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Inleiding

In 1981 nam de gemeente Breda een archeologe in dienst die als taak
had het stedelijk bodemarchief te documenteren en te onderzoeken door
middel van opgravingen en waarnemingen, op plaatsen waar dit archief
dreigde verloren te gaan door allerhande graafwerkzaamheden. I Met deze
aanstelling volgde Breda het voorbeeld van een aantal belangrijke histori
sche steden in Nederland die reeds in de jaren '60 en '70 een eigen
oudheidkundige dienst hadden opgericht. 2

Vóór de start van het systematisch stadskernonderzoek in 1981 waren
te Breda reeds een aantal opgravingen en waarnemingen verricht door de
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (R.O.B.) en lo
cale amateur-archeologen, doch de middelen ontbraken om de snel
voortschrijdende en sterk in omvang toenemende erosie van het stedelijk
bodemarchief daadwerkelijk archeologisch te begeleiden. 3 De discrepantie
tussen datgene wat onderzocht is kunnen worden en de terreinen die voor
archeologisch onderzoek in het verleden verloren zijn gegaan, komt dui
delijk naar voren in het landelijk rapport "Het bodemarchief bedreigd"
dat handelt over de relatie tussen planologie en archeologie in Neder
landse steden. In dit rapport werd berekend dat er in Breda reeds 1/4 deel
van het archeologisch patrimonium van de binnenstad verloren is en dat in
de nabije toekomst nog eens 1/3 deel wordt bedreigd. 4 Breda behoort met
deze erosieschaal tot de categorie "archeologisch meest bedreigde steden
van Nederland."

') Dit artikel wil een overzicht geven van de archeologische activiteiten voor de periode 1981
- 1984 aan de hand van (een selectie van) vier onderzoekingen en beoogt tevens een eerste
aanzet te zijn voor een regelmatige verslaglegging. Voor het belangrijke onderzoek in de
Molenstraat (1983) kon in dit kort bestek geen ruimte worden gevonden.
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Sinds 1982 is het gemeentelijk oudheidkundig bodemonderzoek on
dergebracht bij de dienst van openbare werken, waar de informatie wordt
gecentraliseerd over en de controle wordt uitgeoefend op alle graaf- en
bouwactiviteiten die in de gemeente plaats vinden. Naast de samenwer
king met verschillende gemeentelijke diensten, wordt regelmatig een be
roep gedaan op vrijwillige medewerkers die sinds 1984 zijn georganiseerd
in de Archeologische Vereniging Breda.

In de periode 1981 - 1984 werden tien opgravingen uitgevoerd als
begeleiding van grondverplaatsing bij sloop- en bouwactiviteiten. Deze
opgravingen, die plaats vonden vóór de start van de werkzaamheden,
droegen allen het karakter van een noodonderzoek, dat in tijdsduur kon
variëren van één week tot enkele maanden. Daarnaast werden kleinere
archeologische waarnemingen verricht op plaatsen waar een uitgebreid
onderzoek niet mogelijk was (afb. 44).

In ruimtelijk opzicht lag het zwaartepunt van het onderzoek in de
middeleeuwse stadskern, met name het gebied binnen de huidige singels.
Daarbij moet echter opgemerkt worden dat in het centrale deel van de
binnenstad nog steeds geen onderzoek heeft kunnen plaats vinden. Buiten
de singels werden tot nu toe geen opgravingen verricht. Het ligt echter in
de lijn van de verwachting dat in de toekomst belangrijke archeologische
terreinen extra muros die verstoord dreigen te worden, in het opgravings
programma zullen worden opgenomen.

Chronologisch ligt het zwaartepunt op de late middeleeuwen vanaf de
twaalfde tot en met de zestiende eeuw. Daarnaast richt het onderzoek
zich op de Ijzertijd (700 v.c. - 1 eeuw n.c.) en op Romeinse bewonings
sporen die op een aantal plaatsen in de stad zijn aangetroffen (afb. 45 a-b).
De klemtoon binnen de organisatie van het gemeentelijk oudheidkundig
bodemonderzoek lag de eerste jaren noodgedwongen op het veldwerk.
Daardoor is een grote achterstand ontstaan in de verwerking en de rappor
tage van de onderzoeksresultaten.

De korte verslagen zijn uiteraard slechts een summiere samenvatting
van de voorlopige opgravingsresultaten. Op de bewijskracht van de ver
schillende waarnemingen en resultaten wordt niet verder ingegaan, dit
gebeurt in het complete opgravingsrapport. De dateringen die in de tekst
worden vermeld, zijn vaak gebaseerd op de resultaten van een voorlopige
inventarisatie van het vondstenmateriaal en zijn dus voor verfijning vat
baar.
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44. Opgravingen (1-13) en waarnemingen (e) in de binnenstad van Breda in de periode
1981-1985. Schaal 1:5000. Tek. B. de Vaan. Legenda:

1. Waalse kerk 197811981-1982 2-3. Molenstraat 1982 4. Molenstraat/Oude Vest 1983
5. Stemcomplex 1983 6. Tolbrugstraat 1983-1984/1985 7. Vlaszak/Boschstraat 1983

8. Veemarktstraat 1984 9. Kathedraalterrein 1984 10. Pelmolenstraat 1985
11. Koevoet 1985 12. BeyerdlVlaszak 1985 13. TolbrugstraatABN 1985
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45 a en b. Molenstraat/Oude Vest 1983. Fragment van een bronzen RomeÎnse kan. Dat.
2e eeuw n.c. Schaal 1:1. Tek. B. de Vaan. Foto M. Klabbers.

