
I-Jet huis De Arend te Breda

door

J. M. F. IJSSELING

De noordoostelijke hoek van de Havermarkt wordt beheerst door één
huis, het huis De Arend, dat zich thans na grondige restauratie weer in
zijn volle rijkdom vertoont aan ieder die gevoel heeft voor oud stads
schoon. Ofschoon het geen bijzonder deftig pand is en bovendien als
geheel niet karakteristiek genoemd kan worden voor een bepaalde bouw
stijl, l biedt het behalve zijn zeventiende-eeuwse trapgevel nog zoveel
andere aspecten, dat het zeker zin heeft er wat ruimer aandacht aan te
besteden.

Het huis De Arend staat in het oudste gedeelte van de stad. In de
directe omgeving ervan bevonden zich in de Middeleeuwen een aantal
belangrijke gebouwen en instellingen, zoals de "Herberghe" van de Heer
van Breda, die in later tijd bekend stond als het huis Van Renesse of Van
Elderen, de Latijnse School, waaraan de Schoolstraat haar naam te danken
heeft, het Heilige Geesthuis, de Korenbeurs en de "Herberg van Thorn".
Met uitzondering van de Reigerstraat, die pas op het eind van de zestiende
eeuw is ontstaan, zijn ook de straten en pleinen in de omgeving reeds uit
middeleeuwse bronnen bekend. De huidige Reigerstraat werd toen groten
deels in beslag genomen door het Kleine Kerkhof en slechts het meest
westelijke deel ervan heette de "strate onder de Reygersboomen".2

Vaak wordt nog beweerd dat Breda niet rijk is aan oude huizen. Dit
is echter niet juist. Wel kan men zeggen dat er weinig huizen zijn met
gevels die een van voor 1800 daterende bouwstijl vertegenwoordigen.3 Er
is echter veel meer. Achter de sterk aan mode onderhevige en daardoor
vaak gewijzigde gevels bevinden zich nog vele echt oude huizen. Een
bekend voorbeeld hiervan is het laat-gotische huis Van Brecht. Andere
voorbeelden zijn het pand Visserstraat 18 waar onlangs een interessante
muurschildering werd ontdekt en het laat-gotische of vroeg-renaissance
huis in de Catharinastraat waarin in 1830, tijdens de Belgische opstand,
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het hoofdkwartier van het leger was gevestigd. Verder begint men thans
meer oog te krijgen voor de gebouwen en gevels die behoren tot het
Empire. Deze bouwstijl, waarin te Breda gedurende de eerste helft van de
negentiende eeuw veel werd gebouwd, wordt gekenmerkt door strakke
gepleisterde gevels, kroonlijsten met klossen, tand-, eier- en parellijsten,
pilasters en voluten aan de ingangen en grote zesdelige schuiframen.
Zoals in het vervolg zal blijken is ook De Arend een oud huis, waarvan
de gevels aan de straatzijde in het begin van de negentiende eeuw groten
deels in de genoemde Empire-stijl zijn gewijzigd.4

Helaas zijn bronnen betreffende de bouwgeschiedenis van particuliere
huizen in de archieven zelden te vinden. Daar dit ook voor dit pand
geldt moest bij de beschrijving voornamelijk worden uitgegaan van de
gegevens die het huis zelf, zoals het nu voor ons staat, oplevert. Verder
is dankbaar gebruik gemaakt van een eenvoudige plattegrond, die waar
schijnlijk in de twintiger jaren voor de toenmalige eigenaar Reichardt werd
vervaardigd. 5

Beschrijving van het huis

Het gehele pand, zoals wij het nu kennen, bestaat uit een hoofd
gebouwen, niet zichtbaar vanaf de openbare straat, een bijgebouw, met
achter dit laatste een cour of binnenplaats die onderlangs het huis School
straat 6 via een gang een open verbinding heeft met de Schoolstraat.
Als bouwwerk is De Arend het resultaat van een ontwikkelingsproces dat
mogelijk reeds op het eind van de vijftiende eeuw is begonnen en eigen
lijk nooit heeft stilgestaan. Vooral aan het hoofdgebouw vinden wij de
sporen van enige eeuwen bouwen.6

Het hoge zadeldak, dat nu nog slechts aan de straatzijde belegd is met
vrij zeldzaam voorkomende linksdekkende geglazuurde pannen, wordt aan
de zuidzijde afgesloten door een eenvoudige trapgevel met zandstenen
geprofileerde dekplaten op de treden. In oorsprong dateert deze geveltop
uit het begin van de zeventiende eeuw. Bij de restauratie is hij van de
bepleistering ontdaan en er bovenop is thans een arend geplaatst, een
heraldische adelaar gesierd met het wapen van Breda.

