
De Grote of Onze Lieve Vrouwekerk te Breda

Aantekeningen over de bouwgeschiedenis

door

J. M. F. IJSSELING

Er staat in Breda een monument, dat door menige bewoner van stad
en baronie als een van de kostbaarste bezittingen van zijn streek wordt
beschouwd: De Grote of Onze Lieve Vrouwekerk. Deze middeleeuwse
kerk bezit in vereenvoudigde vorm vrijwel alle grondtrekken van de
Franse gothische kathedralen. Het grondplan vertoont een hoogkoor,
waarvan de lengte ongeveer gelijk is aan die van het kerkschip, een
dwarspand, een kooromgang en zijkapellen tussen de schoormuren; de
inwendige opbouw bestaat uit ronde kolommen, spitsboogrijen, een
opengewerkt triforium en brede en hoge vensters; aan de buitenkant
vinden wij rijkbewerkte steunberen bekroond met pinakels en lucht
bogen versierd met hogels en tenslotte de magnifieke toren. De St. Jan
in 's-Hertogenbosch moge de mooiste gothische basiliek van Noord
Brabant zijn, dankzij haar prachtige toren kan de kerk van Breda zeker
onmiddellijk na en misschien zelfs naast deze gesteld worden.

Verder is de Grote Kerk te Breda het mausoleum van de Neder1and~

se Nassau's, de voorvaderen van ons Oranjehuis. Evenals de Nieuwe
Kerk te Delft, waar sinds de dood van Willem de Zwijger de Oranje's
worden bijgezet, is onze kerk ook daarom niet alleen een Bredaas en
Noordbrabants, maar een nationaal monument.

De naderende voltooüng- van de restauratie en de daarmee verbonden
gebeurtenissen in het voorjaar van 1969 geven aanleiding om een aantal
bijeengebrachte aantekeningen over de bouwgeschiedenis en de restau
raties van kerk en toren enigszins uit te werken.1

Er waren wel enige weerstanden te overwinnen om dit te doen. Eén
daarvan is de moeilijkheid, die voor de Bredase Grote Kerk sterker geldt
dan voor vele andere oude kerken, dat de bronnen voor de bouwgeschie
denis practisch ontbreken. In feite komt het erop neer dat er geen
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geschreven materiaal uit de tijd zelf aanwezig is. Ondanks een, sinds het
begin van deze eeuw toch vrij intensief archiefonderzoek is er van vóór
ca. 1500 maar een heel enkel gegeven aan het licht gekomen. Wat wij
van vóór die datum weten is ontleend aan jongere bronnen, zestiende tot
achttiende-eeuwse handschriften en boeken, die niet altijd betrouwbaar
zijn. En dat is jammer want de kerk is duidelijk grotendeels gebouwd in
de vijftiende eeuw. De werkzaamheden van de zestiende eeuw, waarover
wat meer bekend is, beperken zich eigenlijk tot afronding en voltooiing
van het toen reeds aanwezige kerkgebouw.

Verder kunnen weinig problemen, die in de bestaande literatuur
voorkomen, worden opgelost. Als hier en daar gekozen wordt voor een
bepaalde visie op de bouwgeschiedenis dan komt dat misschien meer
voort uit het verlangen om samenhang te zien dan uit de wetenschap
dat die samenhang inderdaad aanwezig is of was.

De oude kerk, He en 14e eeuw

De eerste vermelding van een kerk te Breda vinden wij in een ar
chiefstuk uit 1269, dat aanwezig is in het archief van het Begijnhof.2
Uit dit stuk kunnen wij afleiden dat men toen voor het eerst bezig was
met het bouwen van een kerk uitgevoerd in steen. Hoe deze kerk, die
daarna gedurende ruim een eeuw heeft dienst gedaan, er uitzag, ja zelfs
waar zij precies heeft gestaan ten opzichte van de huidige kerk, weten
wij niet. Vóór de Tweede Wereldoorlog werd in en rondom de Grote
Kerk vrijwel geen aandacht besteed aan het oudheidkundig bodemonder
zoek dat daarvoor onmisbaar is. Recente onderzoekingen in deze rich·
ting, zoals bijvoorbeeld in 1958 rondom de H. Grafkapel en in 1964 aan
de voet van de toren en in de noordelijke zijbeuk van het schip, hebben
geen concrete gegevens opgeleverd. Misschien zullen toekomstige opgra
vingen ooit nog iets aan het licht brengen.

