
De Kardinaalshoed te Breda
timmerbedrijf en zoutziederij

door

F. A. BREKELMANS

Sedert de ontmanteling van de vesting Breda in de jaren 1870
1880, hebben de straten van de binnenstad een grote verandering onder
gaan. Veel woonhuizen zijn geleidelijk aan tot winkels verbouwd. Oude
monumentale gevels hebben tijdens dit proces vrijwel alle opgehouden te
bestaan. Van de vijftien echte winkelstraten in de binnenstad bezitten er
slechts acht nog één of meer monumentale façades. 1 Zo ziet men in de
Karrestraat nog het achterpoortje van de Vleeshal, aan de Torenstraat de
fraaie trapgevel van het huis "Het Schaecbert', , aan de Veemarktstraat de
Louis XVI-gevel van "De Vergulde Craen" (no. 23), enkele vroeg 1ge
eeuwse "gevels en de Louis XVI-gevel van het pand der firma Van Gend
en Loos. In de straten van het centrum zijn verder nagenoeg geen fraaie
oude woonhuizen meer over.

In de Ginnekenstraat staat nog slechts één woning in Lodewijk XVI-stijl,
het huis no. 88, thans een zaak in tabaksartikelen. Het heeft een onsymme
trische baksteengevel met hardstenen plint en een poort met houten kroon
lijst. Boven aan de gevel ziet men eveneens zo'n kroonlijst met festoenen.
Op het dak een schoorsteen met omgekeerd kelkvormige afdekking.2 Verder
is er tot op heden, behalve de pastorie, nog één ongeschonden woonhuis
over. Wie weet hoe spoedig de sloper ook dit zal neerhalen. Nummer 72,
een kloeke patriciërswoning, die onder verf- en pleisterlaag een behoorlijk
geproportioneerde midden 17e eeuwse gevel verbergt, zal moeten verdwijnen
voor de uitbreiding van een grote confectiezaak,3

Daarmede komt een einde aan een bestaan van meer dan driehonderd
jaar. Doch dit feit alleen behoeft nog geen aanleiding te zijn voor het
schrijven van een artikel. Het huis no. 72, welks gevel ogenschijnlijk geen
kunsthistorische qualiteiten bezit, heeft langs de poort bouwfragmenten die
16e eeuws aandoen en een bespreking alleszins waard zijn. Verder hebben
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Afb. 2. Voorgevel van het huis De Kardinaalshoed te Breda. 1959.
Foto: "Schreurs".
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Afb. 3. Huis De Kardinaalshoed. Zuidelijke boog van de voormalige galerij.
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Afb. 4. Huis De Kardinaalshoed. De galerij gezien vanuit het zuid-westen.
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Afb. 5. Grafzerk van Jan Antoni Schuermans, diens vrouwen zijn schoon
dochter in de Grote Kerk te Breda. Tekening van C. D. Bakker in het

Gemeente-archief te Breda, Verz. K. en A. 1945-280.
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dit pand en zijn aanhorigheden tot voor kort een rol gespeeld 1fi het
economische leven van de stad.

Gaat men de inrijpoort binnen, dan ziet men aan het einde van het
voorgebouw een dichtgemetselde galerij van twee traveeën. Zij bestaat uit
bogen, die geplaatst zijn op toscaanse zuiltjes. Zoals bekend zijn deze een
vereenvoudigde slankere vorm van de Dorische Orde. Gewelven schijnt de
galerij nooit gehad te hebben. Het geheel doet zich voor als een loggia uit
de renaissance. De zijgevel van het gebouw is pas na 1913 gepleisterd.4

Mede op grond van het boven de achterste boog geplaatst muuranker zou
dit gedeelte gedateerd kunnen worden op het einde der 16e eeuw.5

Het bouwwerk roept direct vergelijkingen op met de zuilenhof van het
Bredase kasteel en met de zuilen van de hoofdwacht in de St. Janstraat
(1767).

