
De opgraving van de Gasthuispoort te Breda

door

L. MOELANDS

Graafwerkzaamheden voor de nieuwbouw van een groot kantoor ten
behoeve van diverse gemeentelijke diensten op de hoek van Veemarkt
straat-Boschstraat-Beijerd, boden onverwacht de gelegenheid een onder
zoek in te stellen naar de in de bouwput te voorschijn gekomen funda
menten e.d. van oude vestingwerken.

Het onderzoek geschiedde, met mondelinge toestemming van de
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, door een kleine
groep enthousiaste amateur-archeologen voornamelijk in de vrije week
ends en duurde van 27 februari tot 10 april 1976. De opmetingen wer
den verricht door de Dienst van Openbare Werken te Breda en de
schrijver van dit verslag.

Situering bouwput. Noord: Boschstraat, Oost: Beijerd, Zuid: Kloos
terplein, West: Veemarktstraat (afb. 16).

Gevonden fundamenten. Deze betreffen: een forse ronde bakstenen
torenvoet aan de Boschstraat. Hierop aansluitend aan de oostkant de
bakstenen wang van een bruggehoofd. Een noord-zuid lopende bak
stenen vestingmuur. Aan de westkant van de torenvoet een uit drie
delen bestaand natuurstenen fundament van een ouder poorthuis, met
een daartegen gebouwde bakstenen muur langs de Veemarktstraat.

Verdere vondsten. Aan de oostkant van de torenvoet: 3 zware houten
palen in de grachtbodem. Langs de Veemarktstraat: 4 houten tonputten.
Onder het natuurstenen fundament: een leemvloertje met nog oudere
sporen van menselijke aktiviteit. Aardewerkscherven uit diverse perioden.

Fundament ronde bakstenen toren

De gevonden torenvoet behoort tot de zuidelijke toren van de Gast
huispoort. De fundamenten van het noordelijk gedeelte van deze poort
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zijn mogelijk onder het plaveisel van de Boschstraat te vinden. 1 De toren
was ver vooruitspringend naar het oosten in de vestinggracht gebouwd,
een gracht waarvan op die plaats reeds in 1308 sprake is.2 De bovenkant
van het toren-fundament lag slechts enkele tientallen centimeters onder
het straatniveau terwijl aan de torenvoet ruim 3.50 m onder dat niveau
werd gemeten, (0.77~ m - N.A.P.). Het fundament was op vaste bo
dem gebouwd. De doorsnede bedroeg c.a. 6.30 m. De muurdikte ±
1.45 m. De inwendige diameter 3.40 m. Bij de bouw werd een steen
formaat gebruikt van 27 x 13.5 x 6.5 cm. (Afb. 17 - 18). De onderste
8 lagen baksteen van de torenvoet waren trapsgewijze opgemetseld, dan
volgden 5 lagen van blokken natuursteen, terwijl het verdere toren
lichaam met baksteen was opgebouwd (afb. 19).

Wegens het ontbreken van de benodigde ruimte aan de noordkant,
straatzijde, van het torenfundament, konden aan deze zijde geen gege
vens omtrent oud loopvlak, eventuele kei-bestrating of afsluiting poort
doorgang worden verkregen.

Tegen de oostzijde van het torenfundament was het bruggehoofd
gebouwd van een brug over de vestinggracht. Voor een klein deel kan
het bruggehoofd uit dezelfde tijd stammen als de torenfundering; de
opbouw van de voet van het bruggehoofd en de bakstenen vulling van
het kolkgat lijken ons deze conclusie te bevestigen. Voor het overige
moet, gezien het zeer uiteenlopend formaat baksteen, o.i. dit brugge
hoofd van jonger datum zijn en opgebouwd van afbraakmateriaal.

Niet onvermeld mag blijven de vondst van drie zware houten palen
in de grachtbodem, ter plaatse waar de gracht om de toren heen liep
(afb. 20). Eén paal was dicht bij de torenvoet in de grond geplaatst, de
twee andere stonden op 1 m afstand daarvan dicht naast elkaar met een
tussenruimte van ca. 8 cm. Aan de koppen gemeten waren de palen 20
x 20 cm met afgeschuinde kanten. De palen waren niet verrot, zodat mag
worden aangenomen dat zij steeds van de buitenlucht zijn afgesloten
geweest. De betekenis van deze palen is niet duidelijk. Het is niet waar
schijnlijk dat zij bij de bouw van de toren zijn gebruikt, de plaatsing was
daarvoor onpraktisch. Het is best mogelijk dat zij onderdeel uitmaakten
van een soort stuwen dat door het plaatsen van planken tussen en tegen
de palen de waterstand in de gracht geregeld kon worden.
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Schaal 1 : 120

1. Bakstenen muur
2 - 4. 13e eeuwse natuurstenen poortwang
5. Torenvoet van de Gasthuispoort
6. Palen
7. Deel van de Stadsmuur

Tekening Openbare Werken, Breda.
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De bovenkant van de palen werd gemeten op 12, 13 en 16 cm +
NAP. Helaas werd aan de oostzijde de gracht niet verder ontgraven, zo
dat geen verdere waarnemingen konden worden verricht.