Richten wij onze blik wat lager dan valt een merkwaardige incon-
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gruentie op tussen de zo even genoemde trapgeveltop en de rest van het
gebouw. Deze is een gevolg van vrij grondige verbouwingen, waarmee
mogelijk reeds in de achttiende eeuw werd begonnen en die tenslotte in
de eerste helft van de negentiende eeuw zijn afgerond. In die tijd werd
de westelijke zijwand aan de Schoolstraat tot een eenheid gemaakt. Ook
de kapitale Empire-dakgoot, die deze wand bekroont, en het gedeelte van
de voorgevel beneden de zandstenen waterlijst onder het raam van de
tegenwoordige woonverdieping dateren uit het begin van de negentiende
eeuw. In diezelfde tijd werden de toen moderne grote schuiframen en de
eenvoudige doch fraaie deurpartij aan de Schoolstraat aangebracht. De
vroegere hoofdingang aan de Reigerstraat bevond zich, voordat hij in
1875 werd verplaatst naar de hoek van de Schoolstraat,7 boven de thans
geheel nieuw aangelegde keldermond. Hoe deze er uitzag kon niet meer
worden nagegaan. Merkwaardig is verder dat bij de restauratie werd ont
dekt dat het houtwerk aan de kap geen eenheid vormde. Het voorste
deel, aan de Reigerstraat, was in eikenhout uitgevoerd, het achterste deel
in inlands vurenhout. Dit zou erop kunnen wijzen dat bij een van de
verbouwingen het dak achterwaarts is doorgetrokken. Hierdoor, evenals
door de kroonlijst, de raamverdeling en de bepleistering,8 ontstond het
fraaie geheel, dat het huis thans vormt: een sobere klassicistische onder
bouw met een even sobere zeventiende-eeuwse trapgeveltop, die dit huis
ondanks zijn forse afmetingen toch ook een speels element laat behouden.

Het bijgebouw werd reeds in 1559 bij De Arend getrokken en is
sindsdien altijd erbij blijven behoren.9 Aan de daarachterliggende binnen
plaats stonden vroeger nog een aantal kleine bijwoningen, die echter reeds
in de negentiende eeuw tot pakhuizen en bergruimten waren gedegra
deerd. Wat daarvan nog over was is in 1933, bij de bouw van de bios
coop Casino Theater, gesloopt. Achteraan werd deze binnenplaats eertijds
afgesloten door een muur met een poort, waardoor men in de gang naar
de Schoolstraat kwam. In de hoek die gevormd werd door deze muur en
de achtergevel van het huis Schoolstraat 6 bevond zich een pomp, die
reeds in een akte uit 1603 wordt vermeld.1 0

Over het interieur kan ik kort zijn. Door veelvuldige verbouwingen
is van de oorspronkelijke indeling praktisch niets overgebleven. Het
hoofdgebouw was aanvankelijk geheel onderkelderd. Van de gewelfde,
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niet zeer lage kelderruimten, die zeker uit de zestiende eeuw, zo niet
reeds van vroeger dateren, is slechts de zuidwestelijke hoekkelder niet
gehandhaafd. In de andere hoek, naast de bovengenoemde keldermond,
bevindt zich nog de aanzet van een trap waarlangs men vroeger uit de
Reigerstraat deze kelder kon binnenkomen. Deze kelderingang was op
een of andere wijze verbonden met de hoofdingang erboven of ernaast.

Bij de restauratie werd de aangetroffen oude constructie van moer
en kinderbinten, de eerste ondersteund door in de opgaande muren inge
laten muurstijlen met sleutelstukken en korbeels, hersteld. In het vertrek
dat thans tot restaurant bestemd is treft men, rechts naast de schoorsteen,
een restant aan van een oude plafondschildering, bestaande uit ranken
en dierfiguren zoals papegaaien, een konijn, een slak en dergelijke.
Deze schildering, die van de achttiende eeuw of nog vroeger dateert,
vertoont volgens sommigen enige overeenkomst met werk van Aert
Schouman. Aan een van de trappen zit nog een oud traphekje, en op
de woonverdieping bevindt zich een fraai exemplaar van een standvink.

