyt ende dat sonder derselver voorweten ende consent sulckx nyet
en behoorde noch en mach geschieden".

De binnenburgemeester antwoordde Verelst dat de zaak niet hem,
rentmeester, aanging maar wel de drossaard Cornelis van Aerssen en
dat deze wel zou zorgen dat de autoriteit van de prins niet werd ge
schonden. Adriaen Verelst repliceerde dat hem de zorg voor de domeinen
was toevertrouwd terwijl de drossaard belast was met het "gadeslaen
van keuren ende breucken". Ieder had zich voor eigen zaken te verant
woorden.

Toen VereIst echter daags daarna terugkeerde uit het Liesbosch zag
hij dat de afbraak van de oude in 1620 gebouwde "afhangen" reeds was
begonnen. Hij meldde dit bij de militaire gouverneur De Haulterive,
die terstond enkele leden van het stadsbestuur bij zich riep en hen
aanzegde dat er niet zonder 's prinsen toestemming mocht gebouwd
worden. Daarop beloofden de magistraatsleden, dat zij het werk zouden
stilleggen en zich tot de prins zouden richten.

De prinselijke rentmeester stuurde dezelfde dag een uitvoerige brief
aan zijn meester, waarin hij zich tegen het bouwplan verklaarde op
gronden, die wel heel sterk overeenkomen met onze argumenten bij het
beoefenen van monumentenzorg. Hij schreef nl.: "Vele met mij oordee
len, dat het object ende aenschouwen van het schoon steenwerck van
de kercke de plaetse alt/aer meer verciert als van eenige cotereijkens,35
de voors. logie dye maer acht oft tWen voeten hoech en was en verblijn
de tvoors. werck: nijet gelyck wel doen sal dit nieuw voortstel van twee
hooch te timmeren". Zijn brief bevestigt verder dat het de bedoeling
der kerkmeesters was de bestaande kerkmuur op te trekken en daarop
met crabelen die uitstaken over het kerkhof huizen met een verdieping
("twee hooch") te bouwen. VereIst eindigt zijn bericht met de op
merking dat het plan niet mocht doorgaan zonder toestemming van de
prins, "dan dese Bredaesche Dryvulducheyt36 schynt daerop cleyne
achtinge te nemen ende stelt het aen ende spreeckt al oft sy Baender
Heren van Breda waren".37

Dat. tot dit driemanschap de binnenburgemeester en diens zoon de
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5. Grote Kerk met groot kerkhof, gezien vanuit het zuid-oosten, ca. 1630.
Pentekening door A. Rademaker, in het bezit van de Rijksdienst voO'[ Monumentenzorg.

Jaarboek De Oranjeboom 21 (1968)



6. Gezicht op de Grote Kerk, 1900.
Naar een aquarel van M. A. van Nieukerken.

Archief Restauratiecommissie Cr. Kerk. Breda.
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7. De huizen aan de noordzijde van de Grote Kerk.

Archief Restauratiecommissie Gr. Kerk, Breda.
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8. De huizen De Oranjeboom en Prins Maurits voor de restauratie, ca. 1925.

Archief Restauratiecommissie Gr. Kerk, Breda.
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drossaard behoorden werd ons reeds duidelijk. Wie de derde man was
laat zich voorshands slechts raden. Was het de buitenburgemeester Jhr.
Johan van Hertsbeeck of één der schepenen? De politieke situatie van
die tijd is ons nog te weinig bekend om een keuze te kunnen doen.

Na al deze verwikkelingen was een tiendaagse spoedreis van één
der kerkmeesters naar Den Haag noodzakelijk.38 Deze actie had het ge
lukkig resultaat dat de prins reeds op 17 maart permissie tot de bouw
verleende op conditie dat de huizen met de tweede étage niet verder
over de muur van het kerkhof mochten overspringen dan 4 of 5 voet, d.i.
1,12 m - 1,40 m.39

Hierna verliep alles voorspoedig. Op 1 mei werd ten stadhuize de
bouw van het vijfde huisje met een stenen toegangspoort tot de kerk
aanbesteed.40 Het stadsbestuur verleende 9 juli toestemming om geld te
lenen voor de afbouw van de nog resterende vier huizen.41 Op 18
augustus werden doodkisten opgegraven om de fundamenten van enkele
huisjes te kunnen leggen.42 Spoedig daarop was de gehele rij woningen,
die voorzien waren van "luyven" (loges) 43 gereed. De kerkrekening van
1640 leert dat zij aan heel eenvoudige lieden verhuurd werden; we vin
den beroepen als kleermaker, soldaat, vroedwijf, knoopmaker, straat
maker, kramer, passementwerker, viskoper en zakkendrager.