Fundament bakstenen vestingmuur.

In de machinaal gegraven bouwput kwam over een lengte van c.a.
60 m het fundament van een vestingmuur voor de dag. Deze muur, ge
bouwd van baksteen van het formaat 22/23 x 11/113/z x 6/63/z cm,
sloot in het noorden aan op de ronde toren. Bij de bouw van deze toren
was met de nog te bouwen muur rekening gehouden d.m.v. een uitspa
ring aan de zuid-westkant waarin later de vestingmuur werd ingepast.

De muur was gebouwd op de vaste bodem, 4 cm -NAP., aan de voet
c.a. 1 m breed, aan de bovenkant van het fundament werd 75 cm ge
meten. Aan de grachtzijde was de voet van de muur opgebouwd met 5
lagen Gobertange steenblokken van verschillend formaat, voor de verde
re opbouw werd baksteen gebruikt. (Afb. 21- 22). Op 25 m ten zuiden
van de toren bevonden zich zowel aan de buitenzijde als aan de binnen
zijde van de muur uitgebouwde fundamenten van een muurtoren, nog
25 m zuidelijker werd een tweede soortgelijk fundament waargenomen
(afb. 23 - 24); dit laatste muurwerk was echter door de graafmachine
erg beschadigd. Voor zover kon worden nagegaan bevonden zich aan de
muur geen aanzetten van bogen ter ondersteuning van een weergang,
mogelijk heeft een houten constructie aan de bovengrondse bouw deze
functie gehad, waarschijnlijker is dat een nog aanwezige aarden wal als
weergang diende.

Om meer inzicht te krijgen over de opbouw van de muur, werden
aan de voet daarvan aan de stadszijde bodemprofielen schoongemaakt,
daaruit bleek dat voor het leggen van het fundament de grond zeer steil
was weggegraven tot c.a. 1.40 m diep in de vaste bodem (afb. 25 - 28).
De onderste steenlaag bevond zich c.a. 2.80 m onder het huidige straat
niveau en rustte op een tevoren opgebrachte laag leem, ook de smalle
ruimte tussen de muur en de wand van de bouwput was tot een hoogte
van c.a. 10 steenlagen met leem opgevuld, de daarboven liggende ruimte
was volgestort met geroerde grond. Zoals reeds werd vermeld was voor
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het maken van de bouwput de grond aan de stadszijde zeer steil weg
gegraven, de werkruimte voor de metselaars aan deze zijde van de muur
was daardoor erg beperkt, o.i. zou dit er op kunnen wijzen dat een
reeds aanwezige vestingwal tijdens de bouwwerkzaamheden zoveel mo
gelijk intact moest blijven. Ten behoeve van de nieuwbouw werd het
fundament van de vestingmuur geheel gesloopt. Op verzoek van de Ar
cheologische Werkgroep werden de stenen bewaard als eerste aanzet
voor een materiaalbank voor eventuele latere restauraties aan andere
objecten.

Oudere natuurstenen fundamenten.

Opzienbarend was de ontdekking van fundamenten van een oudere
stadspoort. De fundamenten bestaande uit drie van elkaar gescheiden
blokken, opgebouwd van Doornikse steen, zullen deel uitgemaakt heb
ben van de zuidelijke wang van een poortgebouw of stadspoort welke
volgens opmeting een totale lengte gehad moet hebben van 7.15 m.

Het L-vormig oostelijk blok was diep gefundeerd, c.a. 3 m onder het
huidige straatniveau, het was opgebouwd van stenen van verschillend
formaat, stevig gemetseld en aan de kanten glad afgewerkt.

De bouwput voor dit blok was diep in de vaste bodem uitgegraven
terwijl aan de voet van het fundament vettige grachtgrond werd aan
getroffen. Hieruit zou men mogen veronderstellen dat dit gedeelte van
het bouwwerk aan de rand van een reeds aanwezige gracht of een tegelij
kertijd gegraven gracht werd gebouwd, overigens zou de poort zónder
gracht en wal weinig beveiliging geboden hebben voor het daarachter
gelegen gebied.