De ontdekking van zulke fraaie bouwresten voerde ons tot een speur
tocht in de Bredase archieven.6 Daaruit alleen zouden toch de vragen
beantwoord kunnen worden: wie heeft dit huis gebouwd; hoe kwam men
ertoe een dergelijke galerij te stichten en waartoe heeft het huis gediend?

DE STICHTING.

Op de plaats van dit huis stond reeds in 1532 een woning, die echter
geen naam droeg. Zij was eigendom van Jehenne Harman Peterss. dochter
van Heusden, weduwe van Willem Pappen. Deze dame droeg haar toen
over aan Lenairt Godertss. van Besoyen. In 1533 kwam zij aan Adriaen
Willemss, de Smid, wiens erven haar in 1562 overdroegen aan de schipper
Gommaer Jan Jan Huygens en deze in 1569 aan Jan Joris Andriess. Daarna
raken we het spoor bijster. Verder licht geeft pas een vestbrief van
8 oktober 1642, waarbij de erven Peeter Vingerhoets overdragen aan Jan
Anthonissen Schuermans "eene hofstede, hovinghe ende erfenisse met alle
haere toebehoorte, daeraff de huysinghe ten tijde des conincx is geruineert".
In 1646 wordt gezegd, dat dit huis de naam "De Raepcoeck" had gedragen.7

We zouden hieruit kunnen opmaken, dat het in de "Spaanse" tijd (1625
1637) in brand geschoten of zonder meer afgebrand is. In 1644 werd nog
een nabijgelegen erf bijgekocht.

Schuermans had dus, zoals wij het nu zouden uitdrukken, een pand met
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herbouwplicht gekocht. De stad verleende hem in 1645 vrijdom van de
verponding gedurende niet minder dan zestien jaar.8 Het was toen acht jaar
na de inneming der stad door Frederik Hendrik. Na het wankele Spaanse
bewind van twaalf jaar, waarbij de burgerij steeds onder dreiging had
geleefd, kon de stad zich herstellen. De Vrede van Munster was in zicht.
De Oranjes, Heren van Breda, waren in de Republiek tot grote macht en
welstand gekomen. De factoren voor de opbloei van de bouwnijverheid
lagen gunstig. De bouwondernemingen zullen zo'n voorspoedige tijd gekend
hebben, dat een man als Schuermans dit huis kon bouwen.

Over de bouw zelf valt niets te vinden; we weten slechts, dat Schuer
mans in 1647 een beperkte som geld opnam, waarvoor hij in onderpand
gaf zijn "nieuwe getimmert huys en erve op het Ginnekenseynde, zoals hij
het bewoont".9

Het beroep van de stichter kan ons tot de verklaring brengen van de
aanwezigheid van de reeds vermelde opvallende bouwfragmenten. Hij was
n.l. "meester timmerman van de Prins van Oranje", een hoedanigheid die
thans gelijk te stellen zou zijn met die van chef van de bouwkundige dienst
van een belangrijk vorst. In de stedelijke archieven wordt hij steeds als
"seigneur" (Sr.) aangeduid, een titel, die hem rangschikt onder de wel
varende burgers. Evenals zijn zoon zal hij katholiek geweest zijn, maar
dat was voor de Oranjevorsten en zeker voor de verdraagzame Amalia
van Solms blijkbaar geen bezwaar. Hij moet een kundig man geweest
zijn, die zijn werkzaamheden tot ver buiten Breda uitstrekte. Zo heeft
hij de in 1650 begonnen bouw van het kasteel van Turnhout voor
Amalia van Solms uitgevoerd.19 In 1655 nam hij voor drie jaar het
onderhoud aan van de drie stadspoorten en de daarbij behorende bruggen.
Samen met zijn zoon Jan Schuermans jr. en enkele anderen vormde hij in
1671 een "compagnie" voor het uitdiepen der contrescharpsgrachten langs
de stad.tt

Zonder twijfel is Schuermans bij zijn werk aan de prinselijke bezittingen
geregeld in aanraking geweest met bouwwerken in de stijl der renaissance.
Was het dan een wonder, dat hij zijn eigen woning in diezelfde geest
heeft gebouwd? Het blijft ook mogelijk, dat hij voor deze bouw "afbraak"
heeft gebruikt van prinselijke gebouwen, waaraan hij werkzaam is geweest.t2