WAALSE KERK, 1978/1981 - 1982. (afb. 44,1)

Op 2 september 1983 werd de gerestaureerde Waalse kerk van Breda
overgedragen aan de kerkeraad van de Waalse gemeente. Tijdens de
restauratiewerkzaamheden die hieraan vooraf gingen, werd tussen 1978 en
1982 in het gebouw periodiek archeologisch onderzoek verricht, aanvan
kelijk door de toenmalige Archeologische Werkgroep Breda, later door de
eerste stadsarcheologe van Breda, drs. J. R. Magendans. 5

De kerk werd gebouwd tussen 1429 en 1446 en was aanvankelijk een kapel
toegewijd aan de H. Wendelinus, een beschermheilige afkomstig uit het
bisdom Trier. De stichting was het initiatief van de vrouw van Engel
brecht van Nassau, Johanna van Polanen wier moeder Odilia van Salm de
verering van de H. Wendelinus had geintroduceerd aan het Bredase hof.
De kerk werd uiteindelijk gebouwd door Jan van Nassau in de Katerstraat
(d.i. de huidige Catharinastraat). Om plaats te maken voor het gebouw
had men in 1429 enkele particuliere woonhuizen in deze straat aangekocht
en gesloopt. (,

De kerk heeft een eenvoudig grondplan met een rechthoekig schip
(afmeting 12,8 x 9,4 meter) en een inspringend koor (afmeting 10,6 x 7,3
meter) met driezijdige afsluiting. De totale lengte van het gebouw be
draagt 24,1 meter binnenwerks. Tegen de voorgevel heeft men links van de
oorspronkelijke ingang een traptoren gebouwd.? Na 1535 maakt de kapel
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deel uit van het nieuwe Begijnhof, dat ten noorden van de kerk was
aangelegd, op een terrein waar Johanna van Polanen aanvankelijk een
klooster had willen bouwen. In 1590 werd de kapel aan de Waalse ge
meente toegewezen, die na een kort intermezzo, toen de kapel in 1625
opnieuw naar het Begijnhof ging, haar in 1649 definitief in bezit kon
nemen.

Het onderzoek

Bij de opgraving was de aandacht vooral gericht op het onderzoek van
de bewoningssporen onder het niveau van de kerk. De bouwgeschiedenis
van de kerk is immers voldoende bekend en het gebouw heeft na 1446 geen
wezenlijke veranderingen ondergaan. Tijdens het onderzoek werd circa
30% van de oppervlakte van de kerk en de aanpalende bebouwing langs de
Catharinastraat onderzocht door middel van acht kleine werkputten.

De resultaten van de opgraving toonden aan dat de plaats waar de
Wendelinuskapel in de vijftiende eeuw werd gebouwd, oorspronkelijk een
laaggelegen gebied was in het noordelijk deel van de stad. Het terrein werd
ontwaterd door een klein stroompje dat onder het schip van de kerk
doorliep in noordwest-zuidoostelijke richting en bij de Catharinastraat
naar het oosten afboog. Het waterloopje was niet breder dan gemiddeld 1
meter en had een diepte van 40 tot 60 cm. Het bijbehorend loopniveau
kon niet worden vastgesteld, maar zal niet veel hoger hebben gelegen dan
het oorspronkelijk oppervlak, dat zich tussen 1,10 m en 1,40 m. +N. A. P.
bevond. Het oudste vondstenmateriaal uit de opgraving dateert, afgezien
van een jong-paleolithische spits en enkele ijzertijdscherven, uit de eerste
helft van de dertiende eeuw. Duidelijke bewoningssporen uit deze periode
werden echter niet aangetroffen, hetgeen niet verwonderlijk is gezien de
beperkte afmetingen van de werkputten.

Uit de studie van de stratigrafie bleek dat het stroompje na een
verlandingsfase volledig was gedempt met slechte grond en huisvuil. In
werkput 1 en 2 bestond het schervenmateriaal uit deze fase voornamelijk
uit Siegburg-steengoed, wat er op wijst dat het waterloopje tot in de eerste
helft van de veertiende eeuw op het terrein zichtbaar moet geweest zijn.