De natuurstenen poort moet nog in gebruik zijn geweest toen de
ronde bakstenen toren werd gebouwd. Deze laatste werd "koud" tegen
het oudere bouwwerk opgetrokken en was op de aansluiting niet af
gevoegd (afb. 29).

Voor de aanleg van het Vlaszakriool in de 1ge eeuw, heeft men een
groot gedeelte van het oude fundament weggebroken en verder geen
aandacht besteed aan dit oude bouwwerk. Op onze beurt deed het óns
genoegen het buiten gebruik zijnde riool weg te breken om het funda-
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ment verder te kunnen opmeten. Aan de straatzijde was het blok 2.25 m
lang en tegen de bakstenen toren 1.85 m. Het blok werd zonder mede
weten van de Archeologische Werkgroep onverwacht machinaal gesloopt
en de put volgestort met Maaszand waardoor geen verdere waarnemingen
meer konden worden verricht. De stenen werden op aandringen van de
werkgroep opgeslagen bij het Gemeentelijk Vervoerbedrijf, waar zich
reeds de bakstenen van de vestingmuur bevonden.

Het middelste blok van dit natuurstenen fundamentencomplex was
ondiep op geroerde grond gebouwd, c.a. 1.50 m onder het huidige straat
niveau. De lengte was nog 1.45 m en de breedte 1.10 m, met aan de
zuidkant van de voet enige versnijdingen. De constructie was van min
dere kwaliteit dan van het eerste blok waarmee het geen verbinding
had, de ruimte tussen de twee fundamenten bedroeg 50 cm. Mogelijk is
er hogerop door middel van een boog toch een verbinding geweest maar
hierover bestaat geen zekerheid.

Aan de oostkant was het blok gedeeltelijk weggebroken voor de
aanleg van het reeds eerder vermelde Vlaszakriool terwijl de westkant
geheel was afgekapt voor de aanleg van een gasbuis. Ook dit fundament
werd evenals het vorige machinaal gesloopt.

Het westelijke blok was evenals het oostelijke in L-vorm gebouwd
maar dan in spiegelbeeld. Ook dit fundament was ondiep, c.a. 1.60 m
onder het straatniveau, op geroerde grond gebouwd met stenen van zeer
verschillend formaat, het grootste steenblok was zelfs 65 cm lang. De
lengte aan de straatzijde was nog 1.92 m en de grootste breedte 1.65 m.
Het fundament was gebouwd op een vlijlaag bestaande uit twee lagen
Doorniksesteen met één versnijding van c.a. 10 cm.

De constructie was minder hecht dan die van het oostelijke blok
maar belangrijk beter dan van het middelste. De oostkant was evenals
de westkant van blok 2 geheel afgekapt bij de aanleg van de reeds eerder
vermelde gasbuis.

Opvallend was dat veel stenen van dit fundament gezien de twee
lagen specie, secundair waren gebruikt. Het zal wel een raadsel blijven
voor welk bouwwerk deze stenen eerder hebben gediend. In Breda werd
voor zover ons bekend geen ander gebouw of fundamenten van Door
nikse steen aangetroffen (afb. 30).
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16. De bouwput gezien vanuit het zuiden met het restant van de bakstenen vestingmuur,
op de achtergrond het fundament van de bakstenen ronde toren.

De foto werd genomen vanuit een hoogwerker van de Bredase brandweer,
maart 1976.
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17. De bakstenen torenfundering gezien vanuit het oosten. Op de voorgrond rechts
de wang van het bruggehoofd, op de achtergrond de oudere fundamenten

van Doornikse steen.

18. De binnenzijde van de torenfundering.
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19. De voet van het torenfundament met drie houten palen
in de grachtbodem.

20. De drie houten palen in situ.
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21. De opbouw van de stadsmuur aan de grachtzijde. 22. De vestingmuur aan de stadszijde,
gezien vanuit het noorden.
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23. De vestingmuur gezien vanuit het zuiden
met uitgebouwde fundamenten van een kleine toren.

24. De uitgebouwde voet van een kleine toren aan de grachtzijde.
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25. Bodemprofiel aan de stadszijde van de muur. De lemen opvulling
naast de muur tekent zich duidelijk af in de bodem.

26. Bodemprofiel aan de stadszijde van de muur. De ruimte tussen
de steil weggegraven vaste bodem en de muur is volgestort met

gemengde grond.