Indien dat het geval zou zijn, zou de boven aangegeven datering op het
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einde der 16e eeuw acceptabel kunnen worden. Hij kan dan immers materiaal
gebruikt hebben, dat reeds minstens een halve eeuw oud was. Overigens is
het niet onaannemelijk, dat de galerij in Schuermans' huis in 1645 nieuw
is gemaakt. De Hampoort te Grave, die in 1688 is gebouwd, bezit in
weliswaar veel groter proporties nagenoeg dezelfde toscaanse zuilen met een
soortgelijke boog.13

Schuermans' huis moet van het begin af aan groot en voornaam geweest
zijn. Het had de breedte van twee normale 16e eeuwse panden. Dat kan b.v.
blijken uit de situatie in de kelders, waarin zich twee afgesloten trappen
bevinden. In 1685 wordt gesproken van een huis en erf met plein, brouw
huis, houttuin (d.i. timmerwerf) en hof daarachterY Het was zeer gunstig
gelegen voor de aanvoer en verzending van hout, omdat het perceel aan de
achterkant aan een tak van de Mark grensde. De aanwezigheid van een
brouwhuis doet ons weer eens denken aan de ruime verspreiding der
bierbrouwerijen in de stad. De welgestelde burgers brouwden meestal hun
eigen bier aan huis, hetgeen een grote accijnsbesparing opleverde.

De naam "De Raepcoeck" is voor het nieuwe huis niet meer gebruikt.
Geruime tijd ontmoet men in geen enkele acte een bepaalde aanduiding.
Eerst in 1780 echter duikt de naam "De Kardinaalshoed" op, die ook
nog in 1818 voort blijkt te leven. Deze moet zijn overgenomen van het
meer zuidelijk gelegen perceel (no. 74), dat ook wel "Het Spyckerboor"
genoemd werd. Het huis aan de noordzijde heette "Het Ossenhoofd" . Men
zal zich afvragen: wat heeft een timmerbedrijf met een Kardinaalshoed te
maken? Deze naam placht wel aan herbergen gegeven te worden, vooral
in Engeland. In Londen droeg zelfs een bordeel deze naam. Een verklaring
schijnt niet te geven. Het is een vreemde naam, die evenmin zin kreeg toen
hier in de 1ge eeuw een zoutziederij werd gevestigd.15

VERDERE LOTGEVALLEN.

Van het geboortejaar of het huwelijk van Jan Schuermans sr. is niets
bekend. Ook zijn geboorteplaats is onzeker. Als wapen voerde hij een keper
vergezeld boven van twee bomen (?) zonder top, waarvan de stammen
rusten op de benen van de keper en de bovenschildrand rakende en beneden
van een dito boom, uitgaande van de benedenschildrand en de keper aan
de onderkant rakende. Zijn devies luidde "Omnia mature". Moet men dit
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vertalen als: "Alles op zijn tijd" of liever als "Alles (na) rijp (overleg)"?
De keuze van die spreuk doet ons in Schuermans een stipt levend of een
bedachtzaam man vermoeden. Hij stierf 27 augustus 1680 in deze stad en
werd onder een fraaie zerk in de Grote Kerk begraven, alwaar zijn vrouw
Dighna Peeter Mermans reeds sinds 1675 rustte (afb. 5). Zijn zoon Jan,
die eveneens timmerman van de Prins van Oranje was, erfde na zijn vaders
dood het pand. De delingsakte van 17 december 1680 vermeldt, dat hij
slechts twee zusters had: Maria Schuermans, begijntje te Breda en Adriana
Schuermans, gehuwd met Jacobus Dietiëns. Behalve het vaderlijke "timmer
huis" kreeg Jan drie huisjes en een paardenstal, uitkomend in de gang
achter "Het Swaentie".16 Hij is in 1667 met de Bredase Helena van de leur

gehuwdY Zij schonk hem vier kinderen, geboren tussen 1672 en 1678,18

maar overleed reeds drie jaar lateI.19 In 1683 is Schuermans hertrouwd

met Elisabeth, een dochter van de Tilburgse schepen en notaris mI. Charles
de Roy.20 Op 29 oktober 1684 kwam de Bredase timmerman te overlijden,

nadat hem uit het tweede huwelijk een dochter geboren was.21 Zijn bedrijf
liet hij in weinig rooskleurige toestand achter.