De naam

Duurzaam en oud is de naam van dit huis. Reeds in 1530, toen het
als bijpand werd gesteld voor een jaarlijkse geldrente, werd gesproken
van "Den Aern gelegen tot Breda tegens de kerck over neven de
Schoolstrate".ll Terwijl andere huizen bij verandering van eigenaar
soms ook van naam veranderden,12 bleef voor dit huis de naam De Arend
gedurende ruim vier eeuwen gehandhaafd. Slechts de spelling wijzigde
zich en soms werd er een bijvoeglijk naamwoord aan toegevoegd. Zo
luidde de naam in 1603 "Den Gulden Arent of Den Aernt",13 in 1687
"Den Vergulden Arent",14 in 1839 "Den Dubbelden Arend",15

Eigenaren en bewoners

In de dertiger jaren werd de veronderstelling geopperd dat dit huis
de pastorie zou zijn geweest van de Grote of Onze Lieve Vrouwekerk.
Het kreeg toen veel publiciteit door het zoeken naar de mirakelschatten
van het H. Sacrament van Niervaart,l6 Van deze laatste werd nooit iets
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gevonden en ook de pastoriehypothese bleek niet juist.17 Zoals wij aan
stonds nog nader zullen zien blijkt De Arend sinds het begin van de
zestiende eeuw steeds een burgerhuis te zijn geweest. Er hebben twee
apothekers in gewoond, een tingieter, een goud- en zilversmid, twee
banketbakkers en tenslotte een meubelmaker. Over het algemeen dus
vrij welgestelde mensen, die echter geen van allen een bijzonder grote
rol in het stadsleven van Breda hebben gespeeld.

Vóór 1530 werd het door de weduwe en de kinderen van Mercelis
Koecx of Koeck18 verkocht aan de barbier Herman van Diepenbeek.
Deze, gehuwd met Margriet Goderts van der Sande, woonde echter niet
in De Arend maar in het huis op de hoek van de Grote Markt en de
Katerstraat. 19 In 1532 werd het huis en erf genaamd "Den Aern",
"metter cameren ende erve dair achter aen getymmert", gelegen "tegens
den kercktoren over, neven de Schoolstrate aft Havermerct" door Van
Diepenbeek verkocht aan Ghijsbrecht Jans van Herpt. Uit de overdrachts
akte20 blijkt dat het huis reeds in die tijd belast was met een erfcijns
groot twee rijnsgulden, 17 stuiver en 3 aart, jaarlijks te betalen aan het
Norbertinessenklooster Sint-Catharinadal. Deze last zou pas in 1896 tegen
de twintigste penning worden afgekocht.21

Van Herpt bleef niet lang eigenaar, zeven jaar later verkocht hij het
huis door aan Marie Henrick Gielis dochter, de weduwe van Peter
Boyden Hagaerts.22 Na haar overlijden werd in maart 1559 de nalaten
schap door haar kinderen verdeeld.23 Op dezelfde dag werd het huis De
Arend "gelegen tot Breda in de strate onder de Reygersboomen omtrent
de kercke op ten hoeck van de Schoolstrate, neven deselve Schoolstrate
opte westzijde ende wijlen Cornelis Jacobs zoons van Ceters kynderen
ende erfgen. huys ende erve genaemt Sint Anthonis opte oostzijde. .. "
eigendom van haar zoon Adriaen Peter Boyden Hagaerts, zoals zijn
moeder dit huis "gehadt ende beseten heeft ende daer uut gestorven
. " 24IS •

Twee maanden later kocht Adriaen van Jan Dyrck Cornelis Roevers
het achterste deel van het huis Sint Anthonis,'25 waarvan de eigendom
nog geen maand eerder aan de verkoper was overgedragen door Mathijs
en Jan Cornelis Jacops van Ceters zonen.2B Dit betreft dus het eerder
gemelde zogenaamde bijgebouw. Men kan zich afvragen waarom deze
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transactie werd afgesloten. In verband daarmee is het merkwaardig dat de
huizen Schoolstraat 4 en 6 voor het eerst uitdrukkelijk werden vermeld
in 1603. Zij werden in dat jaar door de kinderen van Adriaen Hagaerts
afzonderlijk verkocht, het ene aan de busschieter Jan Willems de Roover
en het andere aan Cornelis Gijsbrecht Jan Lambrechts en zijn vrouw. In
de beide transportakten staat geen aankomsttitel vermeld.27 Het is dus
niet onmogelijk dat deze huizen in de zestiende eeuw de plaats hadden
ingenomen van het vroegere erf van De Arend. Is deze veronderstelling
juist dan is de huidige gecompliceerde samenstelling van het pand dus in
oorsprong te danken aan de oplossing van een zestiende-eeuws ruimte
probleem.