Na verloop van tijd, waarschijnlijk in de tweede helft van de veertiende
eeuw, kwam de eerste stenen bebouwing op het terrein tot stand. Ten
zuiden van de kerk bevond zich een fragment van een massieve funde
ringsmuur van wat eens een bijzonder fors gebouw moet geweest zijn. De
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muur had een dikte van circa 1 meter en het baksteenformaat bedroeg
25 x 13 x 6,5 cm.

Onder het kerkgebouw zijn de resten van minstens één woonhuis
terug gevonden. In het schip werd de funderingsmuur van de westelijke
zijgevel van het pand onderzocht. Deze muur stond in een rechte hoek op
de Catharinastraat en werd doorsneden door de zuidelijke fundering van
de kerk. De dikte van de fundering bedroeg 62 cm (baksteenformaat
21 x 10 x 4,5 cm). Onder de vloer van het koor waren een goed bewaarde
haardplaats met een stookvloer van grijze plavuizen, twee wangen, een
achterwand van bakstenen (formaat 21/24 x 9/10 x 4/5 cm) en een ingegra
ven aspot aanwezig. Een fragment van een lemen vloer sloot in het westen
bij deze haardplaats aan. Deze bebouwingssporen onder de kerk zijn
ongetwijfeld afkomstig van één van de particuliere woonhuizen aan de
Katerstraat die in 1429 werden gesloopt om plaats te maken voor de bouw
van de Wendelinuskapel. Het pand had in reconstructie een bijna vierkant
grondplan met een breedte van circa 8,6 meter en, gemeten vanaf de
huidige rooilijn van de Catharinastraat, een vermoedelijke diepte van circa
9,3 meter.

Ten zuiden van het kerkgebouw konden de originele haardplaatsen, de
vloer-niveaus en de afmetingen worden vastgesteld van drie begijnenhuis
jes die in het tweede kwart van de zestiende eeuw in de Catharinastraat
waren gebouwd.

HET VOORMALIG STEMCOMPLEX, 1983. (afb. 44,5)

In het noordelijk deel van de stad lagen tijdens de late middeleeuwen
tussen de Grote Kerk en het kasteel enkele belangrijke woningen gegroe
peerd, waaronder de stadswoning van de heren van Breda, in de bronnen
aangeduid met de Herberghe. F. F. X. Cerutti neemt in zijn studie over de
vorming van de stedelijke nederzetting aan dat deze stadswoning, samen
met de kerk en het kasteel oorspronkelijk een geheel vormden dat ten dele
terug zou gaan op het twaalfde-eeuwse hofcentrum van de heren van Breda.
Dit zou als pre-stedelijke nederzetting aan het ontstaan van de stad Breda
ten grondslag kunnen liggen. 8

In 1983 werd de oude behuizing van het Bredase dagblad "De Stem"
aan het Kasteelplein gesloopt. Hierdoor kwam een terrein van 20 bij 50
meter vrij voor archeologisch onderzoek in het huizenblok waarvan het
perceel van de Herberghe nu deel uitmaakt (afb. 46). Dit huizenblok, dat
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46. Stemcomplex 1983. Situering van het opgravingsterrein in de direkte omgeving. Tek.
B. de Vaan naar V. Paquay, 1983. Legenda: 1. perceel van de Herberghe

2. perceel van de pastorie 3. perceel van de stadsherberg 4. opgravingsterrein.

momenteel wordt begrensd door de Reigerstraat, het Kasteelplein, de
Cingelstraat en de Schoolstraat, kan op basis van de perceelsindeling rond
1500 in drie zones worden verdeeld.9 Het brede perceel van de Herberghe
lag centraal en scheidde twee stroken met percelen in particuliere handen.
De westelijke strook is georiënteerd op de Schoolstraat, het centrale
perceel en het oostelijk deel zijn op de Reigerstraat en de Markt gericht.

In het huizenblok lagen rond 1500 ten oosten van de Herberghe onder
meer de woning van de pastoor, een achterperceel met twee woningen die
langs een klein straatje toegankelijk waren en verder een huis met de
vermelding van een stenen "camer" en een pand dat vanaf circa 1500 tot
1610 een tijdlang als stadsherberg dienst deed.
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Het onderzoek

De opgraving op het terrein van het voormalig Stemcomplex startte in
september 1983 en liep tot begin januari 1984. Het opgravingsterrein lag in
het westen nog net op het perceel van de Herberghe en grensde in het oosten
aan het Kasteelplein. De totale oppervlakte die onderzocht werd, bedroeg
circa 900 m l

. Bij het onderzoek konden gegevens worden verzameld over
het oostelijk deel van het wooncomplex van de heren van Breda, het
achtererf van de pastorie, de binnensteeg met de achterwoningen en de
bebouwing achter de stadsherberg. De verwachtingen waren dat er tijdens
de opgraving sporen aan het licht zouden komen die verband hielden met
het oude hofcentrum van de heren van Breda. Vrij snel werd echter duide
lijk dat een groot deel van het terrein tot op de vaste bodem was verstoord
door de zware funderingen van de gebouwen van het dagblad "De Stem".