Spoedig werd Elisabeth's zwager, de notaris Willem van Bommel, als

curator over de insolvente nalatenschap aangesteld.22 Het bleek nodig het
huis met bedrijfsgebouwen te verkopen. Bij de publieke veiling in 1685

wordt het omschreven als "eene schone, sterke, wel doortimmerde huy
singe" .u Zekere Jan Rietmaeckers werd toen eigenaar, doch na diens dood
kocht de weduwe Schuermans in 1699 het huis terug.23 De beide zoons uit
het eerste huwelijk van haar man waren inmiddels reeds overleden. Het
schijnt, dat zij zich in financiëel opzicht heeft kunnen herstellen. Wellicht
heeft zij hiertoe gebruik kunnen maken van haar vaderlijk erfdeel, na de
dood van Charles de Roy in 1696. Het duurde echter nog tot 1713 eer
een schuld van f 2800,-, die bij de koop op het huis was blijven staan,
geheel afgelost was. Zij is hier eenenveertig jaar als "koopvrouw" blijven
wonen, tot haar dood in 1740 en heeft er naar alle waarschijnlijkheid het

timmerbedrijf annex houthandel voortgezet.24 Van een toenemende welstand
getuigen de leningen, die zij in de jaren 1716, 1720 en 1724 telkens aan
Bredase weduwen toestond. In 1734 koopt zij een huis aan de Haven, in
1739 en 1740 land onder Teteringen en in 1740 leent zij nogmaals een
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belangrijke som gelds uit. Merkwaardig is, dat de lening van 1720 eerst
is afgelost in 1790, lang na de dood van haar erfgenaam !25

Haar kinderen zullen allen vóór haar overleden zijn, want 5 maart 1740

bepaalt zij "ziekelijk op een stoel zittende", dat haar neef Norbettus
Uythoven haar universele erfgenaam zal zijn "als erkentenis en voldoening
voor zijn getrouwe diensten aan haar van tijd tot tijd bewezen, zolang hij
bij haar heeft gewoond".26 Deze Norbertus was een zoon van haar zuster
Johanna, die gehuwd was met Hendrik Uythoven.2o

Uythoven heeft hier nog ruim dertig jaar zaken gedaan. In 1771

verkoopt hij de gehele houtvoorraad aan Jacobus Franciscus Bierstekers,
die van hem ook het pakhuis "met logiën" huurde. 27 Na Uythoven's dood
kocht Bierstekers in 1780 het gehele pand met aanhorigheden.28 Eerst als
deze in 1817 sterft, is het met de houtaffaire gedaan.

ZOUTZIEDERIJ.

Bij een publieke veiling op 2 maart 1818 wordt koper van het complex:
Petrus Leonardus Faes, arrondissementsontvanger te Eindhoven. Het wordt
dan nog omschreven als: "een hegte, sterke en wel doortimmerde huizinge,
houttuyn, pakhuizinge, lootse, hof en erve met de vrije poorte en gang
daar zuidwaarts aan gelegen... "29 Samen met een zekere Kerstens (tot 1834)

heeft deze hier een zoutziederij gevestigd, die in 1823 reeds werkte met
twee pannen.30

Drie opeenvolgende geslachten Faes hebben dit bedrijf hier voortgezet.
De stichter P. 1. Faes is op latere leeftijd kantonrechter geworden. Zijn
achter-achterkleindochter te Breda bewaart nog altijd zijn geschilderd portret.
Hij stierf in 1851 en is opgevolgd door Maximiliaan Petrus Antonius Faes
(1812-1882), deze door Petrus Leonardus Faes (1857-1923), terwijl
Antonius Johannes Bernardinus Maria Faes (geb. 1892) de laatste zout
zieder was.