Het is opvallend dat na de afbraak van de oude "afhangen" tegen
de kerkhofmuur in 1640 aan de overkant tegen de muur van het huis
Elderen nog zes soortgelijke bouwsels blijken te staan. Ook deze waren
eigendom van de kerk en moeten niet meer dan permanente marktkra
men geweest zijn. We treffen als huurders b.v. een horlogewerker aan
en een poulierster.44 Het aantal verhuurde huizen aan de zuid· en OOst·
zijde van de Grote Kerk bleek in 1645/1646 tot elf teruggelopen.

De kerkrekeningen en een lange reeks acten van verhuring uit de jaren
1675-1778 leren verder wie zoal in de huisjes gewoond hebben. Het
blijken altijd kleine luiden te zijn geweest, neringdoenden, kleine be
ambten of lagere kerkfunctionarissen.45 De kerkehuizen aan de Reiger
straat waren blijkbaar niet voor de eeuwen gebouwd, want in 1784
moest een vergaand ontwerp-restauratieplan worden opgesteld. Dit
kwam op 28 december van dat jaar ter tafel in de vergadering der Tien-
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De huizen rond de Grote Kerk te Breda. Situatie volgens het mi
nuutplan van het kadaster, 1826.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Sectie B

1. 649 Huis Prins Maurits
2. 650
3. 651
4. 652
5. 653
6. 654 met stenen poort
7. 655
8. 656
9. 657

10. 658
11. 659
12. 660
13. 661
14. 662
15. 663 Joh. Brejaart

Sectie B
16. 664 Huis Emaus, later

De Vrachtwagen
665) } Huizen, in 1682 gebouwd ter
666 plaatse van de Stadswaag
667 Stadsherberg
668 Kosterij
644
645
646
647
648 De Auraengieboom, gebouwd
v66r 1568, met poortcamer
boven het Klein Kerkhof,
gebouwd ca. 1624
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raden, die het project door een commissie lieten beoordelen. De over
weging dat de panden in zo slechte toestand verkeerden, dat er geen
huurders kwamen opdagen leidde ondanks de slechte toestand der kerk
financiën tot de machtiging om het herstel te ondernemen.46

Nieuwbouw 1850 en 1854.

Het oudste kadastrale plan - van het jaar 1824 - geeft ons de
eerste nauwkeurige close-up van de bebouwing rond de Grote Kerk. Te
gen de kooromgang stonden vijf huisjes (sectie B 644-648), ten noorden
van de toren twee huisjes (B 655-666) en ten zuiden daarvan bevond
zich de stadsherberg (B 667), een gebouw dat eerst in de vijftiger jaren
van deze eeuw is afgebroken. De herberg "De Vrachtwagen" (B 664 )47

op de hoek van de Reigerstraat en de Torenstraat heeft evenmin als het
links ernaast gelegen huis bezit van de kerk uitgemaakt. De dertien in
1640 aan de Reigerstraat gebouwde huisjes droegen de nummers B 650
662.

De reparaties in 1785 daaraan verricht, hebben niet verhinderd dat
deze in het midden der vorige eeuw geheel verlaten en onbewoonbaar
waren. De kerkvoogdij, die na de scheiding van kerk en staat in 1798
de uitsluitende beschikking over kerkgebouw c.a. bezat, beraadde zich
in haar vergadering van 26 april 1849 over de te nemen maatregelen.
Zij besloot een bestek met begroting te laten opstellen voor vernieuwing
van de vijf huizen aan de oostzijde met de daaraan verbonden stenen
poort. 48 Hiermede belastte zich in eerste instantie de heer]. C. J.
Huijsers, opzichter bij de Rijkswaterstaat,49 wiens plannen 16 novem
ber 1849 ter tafel kwamen maar wegens de hoge kosten niet werden
aanvaard.50 Men gaf nu de metselaar Joh. Kuselbos51 opdracht tot het
maken van een goedkoper ontwerp, hetwelk hij op 29 november al aan
de regenten voorlegde. Het hield de bouw in van drie woonhuizen,
waarvan twee met dubbele ingangsdeur. Reeds op 8 december 1849
vond de aanbesteding plaats, waarbij Arnout Franken van Seters het
werk voor 5200 gulden werd gegund. In het bestek stond uitdrukkelijk
voorgeschreven dat de eeuwenoude stadspomp voor één der huizen
moest blijven staan en dat de oude vervallen huisjes uit 1640 met in-
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begrip van de fundamenten geheel moesten worden afgebroken.52

Zo ontstonden in 1850 de huidige percelen Reigerstraat 1 - 5, die een
totale breedte hadden van 21 ellen en 30 duimen. De huizen werden
direct verhuurd voor resp. 300, 150 en 125 gulden per jaar.