De hoogte van het natuurlijk oppervlak varieerde tussen 2,20 m. en 2,30
m +N. A. P. De top werd afgedekt door een lichte, grijsbruine cultuurlaag
die in het oostelijk deel van het opgravingsterrein een dikte had van 20 tot
25 cm. Onder dit pakket werden op verschillende plaatsen ploegkrassen in
het dekzand waargenomen. Vanuit de grijze laag waren een aantal ondiepe
greppels en enkele sloten in de vaste bodem gegraven (afb. 47). De functie,
de relatieve chronologie en het algemeen systeem van deze ingravingen
laten zich nog maar moeilijk reconstrueren vanwege de talrijke recente
verstoringen. Het aardewerk dat in de cultuurlaag werd aangetroffen (An
denne, Paffrath, rood aardewerk), dateert deze eerste sporen van mense
lijke activiteiten in de eerste helft van de dertiende eeuw. Er zijn geen
aanwijzingen teruggevonden dat het terrein zelf op de plaats van de opgra
ving in die periode w~s bewoond. Duidelijke bebouwingssporen werden
niet aangetroffen en de cultuurlaag en de greppels bevatten opvallend
weinig nederzettingsmateriaal.

Pas in de veertiende eeuw verandert deze situatie en stellen we de eerste
sporen van verkaveling en bebouwing op het terrein vast. Na het midden
van de veertiende eeuw richtte men op het oostelijk deel van het perceel van
de Herberghe een groot gebouw op met een (vastgestelde) lengte van 16
meter en een vermoedelijke breedte van circa 6 meter. De funderingsmuur
was gemetseld met bakstenen van formaat 26/28 x 13 x 6/7 cm en de dikte
bedroeg circa 60 cm. De vloer bestond uit een laag leem die in totaal vier
verschillende opeenvolgende niveaus heeft gekend. Binnen in het gebouw,
dat ongedeeld was, stonden bakstenen poeren waarop de houten staanders
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47. Stemcomplex 1983. Westelijk deel van het opgravingsterrein. Greppels uitgegraven
in de vaste bodem. Dat. l3e eeuw.

Foto D.O.W.
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rustten die het dak ondersteunden. Het gebouw bezat geen woonfunctie
maar moet wellicht als een bedrijfsgebouw worden geïnterpreteerd dat bij
het wooncomplex van de heer van Breda hoorde.

Ten oosten van dit gebouw was men reeds in het begin van de veer
tiende eeuw begonnen met de ophoging van het perceel van de pastorie. Dit
proces gaat door tot in de zeventiende eeuw waarbij een circa twee meter
dik pakket huis- en stadsvuil is opgebracht. Op het achtererf van de
pastorie, dat in de zeventiende eeuw omgeven was door een forse tuin
muur, lagen enkele houten tonputten en afvalkuilen.

Naast de pastorie lag een smal straatje dat in de veertiende eeuw met
bakstenen was aangelegd op een gedempte sloot. Langs de oostzijde waren
twee huizen gebouwd. Het oudste en meest zuidelijke gebouw bestond
aanvankelijk uit een achterkelder uit baksteen en een volledig houten
voor-en achterhuis. De kelder mat 6,20 bij 5,40 meter en bezat een ingang
voor het achterhuis en het voorhuis; in de muren waren de stijlsleuven voor
de houten constructie van het achterhuis nog bewaard. Tijdens een tweede
bouwfase werd de houten constructie van het voorhuis op een bakstenen
funderingsmuur geplaatst. Het voorhuis bezat een keienvloer. De twee
bouwfasen kunnen voorlopig niet nauwkeuriger gedateerd dan tussen
1350 - 1450.

In de vijftiende eeuw werd tegen de achtergevel van het zuidelijke
woonhuis een tweede woning gebouwd, waarbij de toegang van het achter
huis naar de kelder van het eerste huis werd afgesloten. Het noordelijk huis
bestond, voor zo ver onderzocht kon worden, uit een kelder die als keuken
was ingericht en een hoger gelegen woonvertrek. Langs beide vertrekken,
die in elkaars verlengde lagen, liep een gang. De toegangsdeur van het huis
bevond zich langs de zijgevel. In de zeventiende eeuw werden deze wo
ningen langs de oostzijde uitgebreid.