De Bredase parochiekerk nam in de dertiende en veertiende eeuw
een vrij belangrijke plaats in in West-Brabant. In het jaar 1303 werd zij
verheven tot een collegiale kerk, met een kapittel dat oorspronkelijk uit
acht, later dertien kanunniken bestond. Uit de veertiende eeuw is verder
heel weinig over de kerk bekend.
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Wel dient hier te worden vermeld, dat de heren van Breda sinds
Jan I van Polanen te Breda resideerden en hier ook werden begraven.
Merkwaardig is nu dat de beide Polanen's resp. in 1378 en 1394 onder
verplaatsbare graftomben of sarkofagen zijn bijgezet en dat eerst in het
midden van de vijftiende eeuw voor de heren en vrouwen van Breda een
grafkelder werd ingericht. Men kan dit uiteraard een "modeverschijnsel"
noemen, maar deze situatie kan, in de wetenschap dat later in de zestien
de eeuw de graftombe van Jan II (nog eens?) is verplaatst naar ck
noordelijke wand van de kooromgang, toch een kleine bijdrage leveren
voor de volgende gedachtengang.

Koor, transept en schip, 15e eeuw

Tot nu toe nam vrijwel iedere auteur op gezag van Van Goor aan
dat het koor omstreeks 1410-1412 zou zijn voltooid en dat dus om
streeks 1380 met de bouw daarvan een aanvang zou zijn gemaakt.3 In
minstens vier oudere bronnen staat echter duidelijk dat in 1410 werd
begonnen" met de bouw van het koor van de kerk te Breda. Zo staat in
twee kronieken, die beide uit de zestiende eeuw dateren, het volgende:
in 1410 "in 't selve jaer (waarin op 1 augustus Jan van Nassau werd ge
boren) werdde yerst begonnen de choore van der kercken tot Breda".4

in de zeventiende eeuw schreef ook de Zuidnederlandse historicus Gra
maye dat graaf Engelbrecht in 1410 "eleganti structura chorum ecclesiae
Bredanae inchoavit", dus een aanvang maakte met het koor, terwijl de
Bredase griffier Van Vliet in zijn kroniek van Breda vermeldde dat graaf
Engelbrecht I en zijn vrouw Joanna van Polanen, resp. in 1442 en 1446
zijn begraven in "de Noorder Omgangh van 't Choor, dat sij van 1410 af
hadden laten bouwen",5

Het is merkwaardig dat niet eerder aandacht aan dit duidelijke gege
ven werd geschonken, dat goed aansluit bij een in 1953 naar voren ge
brachte theorie. Deze hield, onder andere op grond van de overeen·
komst met het schip van de St. Gommaruskerk te Lier, de veronder
stelling in dat mogelijk Jan II Keldermans (1375-1445) de bouw
meester zou zijn geweest van het Bredase koor. Aan het schip van de
kerk te Lier werd door hem gewerkt vanaf 1424. Uitgaande van mate-
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riële gegevens werd dus gesuggereerd dat aan het koor van onze Grote
Kerk waarschijnlijk pas in het eerste kwart van de vijftiende eeuw
was begonnen.6 Het moet de moeite waard zijn te gelegener tijd nog
eens nader te onderzoeken in hoeverre Jan Keldermans inderdaad bij de
bouw van onze kerk betrokken is geweest. In dit verband is ook de toe·
schrijving door Slootmans van de zoëven genoemde graftombe van Jan
II van Polanen aan de vader van deze Keldermans vermeldenswaard.7

Er is op dit terrein nog veel onderzoek te doen. Wij zullen in ieder ge
val ervan uit gaan dat met het bouwen van het koor, en dus van de
Grote Kerk in 1410 werd begonnen.

Dat men in die tijd bezig was met het bouwen blijkt ook uit geld
leningen, die daartoe door de toenmalige kerkmeesters Wijtman van der
Beke en Melijs van Druenen werden aangegaan. Aanwijzingen daarvoor
vinden wij in het archief van het norbertinessenklooster St. Catharina
dal. In dat archief zijn twee desbetreffende akten bewaard gebleven
van 1413 en 1416, waarin uitdrukkelijk staat vermeld dat de opgenomen
gelden bestemd waren voor "timmeringhen (= bouwaetiviteit) aan
der kercken te Breda".8