De resterende acht oude huisjes ten westen van de noorder kerk
ingang kwamen vier jaar later voor afbraak aan de beurt. De Helmondse
aannemer Emondus Zwegers bouwde voor 11700 gulden drie beneden
en twee bovenhuizen, die een totale breedte hadden van 36 el en 10
duim (thans Reigerstraat 7, 7a, 9, 9a en llaJ53 De eerste steen was ge
legd in apri11854 en in oktober van dat jaar werd het "dakwerk ge
steld". Deze percelen waren eveneens door Kuselbos ontworpen, die ook
het toezicht op de bouw waarnam.54

De overige oude huizen rond de kerk bleven nog heel lang staan, zo
dat Dr. Kalf in zijn monumentenbeschrijving van 1908 bij de Grote
Kerk nog kon noteren: Enige huisjes tegen het koor, de kosterswoning
tegen de vier oostelijke traveeën van het schip en een woonhuis (de
"Stadsherberg" J tegen de doopkapel.55 Vooral de huizen tegen het koor
waren velen een doorn in het oog, zodat de gemeenteraad bij de eerste
subsidieverlening voor de kerkrestauratie in 1903 reeds de wens uit
sprak dat de gevoteerde gelden op de eerste plaats zouden worden aan
gewend voor de uitwendige restauratie en het wegruimen van de huis
jes aan de marktzijde.56 De huisjes rond de kooromgang en tegen de
kapittelzaal werden in 1910 door de restauratiecommissie van de kerk
voogdij aangekocht. Nog in hetzelfde jaar werden er enkele gesloopt. De
kosterswoning aan de zuidzijde is echter pas ca. 1930 ontruimd en was
in 1933 nog niet geamoveerd.57

Toen rond 1964 de voltooiing van het herstel van de Grote Kerk in
zicht kwam diende nog over het lot van de huizen in de Reigerstraat te
worden beschikt. Bij de beslissing van de kerkvoogdij om de woningen
te behouden gaf het standpunt van de Rijksdienst voor de Monumenten
zorg de doorslag. Deze opvatting hield in, dat de aanwezigheid van hui
zen aan en om kerken - mits van karakteristieke stadsbeelden kan
worden gesproken - de meest aanvaardbare situatie is. Zonder deze
bebouwing zou de machtige kerk minder goed tot haar recht komen op
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dit centrale punt in de stad. Eenzelfde opinie was reeds in 1933 gehul
digd door de restauratie-architect M. A. van Nieukerken, die meende
dat een geheel ontmantelde Grote Kerk aan schaal en indruk ten opzich
te van haar omgeving zou verliezen.5s

Hier ter stede waren de meningen over deze zaak echter zeer ver
deeld, zoals bleek bij de discussie in de gemeenteraad op 13 april 1967,
toen een voorstel aan de orde kwam om 20 % subsidie te verlenen in de
totale subsidiabele restauratiekosten der huizen à f 361000,-.59

De protestants-christelijke fractie en de Partij van de Arbeid waren
vóór het voorstel. In de fracties van KVP en VVD liepen de meningen
echter uiteen. De liberale politicus Van der Werff wilde handhaving der
huizen met het motief dat voor het werkelijk "vrijleggen" ook afbraak
van de noordzijde der Reigerstraat nodig zou zijn. Hij wees erop dat dit
laatste alleen alom financiële redenen ondoenlijk was. Het voorstel
werd na ampele bespreking tenslotte met 19 stemmen vóór en 11 tegen
aangenomen. Eén raadslid verliet vóór de stemming de vergadering.6o