Om gemakkelijker binnendoor van het hoofdgebouw in dit nieuw
verworven bijgebouw te kunnen komen mocht Adriaen twee portalen
laten bouwen.28 Deze zijn thans nog in de plattegrond terug te vinden.

In de onrustige periode op het eind van de zestiende eeuw bleef De
Arend eigeI!dom van de familie Hagaerts. Nadat de weduwe van Adriaen,
Marie Cornelis Goderts van Ghilse, was overleden werd het huis in
maart van het jaar 1603 verkocht aan de chirurgijn en apothel<er Mr.
Michiel Michiel Willem Rijers, die kort daarvoor was getrouwd met hun
kleindochter Adriana Cornelis Henrick Claes Gijsbrechts alias Rat.29

Deze laatste overleed reeds in 1619 en liet haar man met een groot
aantal jonge kinderen achter. Spoedig daarop hertrouwde hij dan ook met
Elisabeth Jan Buycx.

In diezelfde tijd sloot Rijers een overeenkomst met Joost Peters van
Loon, de eigenaar van het huis "Den Eijck" staande "aen de Boter
merckt",:ro, betreffende de scheidingsmuur tussen hun beider percelen.
Daarbij werd o.a. over een nog aanwezige onregelmatigheid in de zij
muur van het bijgebouw gesproken. Een van de bepalingen luidde name
lijk "dat den oversteeck oft bedstede, bij den voors. Joosten aen de voors.
camer gemaeckt, gestelt is bij gedooge".31

Rijers behoorde tot de gereformeerde religie. Na de verovering van
Breda door Spinola werd aan hem nog wel een "bewijs van goed gedrag"
uitgereikt,3'2 maar kort daarop vertrok hij, gebruikmakend van de gunstige
capitulatievoorwaarden,33 met zijn gezin naar Zevenbergen. In 1627 ver
kocht hij het huis De Arend aan Franchois Domis, de jonge, zoon van
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Reconstructie en tekening J. J. van der Tuuk

Jaarboek De Oranjeboom 18 (1965)



rS~E/AI

13E#t7/(L)///JE LW

pE,4&;1/LJ

........

/1/0. 2,§

Jaarboek De Oranjeboom 18 (1965)



Afb. 13. De Arend lfi 1955.
Foto Rijksdienst voor de Monumentenzorg
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Afb. 14. De Arend lil 1965.
Gemeen.tearchief, Breda Foto B. van Gils
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Afb. 15. Fragment van de oude plafondschiJdering ll1 het huis De Arend.
Gemeentearchief, Breda Foto B. van Gils
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Franchois Willem Domis, de oude.34 Een directe aanduiding van het
beroep van deze Frans Domis was niet te achterhalen. Op diverse gron
den neem ik echter aan dat hij tingieter was.35 Gedurende bijna een eeuw
bleef het huis De Arend vervolgens eigendom van de familie Domis. Frans
Frans Willem overleed reeds in 1631.3'6 Zijn rijke weduwe, Adriana
Marten Adriaen Spierings, bleef na zijn dood tot 1670 in dit huis op de
"Boterbancken noortsijde" wonen. 37