Zeer waarschijnlijk zijn de vijf veelhoekszijden van de koorsluiting
en de daarmee onmiddellijk verbonden eerste rechte travee het oudste.
Daaromheen bevond zich oorspronkelijk geen omgang. De muren waren
buitenmuren met 17.5 m hoge vensters, waarvan de onderdorpel of af
zaat op ongeveer 4 m hoogte lag. Mogelijk is na het gereedkomen van
deze oudste bestanddelen het bouwplan gewijzigd, waarbij werd afgezien
van een enkelvoudig koor en werd begonnen aan de bouw van de twee,
aan de oostzijde rechtgesloten zijbeuken of nevenkoren, eerst aan de
noordzijde het koor of de kapel van de heren van Breda en daarna aan
de zuidzijde het langere koor van de "prochiaen" (= pastoor), waar
het altaar stond, waaraan dagelijks door deze de H. Mis werd opgedra
gen.9 Tegelijk daarmee werd ook de wandopbouw van het hoogkoor
volgens een gewijzigd schema voortgezet, nu namelijk, in de drie jon
gere koortraveeën, met een triforium dat opvallende overeenkomsten
vertoont met dat in het schip van de genoemde kerk van Lier.10

In de noordelijke koorzijbeuk werden de graftomben van Jan I en
II van Polanen geplaatst terwijl omstreeks 1445 tegen de wand van het
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hoogkoor een nieuw grafmonument werd opgericht, waarvóór zich de
ingang bevond van de grafkelder, waarin tussen 1442 en 1521 de heren
en vrouwen van Breda werden bijgezet.ll In dit koor stond tot het ge
reedkomen van de Mariakapel ernaast, ook het altaar van Onze Lieve
Vrouw, waarvan de heer van Breda het patronaatsrecht bezat. l2

Aansluitend aan het koor werden in dezelfde architectuur transept
en schip met zijbeuken gebouwd. Tijdens deze werkzaamheden zou in de
nacht van 15 op 16 januari 1457 de oude toren zijn ingestort. De ver
melding van deze gebeurtenis is ons slechts bekend uit een kreupel chro
nostichon. Dit tijdvers luidt aldus:

aLta bredae tVrrIs MarCeLLI noCte Cadebat.

De oudst bekende vermelding ervan dateert uit het begin van de zeven"
tiende eeuw.l3 Sommigen hebben, vooral omdat er geen enkele andere
bron is om het te bevestigen, aan dit gegeven getwijfeld. Enigszins in de
buurt komen wij met een akte van de priester-notáris Henricus de Nova
domo (= van Nieuwenhuizen), die in 1447 werd gepasseerd in de col
legiale parochiekerk van de stad Breda en wel onder de toren. l4 Wij
mogen, op grond van het feit dat in 1468 de eerste steen werd gelegd
voor de nieuwe toren, aannemen dat hier nog sprake is van de oude
toren en het is dus zeker mogelijk dat hij enige tijd daarna, om welke
reden dan ook, is gevallen.

Op 12 maart 1449 werd het H. Sacrament van Niervaart per schip
naar Breda gehaaId en vervolgens in plechtige processie van de Vismarkt
naar het koor van de pastoor overgebracht. Later in de zestiende eeuw
werd aan de zuidzijde een speciale kapel voor het H. Sacrament ge
bouwd. Deze overbrenging is van grote betekenis geweest voor Breda en
zijn kerk. Hiermee werd Breda een belangrijke bedevaartplaats. In hoe
verre de voltooiing van de kerk en de bouw van de toren zijn bekostigd
uit bijdragen van pelgrims, die het H. Sacrament kwamen vereren, zal
wel nooit kunnen worden nagegaan. Scherft heeft indertijd aangetoond
dat de stad een zeer belangrijk aandeel in de financiering van de toren
bouw heeft gehad.l5 Maar aangezien bekend is dat de bouwkosten van
verschillende andere middeleeuwse kerken voor een groot deel, van de
Dom van Utrecht zelfs voor meer dan de helft uit de opbrengst van af-
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laten werden betaald,IG blijft er reden om aan te nemen dat deze bron
van inkomsten ook hier een belangrijke rol kan hebben gespeeld. Het
zou in ieder geval een verklaring kunnen zijn voor de ten opzichte van
koor en schip opvallend rijkere behandeling van de toren.

Alvorens over te gaan tot de bouwgeschiedenis van de toren moet
echter eerst nog iets verteld worden over de voortgang van het bouwen
van koor, transept en schip. Nauwkeurige gegevens hierover ontbreken,
maar wij mogen aannemen dat dit werk in het midden van de vijftiende
eeuw vrij ver gevorderd was. Spoedig na de voltooiing van het koor is
men toen ook met de inrichting ervan begonnen. Van het kerkmeubilair
uit die tijd zijn alleen de grote koorbanken nog over.