Zo zal deze wand van de Reigerstraat dan toch in stand blijven. Deze
beslissing kan naar onze mening de werking van de Grote Kerk· ten op
zichte van de binnenstad inderdaad ten goede komen. De huizen zelf
hebben echter bouwkundig noch historisch veel waarde. Het is jammer
dat destijds niet het ontwerp van de deskundige Huijsers maar dat van
een gewone metselaar is uitgevoerd.
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AANTEKENINGEN
1 Een dochter van de genoemde rentmeester was een der stichteressen van het

klooster van het H. Graf te Turnhout. In de kroniek dier fundatie wordt
vermeld hoe Amalia van Solms VereIst had aangeboden hem in zijn ambt te
handhaven of zelfs een gewichtiger positie te verlenen, indien hij van gods
dienst wilde veranderen. "Daerop heeft hij sijnen degen met den bandelier
voor haer voeten geleijt, seggende dat hij dat nu, noch nimmermeer en soude
doen". - Z. M. Hereswitha O. S. S. J., Den oorspronck ende opkomste van
ons clooster binnen de Stadt ende vrijheijt van Turnhout (1962), p. 5. 
Deze wetenschap dank ik aan de vriendelijke mededeling van Dr. J. L. M.
de Lepper te Nieuw-Ginneken.

2 Behalve de Grote of Onze Lieve Vrouwekerk bestond sedert de 14e eeuw
buiten de stadsmuren aan de Haagdijk nog de kapel van Markendaal. Ter
onderscheiding van het gebouw aan de Markt werd dit Godshuis - vooral
na de invoering der Reformatie - de Kleine Kerk genoemd, wat meebracht
dat de oude Onze Lieve Vrouwekerk als Grote Kerk werd aangeduid.

3 J. Kalf, De monumenten in de voormalige Baronie van Breda (Utrecht 1912),
p.59.

4 GA Breda, Archief Grote Kerk, kerkrekening 1524/1526, p. 44; J. R. Baron
van Keppel, Eenige wetenswaardigheden betreffende de Groote- of Lieve
Vrouwen Kerk te Breda (Breda z.j.), p. 10. (verder aan te halen als Van
Keppel). De rekeningen uit het archief der Grote Kerk zullen verder alleen
worden aangeduid als: kerkrekening.

5 Kerkrekening 1524/1526, p. 37. Dit woord vond ik niet in het Middelneder
lands woordenboek van Verwijs en Verdam. Vermoedelijk is bedoeld schut
planken, d.w.z. planken, die dienden om de huisjes of daartoe behorende
kamers van elkaar af te schutten.

6 Genoemd woordenboek deel IX ('s-Gravenhage 1929), kolom 2628-2630
geeft voor dit woord vele betekenissen. Vermoedelijk beduidt het hier aan
vankelijk alleen kamertje of vertrek, later voor een deel der huisjes tevens:
winkel, plaats waar men zijn waren uitstalt.

7 Kerkrekening 1524/1526, p. 11; Van Keppel, p. 8.
8 Archief Grote Kerk nr. 141, p. 59; Van Keppel, p. 11.
9 Algemeen Rijksarchief Brussel, Papiers de l'Etat et de l'Audience no. 618/36.

"Quohier van redressemente van de 100e penning over de onroerende goede
ren gelegen in stad en bijvang van Breda".

10 De definitieve monumentenlijst van 1965 dateert het pandje op ca 1585.
11 Kerkrekening 1611/1612, fol. 12.
12 Kerkrekening 1625/1626, fol. 3.
13 Kerkrekening 1586/1587, fol. 5v; Van Keppel, p. 11, 12 en 75.
14 Kerkrekening 1585, passim; Van Keppel, p. 11.
15 Kerkrekening 1631/1632, fol. 5.
16 Kerkrekening 1619/1620, fol. 10v; 1623/1624, fol. 7; 1625/1626, fol. 4v.
17 In 1582 had deze kapelaan reeds een geschil met bisschop Wilhelmus Linda

nus. Zie over hem p. Placidus in Jaarboek De Oranjeboom X (1957), p. 81 en
voorts Van Keppel, p. 11.

18 Kerkrekening 1631/1632, fol. 5.
19 "Noch heeft de voors. kercke op het kerckhoff staende een huysken dat ge

fondeert ende gemaect is tot behoeff als die peste regneert binnen der stadt
van Breda om dat die pastoor alsdan zyn habiten, daer hy mede in de peste
gaet aldaer soude veranderen ende inleggen, dienende oyck om sommighe men
schen vuyt pesthuysen comende aldaer het Eerweerdige Sacrament te admi-
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nistrerene, d'welck men genoech houdt voor een sieckhuysken oft infirmerye
ende en is daeromme nyet getaxeert .... ". - ARA Brussel, t.a.p.

20 Van Keppel, p. 20-21.
21 GAB, Stadsarchief no. 346, fol. 32. In 1682 lieten de kerkmeesters tussen het

huis Emaus (zie noot 47) en de toren, ter plaatse waar de stadswaag had ge
staan, twee nieuwe huizen bouwen (in 1824 sectie B 665-666). Cfr. kerkrek.
1682/1683, fol. 27v-28.