Van de geschiedenis der zoutziederij, die trouwens buiten het bestek
van dit artikel valt, is niet veel te achterhalen. Het bedrijfsarchief kon tot
heden niet opgespoord worden. Wel vonden we omtrent de productie in
de eerste veertien jaar belangrijke cijfers.

In 1819 bestonden in Breda drie zoutziederijen. De concurrenten waren
Joostens en Stuyk en De Fraiture. Eerstgenoemde was de grootste firma;

17

Jaarboek De Oranjeboom 12 (1959)



zij werkte als regel met vier arbeiders. De beide andere bedrijven hadden
er gewoonlijk slechts twee.

Faes en Kerstens produceerden reeds in het eerste jaar vrij veel, als men
de cijfers van de concurrenten met de hunne vergelijkt: Faes in totaal
435.300 pond, tegen Joostens 1.044.900 en De Fraiture 361.200 pond.
In 1820 werd 506.400 pond afgeleverd; daarna is een dalende tendens
bij Faes waar te nemen: 1821: 408.150; 1822: 203.150; 1823: 165.761;
1824: 183.275. Voor verdere cijfers uit de jaren 1819-1832 zij verwezen
naar de bijlage. In 1859 heeft de heer Max Faes de terreinen der firma
uitgebreid met de voormalige Doelen van het St. Jorisgilde, gelegen tussen
de Doelsteeg en de voormalige Volmolen.sl Enkele jaren later werd achter
het woonhuis nog een nieuw gebouwtje gesticht, zoals een gedenksteentje
"P. L. H. Faes, maart 1862" getuigt.

De zoutziederij heeft tot 1919 gewerkt. Krachtens de Zoutconventie van
1 januari 1919, gesloten door 34 Nederlandse zoutzieders, staakte de firma
Faes de productie. Met een aantal andere firma's nam zij op zich voortaan
uitsluitend zout te betrekken van de N.V. Kon. Ned. Zoutindustrie te
Hengelo. Het bedrijf werd dus omgevormd tot zouthandel, die voortgezet is
tot in het begin van de tweede wereldoorlog. De laatste zieder, de heer
A. J. B. M. Faes, is in 1943 overleden. De bedrijfsruimten werden daarna
verhuurd voor andere doeleinden. Ingevolge raadsbesluit van 15 mei 1957

is het huis met aanhorigheden aangekocht door de gemeente Breda, die bij
raadsbesluit van 17 juni 1959 heeft besloten het weer !te verkopen aan de
N.V. Algemene Confectiehandel van C. en A. Brenninkmeyer.s2

BIJLAGE.

Productie in Amsterdamse ponden der Bredase Zoutziederijen
over de jaren 1819-1832.

Jaar Kwartaal Arb. J'oostens en Stuyk Arb. De Fraiture Arb. Faes

1819 I 4 161.900 2 90.600 3 50.000
II 4 173.150 2 50.000 3 74.800
III 4 369,200 2 99.400 3 130.250
IV 3 340.650 2 121.200 3 180.250

1820 I 4 189.250 2 66.420 2 102.550
II 4 272.050 2 59.650 2 122.050
III 4 189.150 2 92.100 2 114.050
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Jaar Kwartaal Arb. J'oostens en Stuyk Arb. De Fraiture Arb. Faes
IV 4 389.000 2 124.500 2 167.750

1821 I 4 126.950 2 76.850 2 95.250
II 4 211.650 2 62.500 2 65.200
III 4 209.200 2 84.600 2 77.600
IV 4 311.250 2 113.750 2 170.100

1822 I 4 53.050 2 26.500 2 34.650
II 4 98.000 1 31.200 2 46.500
III 4 110.050 1 34.500 2 40.250
IV 4 171.825 2 67.500 2 81.750

1823 I 3 29.250 2 22.025 2 21.825
II 3 69.225 2 34.875 2 38.950
III 3 77.475 2 42.350 2 43.961
IV 3 88.600 2 44.850 2 61.025