Op de wangen of zijschotten van deze koorbanken aan de oostzijde
vinden wij aan de zuidelijke koorbank een uitbeelding van de Kroning
van Maria, op de noordelijke koorbank voorstellingen uit het leven van
de H. Barbara. Dit laatste is interessant omdat er weleens wordt veron
dersteld dat de Bredase kerk oorspronkelijk toegewijd is geweest aan de
H. Barbara en pas later een Onze Lieve Vrouwekerk werd. Concrete
gegevens hierover uit de middeleeuwen ontbreken, maar dat betekent
niet dat het onmogelijk is. Dergelijke naamsveranderingen kwamen in
die tijd wel meer voor. Een bekend voorbeeld ervan is de Oude Kerk
in Delft, die oorspronkelijk aan St. Bartholomeus gewijd was en later
een St. Hippolytuskerk werd. De aanwijzingen in Breda zijn van betrek
kelijk recente datum. Een authentiek gegeven is een merkwaardige pas
sage in het notulenboek van de r.k. kerkeraad, waarin de leden daarvan
zich nog in 1637 "kerckmeesters van Onse Lieve Vrouwe Kercke tot
Breda, anders genaemt de Cappel van Sint Barbara" noemden.17 De
cursief gedrukte toevoeging kan geen willekeurig verzinsel zijn en zal
dus op een waarschijnlijk toen reeds oude traditionele formule terug
gaan. Een ander gegeven is de bijzondere plaats die de H. Barbara tot in
de zestiende eeuw had in de liturgie van de Grote Kerk.18 Daarnaast kan
hier nog gememoreerd worden dat de onlangs gesloten kathedraal aan de
Prinsenkade, de opvolgster van de kerk in de Brugstraat, aan de H. Bar
bara was toegewijd, terwijl bovendien deze heilige nog steeds als patro
nes van de stad Breda wordt beschouwd. Al zijn deze gegevens geen
"bewijzen" voor een verandering van het patrocinium van de Bredase

6

Jaarboek De Oranjeboom 21 (1968)



kerk, het zijn in ieder geval gegevens, die de achtergrond van de zoëven
genoemde afbeeldingen verduidelijken.

De koorbanken zijn later bij de beeldenstorm in 1566 ernstig be
schadigd. Vrijwel ongeschonden bewaard bleef het houtsnijwerk van de
zogenaamde misericordes, de rustklampen waarop de kanunniken bij het
koorgebed, dat grotendeels staande werd verricht, enige steun konden
vinden.19

Uit de tweede helft van de vijftiende eeuw dateren ook verschil
lende wandschilderingen, zoals die van St. Christophorus onder de to
ren bij de doopkapel, die van de apostel St. Jacobus Minor op een van
de koorzuilen en de Boodschap van de Engel aan Maria in het noorder
transept. Boven de laatste bevond zich toen waarschijnlijk een zangers
galerij.

Bouwen inrichting van de kerk waren in 1497 zover klaar dat tot
officiële wijding ervan kon worden overgegaan. Daarvoor kwam in sep
tember van dat jaar de wijbisschop van Luik, tot welk bisdom Breda
toen behoorde, naar onze stad.20

De nieuwe toren

Inmiddels was men reeds bijna dertig jaar bezig met de bouw van
de nieuwe toren, waarvoor op 16 juni 1468 de eerste steen werd gelegd,
in tegenwoordigheid van de toenmalige drossaard van Breda, Adam van
Nispen. Ook van de toren weten wij niet wie de bouwmeester was.

Pas tegen het eind van de vijftiende eeuw wordt als bouwmeester
van de Grote Kerk genoemd Cornelis Joos, die toen betrokken was bij
de bouw van de nieuwe kloosterkerk van St. Catharinadal, het hoge
oudste bestanddeel van de huidige Kloosterkazerne. Het is mogelijk dat
deze dezelfde is als de meester Joos van Breda, die in 1472 te Bergen in
Henegouwen en in 1480 te Hulst in (Zeeuws) Vlaanderen werkzaam
was. Als dit zo is dan kan hij ook in aanmerking komen als ontwerper,
althans van de onderste in steen uitgevoerde romp en achtkant van de
toren. 21 Uit de oudst bewaarde rekening van kerkmeesters blijkt dat hij
in 1503 en 1504 een vast jaargeld ontving en zich toen nog vrij inten
sief met de torenbouw bezighield.22
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De werkzaamheden van het bouwen werden voor een groot deel
uitgevoerd door leden van de familie Ghijben. In de zoëven genoemde
rekening komen onder andere daglonen voor, die waren uitbetaald aan
deze en andere werklieden. De ook door Kalf genoemde Adriaan Ghij.
ben was waarschijnlijk opzichter of uitvoerder in vaste dienst. Zijn naam
wordt in de rekening steeds het eerst vermeld, maar altijd zonder loon·
bedrag.23