TOLBRUGSTRAAT 1, 1983 - 1984/1985. (afb. 44,6)

N a de sloop van de verbouwing op het perceel Tolbrugstraat nr. 1werd
in twee campagnes (15 december 1983 - 15 februari 1984 en 18 - 23 maart
1985) een kleine opgraving uitgevoerd met als doel een chronologisch
inzicht te krijgen in de bewoningsgeschiedenis van het terrein. Vier kleine
werkputten met een totale oppervlakte van circa 130 m2 werden onder
zocht (afb. 48).
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48. Tolbrugstraat 1983-1984/1985. Ligging van de werkputten I-IV. Tek. auteur.
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Het opgravingsterrein ligt op de hoek van de Tolbrugstraat en de
Nieuwstraat, 80 tot 100 meter verwijderd van de voormalige loop van de
rivier de Mark. Op het einde van de Tolbrugstraat werd in het tweede
kwart van de veertiende eeuw de Tolbrugpoort gebouwd bij de kruising
van de Mark en de landweg vanuit Antwerpen en Bergen op Zoom, die via
de Haagdijk de stad bereikte. De Nieuwstraat die op dit ogenblik tegeno
ver de Visserstraat in de Tolbrugstraat uitkomt, heette aanvankelijk
Steenbrugstraat en lag tijdens de middeleeuwen meer westwaarts.

Ondanks de beperkte omvang van het onderzoek waardoor geen enkele
huisplattegrond gereconstrueerd kon worden en waarbij de voorlopige
conclusies in belangrijke mate steunen op de studie van de stratigrafie,
heeft de opgraving toch belangrijke en tevens verrassende infonnatie opge
leverd over het fysisch milieu, de eerste ontginning en de dynamiek van de
latere bewoning in het westelijk deel van de stad.

Het onderzoek

Het natuurlijk oppervlak van het terrein helt naar het westen toe sterk
af in de richting van de Mark met een dalingspercentage van circa 10% (van
1,18 m tot 0,70 m + N. A. P.). In werkput IV was, tegen de helling op, een
modderige zandlaag afgezet die vermengd was met takken en mestslierten
en die in het westen een maximale dikte van 0,75 meter had; naar het oosten
toe was de zandlaag vergraven. De top van het pakket lag op circa 1,45 +
N. A. P. Deze afzetting was waarschijnlijk het gevolg van de verzanding
van een oude binnenbocht van de Mark. Hoger op de oeverhelling, tegen de
Nieuwstraat aan, werden enkele vage grondsporen en een concentratie
houten paaltjes in de vaste bodem waargenomen. Deze sporen van de
vroegste menselijke activiteiten op het terrein kunnen echter bij gebrek aan
begèleidende vondsten niet verder worden gedateerd (afb. 49).

In de dertiende eeuw wordt het loopniveau voor de eerste maal een
aantal keren opgehoogd met mest en sterk verrommeld zand. Na het
aanbrengen van de eerste ophoging werden kort na elkaar twee greppels op
het terrein gegraven. In werkput I was een oost-west georiënteerde greppel
tot in de rivierafzetting gegraven. De tweede greppel was afgezet met
houten paaltjes en vlechtwerk. Op het loopvlak van de tweede ophogings
laag werd het eerste woonniveau aangetroffen in de vorm van een lemen
vloer (hoogte circa 2,00 m + N. A. P.). Tijdens de derde ophogingsfase
werd deze vloer met een zwarte, sterk humeuse zandlaag bedekt en groef
men een nieuwe noordwest-zuidoost gerichte greppel.
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49. Tolbrugstraat 1983-1984/1985. Zuidprofie! van werkput I
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Tussen 2,20 m en 2,30 m +N. A. P. bevond zich een tweede lemen vloer
die over de laatste greppel heen liep. Bij dit woonniveau horen sporen van
een houten gebouwen een brede huisgreppel die op de Tolbrugstraat was
gericht. In werkput II lagen op de vloer de resten van een hoefijzervormige
haard, die was opgebouwd met plaggen (afb. 50 a-b). Het aardewerk uit de
bewoningslagen dateert deze fase in het laatste kwart van de dertiende
eeuwen/of in het eerste kwart van de veertiende eeuw.

Deze bewoning luidde een periode in waarbij de opeenvolgende huizen
steeds op dezelfde plaats en met dezelfde oriëntatie werden herbouwd. In
de eerste helft van de veertiende eeuw hoogde men het terrein nogmaals op
in een tweetal fasen met een laag geel zand. De plaats en de oriëntatie van de
herbouwde woning blijven nu weliswaar gelijk, maar bouwtechnisch treedt
een verandering op. De houten staanders van het huis worden niet langer in
paalkuilen in de grond geplaatst maar komen op bakstenen poeren te staan
(baksteenformaat 25,5 x 12 x 6,5). De lemen vloer van dit woonhuis werd
een aantal keren vernieuwd waarbij de haard telkens op de zelfde plaats
bleef liggen. De afmetingen van dit pand konden evenmin als bij de andere
woonniveaus worden bepaald. Op het einde van de veertiende eeuw her
bouwde men de woning, nu met een doorlopende funderingsmuur. De
muurdikte bedroeg 60 tot 70 cm en op enkele plaatsen lagen er onder de
muur grote natuursteenblokken (baksteenformaat 23 x 11 x 5 cm). Op het
achtererf van deze woning was een houten tonput aanwezig die met mest en
huisvuil was gevuld (afb. 51).