1824 I 2 37.275 2 21.525 2 35.925
II 2 48.250 2 24.350 2 41.325
III 2 46.750 2 25.400 2 36.300
IV 2 88.525 2 45.250 2 69.725

1825 I 2 26.350 2 33.100 2 37.050
II 2 35.350 2 46.550 2 37.400
III 2 41.575 2 40.925 2 81.425
IV 2 79.225 2 52.050 2 81.900

1826 I 2 31.600 1 25.275 2 28.700
II 2 18.625 1 28.975 2 27.175
III 2 20.760 1 26.200 2 37.275
IV 2 39.400 1 35.200 2 104.050

1827 I 2 23.100 1 18.725 2 29.075
II 2 23.075 1 17.875 2 42.850
III 2 25.525 1 25.225 2 84.425
IV 2 35.250 1 42.350 2 82.675

1828 I 2 20.800 1 47.400 2 55.875
II 2 19.300 1 37.575 2 49.250
III 2 24.225 1 57.975 2 51.475
IV 2 46.250 1 56.725 2 119.325

1829 I 2 32.850 1 37.175 2 51.325
II 2 29.950 1 29.250 2 52.400
III 2 32.200 1 33.250 2 54.825
IV 2 66.600 1 59.350 2 87.125

1830 I 2 20.875 1. 23.100 2 31.175
II 2 23.975 1 34.500 2 35.100
III 2 30.400 1. 40.325 2 42.075
IV 2 65.775 1 62.200 2 116.500

1831 I 2 32.650 1 36.600 2 38.050
II 2 25.950 1 45.150 2 47.875
III 2 25.700 1 41.250 2 56.400
IV 2 40.350 1 60.500 2 61.325

1832 I 2 21.850 2 35.600 2 22.450
II 2 22.100 2 29.150 2 41.325
III 2 20.900 2 34.500 2 45.450
IV 2 41.925 2 53.825 2 68.200

Ontleend aan G.A.B., afd. 1·2, Z. 20, nrs. 12-16, 18-26.
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AANTEKENINGEN

I Ten tijde der uitgave van na te melden boek van Kalf (1912) bedroeg het aantal
"monumentale" panden in de volgende straten nog het daarachter vermelde getal:
Lange Brugstraat: 1, Ginnekenstraat: 2, Veemarktstraat: 6, Catharinastraat: 3,
Karrestraat: 1, Haagdijk: 6, Boschstraat: 3. Bovendien was er nog een in de
Ridderstraat. Thans zijn deze getallen resp.: 1, 1, 6, 2, 1, 4, 1 en 1. De in 1931
uitgegeven "Voorloopige lijst der monumenten in de provincie Noord-Brabant" is
vrijwel geheel op Kalfs beschrijving (noot 2) afgestemd. Beide werken zijn vaak
voorbijgegaan aan panden, die op het eerste gezicht niet belangwekkend leken. Deze
instelling is de reden, dat ook het straks te behandelen huis niet in de bedoelde
lijst is opgenomen.
Dr. J. Kalf, De monumenten in de voormalige baronie van Breda (Utrecht 1912),
191 en afb. 181. Zie voor het toen nog bestaande huis no. 2 (in Empirestijl) aldaar
p. 192.

3 In de titel van deze bijdrage zijn de beide doeleinden tot uitdrukking gebracht, die
het huis in zijn 314-jarig bestaan heeft gekend. De naam "De Kardinaalshoed"
slaat alleen op het huis en niet op de daarin uitgeoefende bedrijven.

4 Op de hierbij afgebeelde foto's, die in 1913 zijn gemaakt (afb. 3 en 4), is nog geen
cementlaag zichtbaar. Zij werden ter publicatie afgestaan door het Rijksbureau voor
de Monumentenzorg.

5 Dit naar de opvatting van Drs. C. J. A. C. Peeters in Den Haag, die mij hierover
schreef op 24 maart, 8 april en 5 november 1959.

6 Hierbij genoten we de belangrijke en' zeer gewaardeerde hulp van de heer G. J.
Rehm, assistent bij het gemeente.archief.