In 1494 blijkt de toren zich reeds hoog boven de stad te verheffen.
In de stadsrekening over dat jaar komt een post voor betreffende een
nieuwe ladder, vervaardigd door Godevaert de stadstimmerman, waar·
langs de torenwachters 's avonds in de toren omhoogklommen.24 Deze
torenwachters vervulden in die tijd een belangrijke taak. Alle uren van
de nacht bliezen zij op een hoorn of trompet, terwijl zij verder waakten
voor brand, een van de grote gevaren in een stad, die grotendeels beo
stond uit houten huizen met daken van riet of stro.25 Het is dan ook
bekend dat vrijwel elke stad in de middeleeuwen één of meer keer door
enorme branden werd geteisterd. In Breda vonden dergelijke rampen
plaats in 1490 en 1534. In de loop van de tijd werd het in Breda ge·
woonte dat de torenwachter aan de zijde van de stad waar zij brand
constateerden, aan de toren een lantaarn ophingen. Zo'n lantaarn wordt
nog bewaard in het Stedelijk Museum.

Inmiddels vorderde de torenbouw gestaag. Achtendertig jaar na de
aanvang, op 4 oktober 1506 werd de laatste steen boven in de toren
gemetseld.26 Direct aansluitend werd het houtwerk gereed gemaakt
voor de torenbekroning. Gerrit Nooten, een touwslager die op de Haag
dijk woonde, vervaardigde de repen of touwen waarmee deze omhoog
werd gebracht en gesteld.27

Iedereen die de toren ziet zal het opvallen, dat er een duidelijk ver
schil in stijl is tussen romp en achtkant van de toren, die duidelijk het
werk van één meester zijn, en de huidige spits, die in 1702 de in 1694
door brand verwoeste vorige bekroning verving. Dat is dus niet vreemd,
maar hetzelfde gold eigenlijk ook reeds voor de in 1509 naar boven
gehesen torenbekroning en dat vraagt wel om een verklaring.

Ter Kuile, die in 1937 zijn dissertatie aan de houten torenbekronin
gen in Nederland wijdde, merkte op dat de oude bekroning te Breda
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1. De Grote Kerk, gezien vanaf de toren van de St. Antoniuskerk, 1968.
Foto B. Speekenbrink, Breda.
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2. Een blik omhoog in het gerestaureerde schip van de Grote Kerk.

Foto B. van GiIs, Breda.
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3. De zuidoostelijke hoek van de voormalige Sacramentskapel.

Foto B. van Gils, Breda.
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zoveel overeenkomst vertoonde met de oorspronkelijke bekroning van
de toren van de Nieuwe Kerk te Delft, dat hij aannam dat deze, die
voltooid werd in 1495, zeer waarschijnlijk voor die in Breda als voorbeeld
heeft gediend. Wel gaf de uitwerking van de "peer" van onze toren, die
onder andere was voorzien van hogels, een meer gothische indruk dan
de "appel" van de Delftse toren.28

Uiteraard kan men in het begin van de zestiende eeuw voor de vol·
tooiing van de toren een andere oplossing hebben gezocht dan die van
de oorspronkelijke tekeningen van 1468. Het is zelfs mogelijk dat dit
noodzakelijk was geworden, omdat bouwmeester Cornelis Joos inmiddels
was overleden en dus niet meer aan kon geven hoe hij zich de concrete
uitvoering van de door hem ontworpen plannen, misschien bestaande
uit een tweede achtkant, had gedacht.29

In 1509 was de toren zover klaar dat het kruis erop kon worden
geplaatst. Dit gebeurde op 21 juli van dat jaar, op de dag voor het feest
van de H. Maria Magdalena. Nadat de hoogeerwaarde heer mr. Jan van
Nispen, ridder van het H. Graf en zoon van de drossaard, die in 1468
aanwezig was bij het leggen van de eerste steen, de plechtige zegening
had verricht van het kruis dat de toren zou bekronen, werd het om·
streeks het middaguur naar boven gehesen en op zijn plaats gezet. Het
kruis woog 510 pond. Eronder bevonq zich een "appel" en erboven een
haan. Kruis, appel en haan waren verguld en beschilderd.30