22 Ludwig Pastor, Die Reise des Kardinals Luigi d'Aragona durch Deutschland,
die Niederlande, Frankreich und Oberitalien, 1517-1518, beschrieben von
Antonio de Beatis (Freiburg 1905), p. 114-115. Zie ook de Franse vertaling
door Madeleine Havard (Paris 1913), p. 100-101. De Italiaanse tekst luidt als
volgt: "La decta terra è di MM fochi, et ce vedimo una bella ecclesia, che è
la parroghiale magiore, intorno de la quale sono piantati ad ordine XIII arbori
sechi grandissimi et ben forniti de rami, et in ogni uno de quelli erano cin
que et sei nidi de ayroni, ne i quali erano infiniti ayroni giovani et li vecchi
anche con loro molto domestici, cosa assai beHa ad videre. Et a Ie case che
sono in frontispitio de dicti arbori in cima de teeti sono anche nidi de li pre
fati ayroni. Et como li piccoli son grandi, se vanno via, et poi ogni anno re
tornano ad nidificare in decto loco, nè da li homini de la terra loro è dato
fastidio a1cuno; de modo se pUD dire che piu ayroni son lli, che in X lochi
gionti dove ne sia moltitudine". De Nederlandse vertaling werd welwillend
bezorgd door Dr. B. A. Vermaseren te Breda.

23 Taxandria XLVIII (1941), p. 309.
2<1 W. Bezemer, Oude Rechtsbronnen der stad Breda ('s-Gravenhage 1892), p.

49-50.
25 Zie het opstel van mijn ambtsvoorganger Dr. P. Scherft in dit Jaarboek II

(1949), p. 70.
26 Zie voor een "logie" of schuur naast het Oudemannenhuis te Breda mijn

boekje "Het Bredasche Gasthuis" (Breda 1951), p. 69 en GAB, Archief Oude
Mannenhuis, inv. 162 en 165. Deze "logie" werd in 1642 afgebroken.

27 Kerkrekening 1620/1621, fol. 11-12.
28 Kerkrekening 1625/1626, fol. 5 en kerkrekening 1619/1620, fol. 55.
29 Afgebeeld bij Kalf, o.c. als plaat VIII (tussen p. 64 en 65): zie ook afb. 0 bij

dit artikel.
30 Algemeen Rijksarchief 's-Gravenhage, Nassause Domeinraad ná 1581, inv.

Hingman 1083, fol. 238 en 238c.
31 Zijn fraaie aan François Quesnell II toegeschreven portret werd in november

1968 op een veiling bij Sotheby's te Londen aangekocht door ons Stedelijk
Museum.

32 Jhr. René de Carracciol et de Nicastre werd bij akte dd. 17 nov. 1637 door
Frederik Hendrik benoemd tot diens hofmeester, op een gage van f 800,
per jaar, met de beschikking over twee rijpaarden. De Nicastre werd in 1641
uit 's Prinsen dienst ontslagen, doch behield nadien een jaargeld, dat gelijk
was aan zijn gage. - Algemeen Rijksarchief 's-Gravenhage, Nass. Dom. inv.
Hingman 599, fol. 7, 8, 67 en 122.

33 Een crabeel of karbeel is een schuine houten schoor, die het verband tussen
een stijl en de hierop liggende balk verstijft, in het bijzonder bij dakkappen
en zolderingen. - J. B. Haslinghuis, Bouwkundige termen (Utrecht 1953), p.
189.

34 Alg. Rijksareh. 's-Gravenhage, Nass. Dom. inv. Hingman 1083, fol. 238c.
35 Dit woord trof ik niet aan in het Middelnederlands Woordenboek van Ver

wijs en Verdam en evenmin bij K. Stallaert, Glossarium van verouderde
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rechtstermen (Leiden 1890). Het kan hier niet anders dan kleine onooglijke
behuizingen betekenen (coter = bewoner ener kleine boerderij; kleine land
bouwer zonder ploeg).