Tussen de vondsten van de eerste campagne bevonden zich een aantal
scherven van misbakken aardewerk, zgn. misbaksels. Tijdens de tweede
campagne werd in werkput IV een concentratie verbrande leem aange
troffen, die was vermengd met een hoeveelheid misbaksels van grote
kommen, kannen en kookpotjes van gedraaid, oxyderend en reducerend
gebakken aardewerk. Opmerkelijk was de aanwezigheid van enkele scher
ven van zgn. hoogversierd aardewerk, luxe-aardewerk uit de dertiende
begin veertiende eeuw. Op stratigrafische en typologische gronden kunnen
we deze misbaksels voorlopig in de eerste helft van de veertiende eeuw
dateren.

Samenvatting en conclusie

Tijdens de opgraving op het perceel Tolbrugstraat nr. 1 werden bewo
ningssporen onderzocht die dateren van de dertiende tot de vijftiende
eeuw. Het onderzoeksterrein lag vermoedelijk op de oever van een oude
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'-- 11"

50 a en b. Tolbrugstraat 1983-1984/1985. a. resten van een hoefijzervormige haard op
gebouwd uit plaggen. Legenda: 1. plaggen 2. haardvlek 3. lemen vloer. b. reconstructie

van de plattegrond van de haard.
Legenda: 1. plaggen 2. haardvlek. Tek. auteur.

Faro D.O.W.
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verzande binnenbocht van de rivier de Mark. In de eerste helft van de
dertiende eeuw startte de ontginning van dit gebied, wat op de plaats van
het opgravingsterrein gepaard ging met ophogingen en - in de strijd tegen
de wateroverlast - het graven van enkele ontwateringsgreppels. Verder
onderzoek moet uitmaken wat de bewoonbaarheid was van het gebied
langs de binnenbocht van de Mark en welk karakter de landwinning aan
nam naarmate men in de dertiende eeuw meer naar het westen toe de rivier
naderde. Dit proces van stadsuitbreiding ten westen van de lijn Visserstraat
- Nieuwstraat moet bijzonder snel verlopen zijn. In het tweede kwart van
de veertiende eeuw bouwde men immers op het einde van de Tolbrugstraat
bij de Mark, de Tolbrugpoort. Zodoende had men langs de Tolbrugstraat
het oorspronkelijk oppervlak over een afstand van circa 100 meter kunst
matig opgehoogd. In de loop van de dertiende eeuw schoof de bewoning op
van de hoger gelegen terreinen in het oosten, in de richting van de Mark. De
opeenvolgende bewoningsniveaus laten zien dat dit proces zich in het begin
van de veertiende eeuw stabiliseerde, en dat de bebouwing zich van dan af
op de Tolbrugstraat richtte.

VEEMARKTSTRAAT 62 - 64,1984. (afb. 44,8)

Aanleiding voor de opgraving van de percelen Veemarktstraat 62 - 64
waren de plannen om in 1984 een woningbouwproject op dit terrein te
realiseren. Omdat er tussen de sloop en de start van de nieuwbouw geen
gelegenheid zou zijn voor het uitvoeren van een archeologisch onderzoek,
werd vóór de aanvang van de werkzaamheden van mei tot begin september
1984 een opgraving verricht achter de restanten van de oude bebouwing. 10

Het onderzoeksterrein ligt tussen de veertiende-eeuwse stadsmuur en
de Veemarktstraat. Deze straat loopt uit op de middeleeuwse Gasthuis
poort, die in 1976 en 1979 werd onderzocht door locale amateur
archeologen. Il Uit dit onderzoek bleek dat deze stadspoort twee fasen
heeft gekend. De oudste poort was opgetrokken uit Doornikse steen en
had een rechthoekig grondplan met een centrale doorgang. Tijdens de
tweede bouwperiode werd de doorgang langs de veldzijde geflankeerd door
twee ronde torens uit baksteen. De eerste bouwfase correspondeert chro
nologisch wellicht met een aarden wal die vermoedelijk reeds voor het
einde van de dertiende eeuw de stedelijke nederzetting geheel of gedeelte
lijk omringde. l2 De tweede fase dateert uit het tweede kwart van de
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lOem

51. Tolbrugstraat 1983-1984/1985. Aardewerk en glas uit de vulling van een houten ton
put. Dat. einde 15e eeuw. Tek. B. de Vaan.
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veertiende eeuw toen de eerste stenen stadsommuring van Breda tot stand
kwam. 13 Onder de fundering van het poortgebouw bevonden zich enkele
bewoningssporen die op basis van het aangetroffen aardewerk mogelijk in
de twaalfde eeuw dateren.