Na 1509 moesten nog wel enige werkzaamheden worden verricht
aan het "bovenwerk". De klokken die voor en na die tijd werden ver·
vaardigd, vormen een verhaal op zich. De schaarse gegevens erover zijn
nogal verward. Reeds in 1503 werden klokken gegoten en omhoog ge·
bracht. Maar ook in 1511 is daar sprake van. Misschien kan bij gelegen·
heid nog eens speciale aandacht aan dit onderdeel van de torengeschie
denis worden besteed.3l In 1513 werd een grote uurklok met zes kleine
klokken als voorslag in de toren gehangen. Daarmee, om de zeventiende
eeuwse Bredase historicus Havermans te,citeren "was die al volmaect".32

Voltooiing en afronding, 16e eeuw

Nu kerk en toren in grote lijnen voltooid waren zou men kunnen
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verwachten dat er een periode van rust kwam. Maar dat was niet zo,
want Breda beleefde toen een ongekende bloei. Graaf Hendrik III van
Nassau, die zowel voor de geschiedenis van de Nederlanden als voor die
van Breda een figuur van grote betekenis was, ontplooide een groot
aantal initiatieven, ook en vooral op bouwkundig gebied. Het Kasteel
van Breda onderging een grondige gedaanteverwisseling en er vond een
ingrijpende uitbreiding plaats van de stad, die bovendien werd ver
sterkt met moderne aarden wallen.

In diezelfde tijd werd een aanvang gemaakt met de uitbouw rondom
het koor van de kerk. Wederom weten wij niets van de bouwmeesters.
Er is verondersteld dat hier misschien onder anderen Rombout Kelder
mans (1460-1531) een rol heeft gespeeld, van wie bekend is dat hij
in zijn laatste levensjaren aan een groot aantal bouwwerken in de omge,.
ving en ook aan het Kasteel van Breda heeft gewerkt.33

Begonnen werd met de Onze Lieve Vrouwekapel, die tevens het
nieuwe koor van de heren van Breda werd. Dat dit zo is mag worden
afgeleid uit het vrijwel samenvallen van de volgende drie gebeurtenissen:
de sloping van de rechte achterwand van hun oude koor ten behoeve van
de aanleg van de kooromgang in januari 1526, de wijding van "den
outaer van mijnheer van Nassou, geheyten mijns Jonckeren choer" op
13 april van dat jaar, en het leggen van de grondslag voor de koorom
gang in diezelfde maand april.34

Aan de uitvoering en inrichting van deze ruimte, de huidige Prin
senkapel, werd veel zorg besteed. In de absis vinden wij, terwijl de kerk
overigens vrijwel geheel met eenvoudige kruisgewelven is gedekt, een
fraai stergewelf. De renaissance plafondschilderingen werden opvallend
rijk uitgevoerd. De laatste waren blijkens het daarin voorkomende jaar
tal in 1533 voltooid. In 1538 werd aan de noordzijde nog een afzonder
lijke toegangsdeur gemaakt.

In deze kapel liet graaf Hendrik III ook een nieuwe grafkelder
aanleggen, waarboven omstreeks 1531 het beroemde grafmonument van
graaf Engelbrecht Il en zijn vrouw Cimburga van Baden werd opge·
richt. Ook daarvan is de ontwerper niet uit archiefbronnen bekend. In
1962 werd door Van Luttervelt in een uitvoerig en belangwekkend ar·
tikel uiteengezet dat het zeer waarschijnlijk naar een ontwerp van de
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schilder-tekenaar Jan Gossaert werd uitgevoerd door een of meer kun
dige handwerkslieden. Anderen blijven volhouden dat het niet door een
graficus kan zijn ontworpen en wijzen de beeldhouwer Jan Mone aan
als vervaardiger van het monument.35 Vrijwel alles wat tot nu toe was
tot stand gekomen behoorde tot de Gothiek. Dit monument is geheel
renaissance. Van nu af aan constateren wij ook aan de jongere gebou
wen de duidelijke invloed van deze nieuwe stijl, al blijft de hoofdvorm
gothisch.

De hiernavolgende geschiedenis, die zich enigé jaren eerder in 1521
afspeelde, betreft stellig ook deze kapel, die toen misschien nog in aan
bouw was. Om verschillende redenen is dit authentieke verhaal interes
sant, onder andere omdat daarmee wordt geïllustreerd hoe moeilijk het
vaak is om na te gaan uit welke middelen men het bou~en v.an een
middeleeuwse kerk financierde.