Na vervolgens enige malen binnen de familie van eigenaar te zijn
verwisseld werd het pand in 1714 door Maria Johanna Domis, weduwe
van hun kleinzoon de advocaat Mr. Martinus Gerardus Sprongh,38 ver
kocht aan de goud- en zilversmid Sr. Sebastiaan Koning en zijn vrouw
juffr. Louisa Werckhoven.39 Koning die in 1698 als leerling was aan
genomen bij Justus Hoeselmans40 was "meester geworden ende (had)
sijn proeff gedaen in het jaer 1707".41 Hij was daarna in de jaren
1723-1739 regelmatig deken van het gilde der goud- en zilversmeden.42
Ook was hij tienraad en weesmeester.43 Nadat hij in augustus 1763 was
overleden44 werd het pand in september d.a.v. publiek verkocht. Het
werd als volgt omschreven: "sijnde een seer bequame doortimmerde en ter
nering staande huysinge, pleyne ende erve met den vrijen uyt en ingang
in de" Schoolstraate alhier, genaamt Den Arent, gestaen en gelegen alhier
binnen Breda op den hoek van de Haver en Botermerckt omtrent de
Schoolstraate, nevens (. ,) de huysinge en erve genaemt De Drie
Kaesen45 ( .... ) over de kerkenhuysen". De inventaris van de werk
plaats werd buiten de verkoping gehouden. Wel werd mede gecondition
neerd "dat de koopers zullen gehouden zijn het behangsel in de voorkamer
en de schilderij en spiegel in de schouw in de tweede kamer aan te nemen
ende daarvoor te betalen een somme van veertig guldens".
De Arend werd gekocht door de apotheker Ambrosius Simon en zijn
vrouw Anna Maria Theresia Aernouts. 46 In mei 1764 gingen dezen met
hun gezin uit het huis De Wereld op de andere hoek van de School
straat47 over naar hun nieuw verworven pand. Het echtpaar had acht
kinderen. Daarvan zijn er drie op jeugdige leeftijd overleden. Eén zoon,
Joannes Maximilianus Hypolitus koos het vak van zijn vader, Egidius
werd priester en was later pastoor te Leur, Henricus werd goud- en
zilversmid. In 1790 sloot Ambrosius Simon zijn apotheek. De inventaris
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van de apothekerswinkel en de cliënteIe werden overgenomen door zijn
zoon, die in hetzelfde jaar zijn apotheek vestigde aan de Grote Markt.48

Na het overlijden van hun ouders bleven de ongehuwde kinderen
Simon in De Arend wonen. Nadat de laatste van dezen, de zilversmid
Henricus, in dit huis was overleden verkochten de erfgenamen in 1839
het huis De Arend aan de banketbakker Guillielmus Luyckx,49, die in
1836 uit Etten en Leur was gekomen en zich voorlopig had gevestigd
in de Ridderstraat.5o Van 1840 tot het eind van de negentiende eeuw
was De Arend een gerenommeerde banketbakkerszaak. In 1871 werden
huis en zaak overgenomen door Alphons Dionisius Smeur uit Bergen op
Zoom. Deze liet in 1875 een voor die tijd moderne winkelpui aan
brengen.51 Dit was de laatste grote verandering voor de huidige restau
ratie, waarbij de pui, hoe karakteristiek deze ook was voor de tijd van
ontstaan, gelukkig weer is verdwenen. In 1896 werd De Arend verkocht
aan de meubelmaker Gerard Antoon Reichardt en nadat deze in 1957
was overleden kocht de gemeente Breda het toen ernstig vervallen huis
van zijn erfgenamen met het doel het in het stadsbeeld te behouden.52

Daarmee begon een geheel nieuwe episode in de geschiedenis van het
huis De Arend. In het kader van de reconstructieplannen voor de Haver
markt werd in 1962 een definitief plan gemaakt voor de vestiging van
een restaurant in dit pand. Aan de restauratie kon worden begonnen.
Dit gebeurde en met behoud van zijn historische karakter is dan thans
De Arend herschapen in een modern café-restaurant, geëxploiteerd door
(de Bierbrouwerij) De Drie Hoefijzers, met daarboven een even modern
ingerichte woning. Er is van dit ruime oude woonhuis een zo waardevol
en fraai geheel gemaakt, dat het nu met nog meer recht zijn dominerende
plaats aan de Havermarkt inneemt. 53
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AANTEKENINGEN