Het onderzoek

Het doel van de opgraving was onder andere na te gaan wat de invloed
was van de vroege bouwactiviteiten bij de Gasthuispoort op de ontwikke
ling van de bewoning langs de Veemarktstraat. De percelen werden onder
zocht door middel van twee brede sleuven (A en B) waarbij respectievelijk
het rechter en het linker profiel in elkaars verlengde lagen. Uit de voorlo
pige resultaten van het onderzoek bleek dat de bewoning en met name de
stenen bebouwing langs de Veemarktstraat, op de plaats van de opgraving
vrij laat in de vijftiende eeuw begon. Aanvankelijk had het terrein geen
uitgesproken woonbestemming maar was het in gebruik als open ruimte in
de stedelijke nederzetting. De top van het dekzand daalde van noord naar

52. Veemarksn'aat 1984. Protosteengoedkan. Dat. midden 13e eeuw. Hoogte: 33 cm.
Tek. B. de Vaan.
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zuid geleidelijk van circa, 1,70 m +N. A. P. tot circa 1,55 m + N. A. P. Het
oorspronkelijk oppervlak was bedekt met een zandige, grijsbruine cultuur
laag die een gemiddelde dikte van 50 cm. had en nauwelijks vondsten
bevatte. Een protosteengoed kan daterend uit het tweede kwart van de
dertiende eeuwen afkomstig uit een sloot die door deze cultuurlaag heen
was gegraven, behoort tot het oudste vondstenmateriaal dat op het terrein
werd aangetroffen (afb. 52).

Op het achterste deel van perceel nr. 64 waren in de vaste bodem een
aantal paalsporen en een (stand)greppel zichtbaar, die echter bij gebrek aan
vondsten niet scherper gedateerd kunnen worden dan in de veertiende
eeuw. Zij maken waarschijnlijk deel uit van een houten bebouwing op het
deel van perceel nr. 64 langs de straatzijde dat niet onderzocht kon worden.

In de vijftiende eeuw werd het niveau van het terrein vanuit de richting
van de Veemarkstraat met een laag geel zand opgehoogd tot circa 2,70 m
+ N. A. P. Kort daarop bouwde men op het perceel nr. 64 een woonhuis
waarvan de fundering van de zijgevel in het oostprofiel van werkput Bwerd
teruggevonden. De lengte van dit huis bedroeg vanaf de straatzijde geme
ten circa 14 meter; de breedte kon niet worden vastgesteld. De fundering
bestond uit poeren die verbonden waren door muurtjes, en was gemetseld
met bakstenen van formaat 19/20 x 9110 x 4,5/5 cm. Het aardewerk dat bij
deze fundering werd aangetroffen en het baksteenformaat dateren de bouw
van deze woning in de tweede helft van de vijftiende eeuw. 14 Rond 1500
werd het gebouw vrijwel compleet afgebroken en op het aangrenzend
perceel nr. 62 vervangen door een pand dat gedeeltelijk op de oude funde
ring stond.

De rooilijn van perceel nr. 62 verschoof in de zestiende eeuw vermoede
lijk iets naar het oosten waardoor er tussen de bebouwing een doorgang
ontstond, die in de moderne percelering als brandgang is bewaard gebleven.
In de eerste helft van de zestiende eeuw brandde het nieuwe woonhuis op
perceel nr. 62 volledig af en stortte in. De vernieling van het huis houdt
waarschijnlijk verband met de stadsbrand in 1534, waarbij een groot deel
van Breda werd verwoest (afb. 53).

Gelukkig is de puinlaag in de daaropvolgende periode nooit helemaal
verwijderd waardoor in de bodem veel informatie bewaard bleef over de
gebruikte bouwmaterialen en de constructiewijze van het woonhuis. Het
gebouw moet een lengte gehad hebben van circa 18 meter en een breedte
van 5 meter. De funderingsmuur van de zijgevel, die sterk door de brand
was aangetast, varieerde in dikte tussen 33 en 40 cm (baksteenformaat
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53. Veemarktstraat 1984. Werkput B. Resten van het afgebrandde zestiende-eeuws
woonhuis. Foto D. O. W. Legenda: 1. funderingsmuur 2. haardvloer ult natuursteen

3. kuil afgezet met natuursteen 4. postmiddeleeuwse kuil

24/27 X 12/13 X 6 en 21/22 x 10 x 5/6 cm. Een dikke brandlaag van ge
bakken leem en resten van verbrande balken en de lichte funderingsmuur
wijzen erop dat de bovenbouw van het huis uit een houten constructie
bestond waarbij de wanden tussen de houten staanders van vlechtwerk en
leem waren. Tijdens de brand was het stro dat het dak bedekte, naar
beneden geschoven en langs de buitenzijde van de zijgevel terecht ge
komen. Grote bolle pannen die de nok van het dak bedekten, werden in het
centrum van het huis aangetroffen. Binnen in het huis was de ruimte
verdeeld in een aantal vertrekken. Tegen de achtergevel bevond zich een
stookvloer van natuursteenblokken (lengte 2,90 m., breedte 0,75 m.),
waarop fragmenten van pijpaarden beeldjes lagen. Naast de haardplaats was
een ovaalvormige kuil gegraven, waarvan de randen waren afgezet met
natuursteenfragmenten.