In het oudst bewaarde judiciale of vonnisboek van de schepenbank
van Breda vinden wij, dat Cornelis Jan Claussz. in maart 1521 werd
veroordeeld, omdat hij schout en schepenen van Gilze had beledigd
door hen uit te schelden voor meinedige boeven, dieven en verraders.
Als straf moest hij onder andere vóór Pinksteren van dat jaar 18 rijQ.5
gulden betalen aan de gildemeesters van Onze Lieve Vrouw in de kerk
van Breda, bestemd voor een te maken glasraam in het nieuwe koor
van Onze Lieve Vrouw, "daer inne staen sal gefigureert het beeldt van
Onser Liever Vrouwen in de zonne ende een manpersone dairvoir knije
lende, daeronder met grooten letteren geschildert sal staen aldus: Cor
nelis Jan Claussz. wonende tot Dongen heeft dit gelasen-venster ge
geven ter beternisse van dat hij opte eereende eedt van scoutet ende
scepenen in Ghilze afdragende woorden gesproken hadde."36

In dezelfde periode waarin deze grote Mariakapel of Prinsenhpel
werd gereedgemaakt, werd ook, in de hoek tussen de koorzijbeuk
- het vroegere koor van de pastoor - en het zuidertransept de grote,
uit drie traveeën bestaande kapel gebouwd, waarheen het H, Sacrament
van Niervaart werd overgebracht, alsmede aansluitend ook de sacristie
en de kapittelzaal daarboven.

Zoals reeds werd medegedeeld is men verder, nadat de Onze Lieve
Vrouwekapel in grote lijnen klaar w:as, in 1526 dadelijk begonnen aan
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Plattegrond van de Grote Kerk, met aanduiding van de voornaamste ruimten en andere elementen, die in de
bijdl'agen over de bouwgeschiedenis en de restauratie worden genoemd.

.....
\;>

I Onze Lieve Vrouwekapel of koor van de heren van
Breda, later Prinsenkapel

11 Kapel van het H. Sacrament van Niervaan

III Sacristie (beneden) en kapittelzaal (boven)

IV Kapel van het H. Kruis

V Kooromgang

VI Kleine kapellen, waarin zich het merendeel van de
altaren der amb~chtsgildenbevond

VII Doopkapel met doopvont

VIII H. Grafkapel

A Vroegere rechte ach'terwand van het oude koor van
de heren van Breda, de noordelijke koorzijbeuk

B Vroegere rechte achterwand van het koor van de
"prochiaen" (= pastoor), de zuidelijke koorzijbeuk

C Plaats van het orgel tOt 1715

D Plaats waar het orgel zich sinds 1715 bevindt

1 Graftombe van Jan I van Polanen
2 Graftombe van Jan 11 van Polanen, hierheen verplaatst

na 1526
3 Grafmonument van Graaf Engelbrecht J, waarvoor zich

de ingang bevond van de eerste grafkelder van de heren
van Breda

4 Grote koorbanken met
a uitbeelding van de Kroning van Maria
b voorstellingen uit het leven van de H. Barbara

5 Wandschildering van St•. Christophorus
6 Idem van de apostel St. Jacobus Minor
7 Idem van de Boodschap van de Engel aan Maria
8 Grafmonument van graaf Engelbrecht TI, met grafkelder

daaronder
9 Restanten van de renaissance-versieringen aan de noord-

zijde van de kooromgang
10 Drieluik van de H. Kruisvinding
11 De Prinsenbank (dateert van 1663)
12 Toegangsdeur van de traptoren met daarboven gedenk

stenen uit 1929 en 1955 betreffende vernieuwingen van
het carillon

13 Toegangsdeur tOt de Prinsenkapel (1538)
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de aanleg van de kooromgang, tijdens welke werkzaamheden de graf
tombe van Jan II van Polanen naar zijn huidige plaats werd overge
bracht. Er werd stevig doorgewerkt. In 1536 konden betalingen worden
gedaan wegens het dichtmaken van de vensters achter aan het koor en
in de omgang.

Aan de buitenzijde zijn al deze uitbreidingen rondom het koor bij
zonder kostbaar uitgevoerd, onder andere met rijk ontwikkelde steun
beren en met frontalen of wimbergen, die evenals de wanden zelf ver
sierd waren met rijke traceringen, die aan het begin van onze eeuw ern
stig verweerd waren. Bij de restauratie zijn deze versieringen, waarin
laat-gothische visblaasvormen afwisselden met renaissance-motieven,
weggenomen. Alleen aan de noordzijde van de kooromgang is hiervan
nog iets over.37

Ook inwendig moeten deze gebouwen oorspronkelijk bijzonder fraai
geornamenteerd zijn geweest. Zo bevond zich in de kapel van het H.
Sacrament boven het altaar een groot, uit een aantal taferelen bestaand
schilderij, waarvan een belangrijk gedeelte bewaard is gebleven, dat
thans, na veel omzwervingen, berust in het Stedelijk Museum. Door het
ontbreken van een hekwerk of achterwand ziet deze ruimte, in tegen
stelling tot de Prinsenkapel, er van binnen amper naar uit dat zij oor
spronkelijk evenzeer een duidelijk afgescheiden onderdeel van de kerk
was.