36 De gecursiveerde woorden werden later doorgehaald en vervangen door: "dit
Bredaesche Triumviraet".

37 Alg. Rijksarch. 's-Gravenhage, !.c. fo!. 238.
38 Kerkrekening 1640/1641, fo!. 36.
39 Alg. Rijksarch. 's-Gravenhage, !.c. fo!. 238b.
40 Kerkrekening 1640/1641, fo!. 37v; dr. fo!. 36, 40 en 43v.
41 GAB, Stadsarchief 345 s 19.
42 Kerkrekening 1640/1641, fo!. 39.
43 Dat "luyven" te Breda met "logies" synoniem zijn blijkt b.v. uit een con

tract dd. 25 febr. 1599 tussen het stadsbestuur en het ambacht der viskopers,
dait handelde over "twee nyeuwe luyven ofte logiën". - RA den Bosch, Col
lectie Cuypers van Velthoven 103.

44 Kerkrekening 1645/1646, fo!. 9v-l0v.
45 GAB, Stadsarchief, inv. 349-351; zie ook het kohier van de honderdste pen

ning over 1644-1676, fo!. 17v-21 (GAB, Stadsarchief no. 1916). De ms. ge
schiedenis van Breda (ca. 1740) door kolonel Van Broekhuijzen (RAH, Col!.
Cuypers van Velthoven 104, katern 14) spreekt van: "de kerkenhuijskens ....
waar in allerlij neering gedaan word van gesoute visch, oesteren, kreeften,
citroenen, orangje en chinaas appelen en diergelijke, sijnde Tuijm en logtig"(!).

46 GAB, Stadsarchief, inv. 27; de resolutie dateert van 18 januari 1785.
47 In 1823 als zodanig gesticht door Johannis Theodorus Meijnders, die het op

12 februari van dat jaar had gekocht van de weduwe Seb. van Raamsdonk
(GAB, N 1327, akte 169). Vroeger heette dit huis Emaus (dr. Van Keppel, p.
21 en 31).

48 GAB, Archief Grote Kerk no. 728, fo!. 36.
49 Jan Carel Jacob Huijsers was geboren te Breda 7 juni 1817 als zoon van

Pieter en Wilhelmina Jacoba van Naerssen. Hijzelf was gehuwd met Antonia
Wilhelmina Lukwe!. Zie voor genealogische gegevens betreffende de archi
tectenfamilie Huijsers: Jaarboek Ghulden Roos XXI (1961), p. 120.

50 Blijkens de kerkrekening over 1850 (arch. Grote Kerk no. 235 A) ontving hij
/120,- als honorarium "voor gemaakt bestek". In de notulen no. 728 leest
men op fo!. 39v-40: "De secretaris brengt vervolgens ter tafel plan, bestek en
begrooting van de voorgenomen vernieuwing der kerkenhuisjes in de Reiger
straat, tusschen de Markt en den noorder ingang der Kerk, een en ander op
gemaakt door den Heer Huijzers, opzigter bij den Waterstaat. In zijn hoofd
trekken wordt dit plan, als overeenstemmende met datgeen wat reeds vroeger is
aangenomen, goedgekeurd; dan vermits de begrooting met ruim duizend gul
den de som overtreft, welke daarvoor vroeger was geraamd, acht men het
wenschelijk op de uitvoering zoo veel te bezuinigen als met hecht- en deug
delijkheid van het werk bestaanbaar is. De secretaris deelt ten dien aanzien
mede, dat hem, na vertrouwelijk overleg met den metzelaar Kuselbos onder
scheiden punten zijn voorgekomen, welke merkelijk goedkooper konden wor
den ingerigt; en wordt dien ten gevolge, na ampele deliberatie, besloten, ge
noemden metselaar uit te noodigen om van zijnen kant een ander best"ek met
begrooting te formeren en aan deze vergadering voor te leggen, opdat men
dan eene keuze zoude doen."

51 Johannes Kuselbos, geb. Breda 30 okt. 1802, overleden aldaar 30 november
1866.

52 Arch'. Grote Kerk no. 680.
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53 Arch. Grote Kerk no. 681 A.
54 Hij ontving voor zijn bemoeiingen 5010 der aanneemsom à f 11700,- is

f 585,- (kerkrek. no. 240 A).
55 Kalf, a.w. p. 63.
56 Verslag van den toestand der gemeente Breda over het jaar 1903 (Breda 1904),

p. 89-90; Notulen van den Raad der gemeente Breda 1903, p. 318-319.
57 M. A. van Nieukerken, Iets over de restauratie van de Groote of O. L.

Vrouwekerk te Breda (Breda 1934), p. 41 en 65.
58 Van Nieukerken, a.w. p. 61-62.
59 Bijlagen raadsnotulen 1967 no. 151.
60 Gedrukte raadsnotulen 1967, p. 196-204.
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