7 Gemeente-archief Breda (G.A.B.) afd. IV-23; R. Breda 437, fol. 5v; 438, fol. 96
en N. 159, acte 8 okt. 1653; deze acte is een bevestiging van een in 1646 met de
vorige eigenaar van het noordelijk gelegen huis gesloten overeenkomst.

B G.A.B., Inventaris Hingman 1916, fol. 225v. De vestbrief van 13 mei 1644 van
een van de roeidrager Nicolaas Peter Ficx gekocht erf berust in afd. IV-23.

9 G.A.B., R. Breda 534, fol. 70v.
16 F. A. Brekelmans, Bronnen voor de bouwgeschiedenis van het Turnhoutse kasteel,

in Taxandria (Turnhout), Nieuwe Reeks XXIX (1957), 129-130.
1\ G.A.B., Stadsrekening 1657, fol. 104. De compagnie was gevormd in een, thans

niet meer aanwezig contract, opgemaakt door de notaris Jan van Loon op 29 mei
1671. Een rekening betreffende dit werk vindt men in G.A.B., Inventaris Hingman
515-8, zij werd gesloten op 18 maart 1679. De gelegenheid heeft ons ontbroken
om in de rekeningen van de Nassause Domeinen een onderzoek naar eventuele
andere activiteiten van Schuermans in te stellen. Het is waarschijnlijk, dat daaruit
heel wat te voorschijn zou komen.

12 Gedacht is nog aan de mogelijkheid, dat Schuermans materiaal van het oude kasteel
van Turnhout verwerkt zou hebben. De sloping daarvan is echter pas in 1650
begonnen, drie of vier jaar na de bouw van het huis. Mijn Turnhoutse collega
Raymond Peeters is zo vriendelijk geweest de veilingcondities van het kasteelpuin
na te gaan, zoals zij geregistreerd zijn in het Verkoopboek 1647-1651. De naam
Schuermans komt daarin niet voor. Wel koopt een zekere Jan Anthonissen op
27 april 1651 "den houwer van (de) fontaine" en op 13 september 1651 afval
van hout en appelbomen.

IS Mr. A. Loosjes, Noord-Brabant en Limburg in beeld (Amsterdam z. j.), 10.
Vergelijk nog de aldaar op pagina 27 afgebeelde toegangspoort tot het voorgebouw
van het kasteel van Breda. Hoewel deze reeds rond 1517 is gebouwd, heeft de
galerij van Schuermans hiermede vele punten van overeenkomst. Dito zuilen
worden, zoals Drs. C. Peeters opmerkte, ook nog in het kasteel van Geisteren
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Afb. 6. De doelen van het St. Jorisgilde naar een landmeterskaart uit 1723. Het "Heere straatje" is de
tegenwoordige Doelsteeg. De "Male Ley" is een sedert lang gedempte tak van de rivier de Mark.
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Kadastraal rniouutplan Breda (1824)
Sectie A. Westgedeelte, tweede blad
Gemeenre-archief Breda, Verzameling K. en A. 1945-305.

Legenda:

1. Huis De Kardinaalshoed met erf en stallen.
2. Huis Het Ossenhooft (thans C. en A. Zuidzijde).
3. Huis Het Spyckerboor.
4. Huis De Kleine Swaen.
5. Huis De Grote Swaen.
6. Doelsteeg of Zwaanstraatje.
7. St. Jorisdoelen, aangelegd 1644 (Taxandria L, 10).
8. Huis en schuur van het St. Jorisgilde.
9. Voormalige volmolen.
10. Rivier de Mark met zijtak.
11. Eiland in de Mark, dienende als bleekveld van

Gerardus Verbeij.
12. Blekerij van Gerardus Verbeij (thans Wasserij

"De Zon").
13. Rosmolen van A. ]. lngen Housz.
14. Inundatiesluis.
15. Woning van de schoenmaker Pieter Paulus van Ham,

alwaar in 1839 Generaal P. P. H. van Ham werd
geboren.

16. Wapenplein, thans Van Coothplein.

1f
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aangetroffen, dat dateert van 1666 en in het huis Plantijn-Moretus te Antwerpen
(begin 17e eeuw). De marge voor een datering is dus heel ruim.