I Hierin ligt de verklaring voor bet ontbreken van bet huis De Arend in: J. Kalf,
De monumenten in de voormalige Baronie van Breda, Utrecht 1912. Dit boek
is echter verouderd, met name voor onroerende monumenten. Kalf spreekt bijna
nooit over huizen, alleen over gevels. Bovendien eindigt zijn interesse bij de
Lodewijk-stijlen. (Drs. C. Peeters, zie aantekening no. 4).
Wel komt De Arend voor in:
Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst,
De provincie Noordbrabant, Dl. X, 's-Gravenhage 1931, pag. 77;
Artikelenreeks Gevels en hun geschiedenis (van Drs. P. Scherft) in het Dagblad
De Stern, op 7 augustus 1951;
Lijst van onroerende monumenten in de Gemeente Breda (ontwerp 1963),
blad 35.
Mr. G. ]. ter Kuile Jr., Over oude straten, pleinen, huizen, over leven en
bedrijf, in: Geschiedenis van Breda, De Middeleeuwen, Tilburg 1952, pag. 230
e.v.; GAB R Breda 464, fol. 61 v.
Zie hiervoor de in aantekening no. 1 genoemde werken.
Deze alinea dank ik aan Drs. C. Peeters te Breda. Ook vele andere op· en aan·
merkingen van hem zijn in dit artikel verwerkt.
In de Empire-stijl werd o.a. gebouwd aan de Nieuwe :Huizen, de Nieuwstraat
en de St. Janstraat.

5 Het origineel bevindt zich bij de Eigendomsbewijzen der Gemeente Breda, no.
1560. Op de aanwezigheid van deze plattegrond wero ik geattendeerd door de
heer J. ]. van der Tuuk, opzichter bij de restauratie van de Grote Toren, aan
wiens hulp ik ook verder veel te danken heb.

6 Niet te zien zijn de oudste elementen, die in de fundering werden aangetroffen.
Deze bestaat namelijk zowel aan de Reigerstraat als vooraan in de Schoolstraat
voor een groot deel uit zeer oude kloostermoppen (van voor 1300?) van
27 x 13.5 x 6.5 cm. De bovenste laag bevindt zich op ongeveer 80 cm onder
het straatpeil.
Zie hierna, pag. 116.
Bepleistering is, zoals reeds gezegd (zie pag. 110), kenmerkend voor de Empire
stijl. Het waarom ervan is niet zonder meer duidelijk. Een heel nuchter motief
kan geweest zijn, dat dit een goedkope oplossing was. Men kon de bestaande
muurfragmenten, die nog gaaf waren, laten zitten en de te vervangen gedeelten
opmetselen uit materiaal dat zo min mogelijk kostte.
Daarbij kwam stellig dat men toen een natuurstenen gevel het rijkste en dus
ook het mooiste vond en dat men deze te kostbare illusie door bepleistering
zo dicht mogelijk probeerde te benaderen.

g Zie hierna, pag. 113.
10 GAB R Breda 502, fol. 47.
1\ GAB R Breda 435, fol. 119.
12 Vgl. aantekening no. 45.
13 GAB R Breda 502, fol. 47.
t4 GAB R Breda 546, fol. 51 V.

15 GAB N Breda 1394, akte no. 163.
16 Zie o.a. het artikel van UN. (Uri Noteboom) in De Maasbode van 23 december

1938.
17 Zie hiervoor o.a. de Beschrijving behoorende bij de situatieteekening van het

voormalig huis van Hendrik III Graaf van Nassau, van ouds genaamd "Die
Herberghe", later het Huis van Renesse en van Elderen met omgeving te
Breda ± 1600 door E. de Wolf in: Taxandria XLVIII (1941), pag. 307-313.
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18 Mogelijk is deze dezelfde als Mercelis Mercelis Koekx "die woonachtigh was
opten Molengracht". Zie over hem en zijn vrouw: GAB R Breda 427, fol. 77
e.v. en R Breda 430, fol. 73 e.v. alsmede het Necrologium van de Grote Kerk,
uitgegeven door C. P. Hoynck van Papendrecht in zijn Analecta Belgica, Tom.
lIl, 's-Gravenhage 1743, pag. 344 en 381.

19 De Vergulde ABC, Grote Markt 56. GAB R Breda 435, fol. 119 en R Breda
436, fol. 147.

20 GAB R Breda 437, fol. 79 V.

21 Eigendomsbewijzen der Gemeente Breda, no. 1560.
22 GAB R Breda 444, fol. 51.
23 GAB R Breda 464, fol. 58.
24 Idem, fol. 61 V.