Buiten de reeds genoemde Onze Lieve Vrouwekapel en de Sacra
mentskapel was er nog een grote "kapel", die van het H. Kruis. Het
altaar daarvan stond misschien tegen de achterwand van de eerstgenoem
de ruimte, dus op de plaats waar zich nu weer het drieluik bevindt van
de H. Kruisvinding, dat door sommigen wordt toegeschreven aan Jan
van Scorel, door anderen aan Lambert van Noort. Aangezien dit schil
derij gedateerd wordt op ca. 1550 zou het altaar omstreeks die tijd
hierheen verplaatst kunnen zijn.

Deze drie devoties, de verering van het H. Kruis, het H. Sacrament
en Onze Lieve Vrouw hadden duidelijk een belangrijke plaats in het ker
kelijke leven van Breda. Ter ere van alle drie werden omgangen of plech
tige processies gehouden, resp. op Pinkstermaandag, de zondag v66r
St. Jan Baptist in de zomer (24 juni) en waarschijnlijk op 15 augustus.38
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Naast de religieuze betekenis van deze jaarlijks terugkerende feesten,
lijkt het niet onwaarschijnlijk dat zij door de toestroming van bede
vaartgangers uit de wijde omgeving, bovendien een belangrijke bron van
inkomsten vormden, niet alleen voor stad en burgerij maar vooral voor
de kerk.

Behalve de drie grote aan weerszijden van het koor, bevinden zich
langs het schip, tussen de schoormuren nog een groot aantal kleine ka
pellen, waaraan reeds in het laatste kwart van de vijftiende eeuwen
verder gedurende de gehele eerste helft van de zestiende eeuw werd ge
bouw:d en verbouwd. In deze kapellen bevond zich het merendeel van
de altaren der ambachtsgilden.

In 1535 begonnen weer werkzaaplheden in het westelijk deel van
de kerk. Deze bestonden vooral in een voltooiing van de aansluiting tus
sen kerk en toren. Eerst werden de gew~ven uitgevoerd in de twee
meest westelijke traveeën van het schip, dus tegen de toren. Vervolgens
werden na 1540 ook gewelven aangebracht in de toren zelf, wat blijk
baar tot dan toe achterwege was gelaten, misschien inderdaad om, zoals
Kalf suggereerde, zonder belemmering het materiaal voor de gewelven
van het schip door de toren heen op de gewenste hoogte te kunnen bren
gen.39 De doopkapel, waarin de in 1540 van Joos de Backer uit Ant
werpen aangekochte koperen doopvont staat, werd in 1547 en 1548 van
nieuwe gewelven voorzien.

Merkwaardig is de veel eenvoudigere afwerking van het westelijk
deel van het schip, waarvan nu na de restauratie alleen het verschil in
dakvorm van de kapellen aan de zuidzijde nog duidelijk te zien is. Ter
wijl de vier (oorspronkelijk drie) oostelijke kapellen voorzien zijn van
rijk versierde geveltjes, hebben de westelijke een eenvoudig zadeldak.
Vroeger, vóór de huidige restauratie moet aan de nauwkeurige beschou
wer ook de sobere afwerking zijn opgevallen van de vensters van de
twee westelijke traveeën van het schip. Zowel aan de noord- als zuidzijde
waren de smallere tegen de toren dichtgemetseld, terwijl die ernaast een
voudig waren voorzien van vijfdelige ramen, met rechtdoorgaande mon
tants, en dus niet versierd met fraaie raamtraceringen, die overigens ner
gens in de kerk ontbreken. Men kan veronderstellen dat deze vensters
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bij de torenbrand van 1694 waren beschadigd en vervolgens op de voor
deligste manier gerestaureerd. Dit lijkt echter niet zo waarschijnlijk. In
de beschrijvingen van de aangerichte schade en de daaropvolgende her
stelwerkzaamheden is ook niets te vinden dat daarop wijst. Een aanne
melijker verklaring is, dat wij hierin het einde kunnen zien van de bouw
geschiedenis van de Grote Kerk, die in de tweede helft van de zestiende
eeuw vrij abrupt werd afgesloten.
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