14 G.A.B., R. Breda 545, fol. 48 en N. 300 veilingacte d.d. 4/25 januari 1685.
15 Mr. J. van Lennep en J. ter Gouw, De uithangteekens in verband met Geschiedenis

en Volksleven beschouwd (Amsterdam 1868), I, 49; 11, 124 e.v.
16 De tekening van de grafzerk (afb. 5) is vervaardigd door wijlen de architect

C. D. Bakker in 1937 en berust in G.A.B., Verz. K. en A. 1945-280. De delings
akte berust in G.A.B., afd. IV-23. De begrafenis van Jan Schuermans sr. had
30 augustus 1680 plaats met een "geluyt" van 4 poosen. G.A.B., afd. 111-8, no. 76,
fol. 56.

17 G.A.B., afd. IV-9, no. 101, fol. 20; het huwelijk werd 13 februari voor schepenen
gesloten. Bruid en bruidegom waren geboren te Breda.

lB G.A.B., Doopboeken Nieuwstraat sub datis 9 oktober 1672, 3 nlei 1674 en 11 mei
1678 en Brugstraat sub dato 3 december 1676. De kinderen heetten resp. Maria
Anna, Joannes, Digna en Joannes. Digna huwde met Sr. Anthonij Wittens (R.
Breda 559, fol. 53v).

19 G.A.B., afd. 111-8, no. 77, fol. 43.
20 J. H. van Mosselveld, De Roy, een Kempisch Patriciërsgeslacht in de Brabantse

Leeuw N (1955), 77 en G.A.B., afd. N-9, no. 101, fol. 38. Het huwelijk was
te Tilburg gesloten.

21 G.A.B., afd. 1II-8, no. 81, fol. 42 en afd. IV-9, no. 14, acte 3 aug. 1684; de
dochter heette Dorothea Maria.

22 G.A.B., R. Breda 544, fol. 27, notitie van 8 mei 1685. De knechts van Schuermans
hadden preferentie op de boedel wegens de hen toekomende arbeidslonen. R. Breda
545, fol. 113.

23 G.A.B., R. Breda 554, fol. 60v-61 v, acte van 10 april 1699. Het koopcontract was
6 maart 1699 verleden voor notaris W. van Bommel.

24 Uit het eerste huwelijk van haar man leefden in 1698 nog slechts de reeds in de
tekst genoemde dochters Maria Anna en Dingena. R. Breda 553, fol. 109.

25 G.A.B., R. Breda 573, fol. 3v; 577, fol. 205v; 581, fol. 37; 588, fol. 167v;
590, fol. 201v; 591, fol. 19ven 21v.

26 G.A.B., N. 840, acte 32.
27 G.A.B., N. 1934, acte 116.
28 G.A.B., R. Breda 613, fol. 172v-173v en N. 1043, acte 49.
29 G.A.B., N. 1254, acte 79.
30 G.A.B.,afd. 1-2, no. 867. Van een vennootschapscontract met Kerstens is in Bredase

notariële protocollen van 1819-1820 niets te vinden. Het is mogelijk, dat het
bedrijf reeds vroeger elders in de stad was gevestigd. In 1816 bestonden immers
in Breda reeds drie van deze bedrijven, volgens een statistiek, uitgegeven door
Dr. I. J. Brugmans, in: Statistieken van de nederlandse nijverheid (R. G. P. Grote
serie no. 98-99), p. 236. In totaal waren daar vier arbeiders werkzaam, die gemid
deld 17 stuiver per dag verdienden. In 1819 waren er in de gehele provincie
slechts zeven zoutziederijen (a.w. p. 415).

31 G.A.B., afd. IV-23. Op dit terrein schijnt in 1908/1909 de Prinses Julianaschool
te zijn gebouwd. Een kaartje van de Doelen met de Volmolen uit 1723 (afb. 6)
bevindt zich in genoemd nummer.

32 Gedrukte raadsnotulen 1957, pag. 111 en 1959, pag. 198-199.
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