25 Reigerstraat 30. GAB R Breda 464, fol. 98. Zie ook aantekening no. 45.
26 GAB R Breda 464, fol. 79 V.

27 GAB R Breda 502, fol, 47 r. en v.
28 GAB R Breda 464, fol. 98 V.

29 GAB R Breda 502, fol. 47.
30 Reigerstraat 28.
31 GAB R Breda 519, fol. 76 v. (akte dd. 1620 juni 26).
32 GAB R Breda 824, fol. 51.
33 GAB Hingman 406, 9. Gedrukt in: Th. E. van Goor, Beschrijving der Stadt

en Lande van Breda, 's-Gravenhage 1744, pag. 169 e.v. Zie over Rijers verder:
G. J. Rehm, De Bredase apothekers, Breda 1961, pag. 23 e.v. Na de her
overing van Breda in 1637 keerde de familie Rijers naar Breda terug. De
latere schepen (1650-1654) Dr. Michiel Rijers (de jonge) was een zoon van hem.

34 GAB R Breda 525, fol. 70 V.

35 Zie hiervoor: GAB Hingman 1911, fol. 24; Hingman 114 (Officiaalboek);
R Breda 516, fol. 66 v. en N Breda 26, fol. 45 V.

36 GAB Afd. III-8 no. 37, fol. 24 v. en 31 v.
37 GAB Hingman 1916, fol. 177.
38 Dat de weduwe ook zelf de naam Domis droeg vraagt om een verklaring. Zowel

zij als haar man waren achterkleinkinderen van Frans Willem Domis, de oude.
39 GAB R Breda 571, fol. 6.
40 GAB Hingman 437 w bis (Gildeboek van de goud- en zilversmeden), fol. 46.
41 Idem, fol. 5.
42 Idem, fol. 16-18 V.

43 GAB N Breda 1026, akte no. 29 (zijn testament). Zie over Seb. Koning ook:
Brabants Heem XVII (1965), pag. 4.

44 GAB Coll. DTB Breda 57, fol. 47 V.

45 Reigerstraat 30. Dit huis heette in de zestiende eeuw Sint Anthonis en later
sinds het begin van de zeventiende eeuw De Drie (Hollandse) Kazen.

46 GAB N Breda 827, akte no. 207 en R Breda 605, fol. 66 v.
47 Vismarkstraat 2.
48 Grote Markt 48. GAB N Breda 1256, akte no. 414. Zie over de lrpothekers

Simon: G. J. Rehm, a.w., pag. 96 e.v. en 118 e.v.
49 GAB N Breda 1394, akte no. 163.
50 Wijk A no. 426, thans Ridderstraat 17. GAB Afd. 1-2a no. 20 (Volkstellings

register 1839); idem no. 275 (Register van ingekomen bevolking), inschrijving
no. 289.

51 GAB Tekeningen behorende bij bouwvergunningen 1866-1902, no. 1425.
52 Notulen gemeenteraad 12 juni 1957.
53 De gegevens voor het slot van dit artikel zijn ontleend aan de Eigendomsbe-
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wijzen der Gemeente Breda, no. 1560, en aan de dossiers betreffende de aankoop
en restauratie van het huis De Arend, Reigerstraat 32 - Schoolstraat 2, in het
lopende archief ter secretarie (2.07.351.1569).
De restauratie geschiedde met subsidie van Rijk en Provincie en onder toezicht
van Monumentenzorg. Het werk werd uitgevoerd door de firma Nico de Bont en
Zonen te Nieuwkuijk. De architect was Ir. J. de Wilde te Breda. Deze was zo
vriendelijk het artikel door te lezen voor het ter· perse ging. Zijn op- en aan

merkingen zijn met uitzondering van het hierna volgende in het artikel verwerkt.

Om de zeer bouwvallige muren te steunen is rondom tegen de gevels aan de
binnenzijde een nieuwe draagmuur gemetseld, waarop de door de Brandweer
en het Bouwtoezicht geëiste gewapend betonvloeren rusten. Onder deze beton·
vloeren is de oude constructie van moer- en kinderbinten gemaakt.
Door de dikkere buitenmuur zijn in de interieurs diepe raamneggen ontstaan,
welke de architect met een kwartronde betimmering heeft opgelost.
Vanwege het brandgevaar was helaas de plaatsing van een betonnen hoofdtrap
noodzakelijk; een antieke houten trap zou beter in het interieur gepast hebben.
Om de fraaie benedenzaal zo gaaf mogelijk te houden werd hier een vloerver
warming aangelegd door de firma Asselbergs & Nachenius te Breda, die ook
verder het gehele gebouw centraal verwarmde.
Het dagelijks toezicht op de restauratie werd uitgeoefend door de heer J. J. van
der Tuuk.
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