Na de ramp bleef het terrein een tijdlang braak liggen. Kort na het
midden van de zestiende eeuw werd de woning op de oude funderingen
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herbouwd, zij het kleiner van opzet (lengte 12,4 m.) Het huis was verdeeld
in kleine kamers en had tegen de achtergevel een kelder. Gelijktijdig of kort
na de bouw van het voorhuis hoogde men het achterterrein op tot circa
3,20 m + N. A. P.ln de zeventiende eeuw bouwde men kort na elkaar drie
kleine kamers bij het voorhuis.

Onder het botmateriaal dat bij het onderzoek van het terrein langs de
Veemarktstraat werd verzameld, bevinden zich twee bijzondere catego
riën. Op verschillende dieptes werden concentraties van hoompitten en
schedelfragmenten van runderen teruggevonden. Het voorkomen van
grote hoeveelheden van dit botmateriaal wijst op de aanwezigheid van een
leerlooierij in de nabijheid van het onderzoeksterrein. I5
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NAWOORD

Het archeologisch onderzoek dat de laatste jaren te Breda plaats vindt
levert belangrijke nieuwe gegevens over de vroegste ontwikkeling van de
stad. In de huidige stand van het onderzoek is het tot nog te vroeg om een
algemene synthese van deze resultaten te presenteren. Het is wel mogelijk
een aantal suggesties over het ontstaan en de verdere ontwikkeling van de
nederzetting Breda te formuleren, in de zin dat ze de krachtlijnen vormen
waarlangs het archeologisch onderzoek zich verder ontwikkelt.

De recente opgravingen hebben onze kennis van het fysisch milieu
waarin de nederzetting ontstond, sterk doen toenemen. Een van de belang
rijkste vaststellingen hierbij was dat de binnenoever van de rivier de Mark
in de twaalfde eeuw meer naar het oosten lag. In de dertiende en de
veertiende eeuw werd deze oever kunstmatig naar het westen verlegd.

De oudste bewoningssporen dateren uit de Ijzertijd en de Romeinse
tijd. Van verschillende plaatsen in de binnenstad zijn vondsten bekend uit
deze periode. Aan de zuidoostkant van de stadskern werd bij de Molen
straat (1982-3) een akkerterreintje uit deze tijd vrijgelegd, dat zich waar
schijnlijk uitstrekte tot aan de Kloosterkazerne. De ligging en het karakter
van de bijbehorende nederzetting zijn (nog niet) bekend.

Afgezien van enkele aardewerkscherven uit de elfde en twaalfde eeuw
dateren de oudste middeleeuwse bewoningssporen uit de dertiende eeuw.
In deze periode schijnt de nederzetting een snelle ontwikkeling te kennen.
Op het einde van de dertiende eeuw heeft Breda een verdedigingssysteem,
bestaande uit een aarden wal en een stadspoort in de Boschstraat. Opval
lend is het feit dat de loop van de aarden wal op de plaatsen waar dit kon
worden vastgesteld, samenviel met het tracé van de stenen stadsmuur uit de
veertiende eeuw. De wal heeft dus, wanneer dit op andere punten ook het
geval is, een terrein begrensd dat verschillende malen groter was dan de
bebouwde oppervlakte in de nederzetting op het einde van de dertiende
eeuw.

De oudste delen van de nederzetting moeten in het westelijk stadsdeel
worden gezocht. In de eerste helft van de dertiende eeuw begint hier de
ontginning van het gebied ten westen van de lijn Visserstraat-Nieuwstraat
aan de Mark. Deze ontginning, die gepaard ging met de ontwatering van
het terrein en het ophogen van het loopvlak, gebeurde waarschijnlijk
vanuit de richting van de hoger gelegen delen van het terrein (tussen de
Grote Markt en de Visserstraat/Nieuwstraat). Opmerkelijk is het ont-
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breken van oude bewoningssporen tussen de Grote Kerk en het kasteel, op
het terrein van het voormalig Stemcomplex. Door deze vaststelling verliest
de hypothese van Cerutti over de plaats van het centrum van de allodiale
hof Breda sterk aan waarde (zie p. 196).

Het oostelijk deel van de stad komt later tot ontwikkeling en zal
waarschijnlijk nog geruime tijd als akker- en weideareaal dienst gedaan
hebben. In deze richting wijzen de resultaten van het onderzoek in de
Veemarktstraat en de Molenstraat. Op deze plaats lag op het einde van de
dertiende eeuw een molen, die na de bouw van de stenen stadsmuur en de
aanleg van de Molenstraat in de veertiende eeuw buiten gebruik geraakte.
In de Veemarktstraat begint de bebouwing pas in de vijftiende eeuw, nadat
eerst een dikke cultuurlaag was afgedekt.

Dienst van Openbare Werken, Breda,
december 1985.
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