27. en 28. Bodemprofielen aan de stadszijde van de muur.
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29. Het oostelijke blok van de natuurstenen fundamenten van een oudere stadspoort met
gedeeltelijk daaromheen gebouwde bakstenen torenhmdatie. Op de achtergrond het restant

van het gedeeltelijk weggebroken Vlaszakriool.
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30. Het middelste en westelijke blok van de oudere stadspoort, met op de achtergrond
het bakstenen muurfundament parallel aan de Veemarktstraat.
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31. Oudere sporen van menselijke aktiviteit in de bodem werden zichtbaar
na het slopen van het westelijke natuurstenen blok.

32. Een latere overzichtsfoto van de bodemsporen.
In de verticale profielen tekent het leemvloertje zich als een zwarte band af.
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33. Twee van de vier gevonden houten tonputten.
De beschadigingen zijn voornamelijk door de graafmachine veroorzaakt.

34. De binnenzijde van een der putten.
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Schaal 1 1000

1. De eeuwse natuurstenen poortwang
2. Torenvoet (1333)
3. Stadsmuur
4. In 1959 gevonden resten

Tekening Openbare Werken, Breda.
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Om te voorkomen dat ook dit blok aan machinale afbraak ten prooi
zou vallen, werd het tijdig door enige leden van de Archeologische Werk
groep behoedzaam gesloopt. Door deze werkwijze werden nog belangrijk
oudere bodemsparen en vondsten voor vernietiging gespaard.

Vermeld dient nog te worden een muurfundament van baksteen, van
hetzelfde formaat als dat van de eerder beschreven toren. De muur was
75 cm breed en tégen de zuid-west hoek van het westelijk blok van de
natuurstenen poorthuisfundatie gebouwd. Het lijkt er op dat het poort
huis nog in gebruik was toen de muur werd opgetrokken. De muur was
ondiep gefundeerd en nog c.a. 1.50 m lang, de rest was weggebroken
voor een riool. De muur liep parallel aan de Veemarktstraat.

Oudere bodemsporen.

Na het slopen van het westelijk blok van het Doorniksestenen fun
damentencomplex, kwamen sporen van menselijke aktiviteit voor de dag
welke van veel oudere datum moeten zijn (afb. 31).

Ondanks het feit dat de ruimte voor onderzoek minimaal was gewor
den, kon toch een vlak worden schoongeschaafd en werd een ongeveer
ellipsvormige bodemverkleuring zichtbaar in de gele grond. Aan de zuid
kant waren de contouren nog goed afleesbaar, aan de noordkant echter
niet; verder graven aan deze kant zou ook instortingsgevaar voor de
daarbovenliggende straat meegebracht hebben. De westelijke helft van
het ellipsvormig patroon bestond uit grof gevlekte geroerde grond, op
de oostelijke helft was de grond veel fijner van structuur. Het gehele
patroon correspondeerde in geen enkel opzicht met het later daarop
gebouwde fundament (afb. 32).

Na het afschaven van de geroerde grond kwam een lemen vloertje
voor de dag van c.a. 2 cm dikte. Voor het leggen van dit vloertje was de
maagdelijke grond met opzet komvormig uitgegraven. In het midden
was het vloertje c.a. 20 cm dieper dan aan de rand en van west naar
oost helde het sterk af, c.a. 30 cm. Aan de westkant was het, voor zover
waarneembaar, c.a. 1 m breed, in het midden 2.50 m en aan de oostkant
c.a. 2 m. De lengte van west naar oost bedroeg nog 3.50 m. Mogelijk is
het geheel langer geweest maar door graafwerk in het verleden was de
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bodem te veel verstoord om nog iets van het verdere verloop te ont
dekken.

De bodem van het vloertje lag gemiddeld op 1.90 m onder het
huidige straatniveau. Aan de noordrand was, voor zover waarneembaar,
de leemvloer op een donkergekleurde bodemlaag gelegd. In deze bodem
laag was vaag een brandhaardje zichtbaar, in de directe nabijheid daar
van werden 4 Romeinse aardewerkscherven gevonden en 1 silex afslag.

Andere vondsten kwamen uit de teruggeworpen geroerde grond op
de leemvloer, n.l. 3 Ijzertijd aardewerkscherven, 1 silex afslag en 3
Pingsdorf aardewerkscherven. Aan de uiterste oostkant werden bij de
afbraak van het fundament daaronder reeds 5 aardewerkscherven van
een potje met fraai randprofiel en dekselgeul gevonden, helaas ontbreekt
de bodem. De datering van deze laatste scherven levert nog steeds
moeilijkheden op omdat het maaksel zeer waarschijnlijk van zuidelijke
afkomst is. Een datering rond 1000 schijnt gerechtvaardigd.3 Het Pings
dorf schervenmateriaal kan o.i. nog goed van 12e eeuws baksel zijn.4

Het is duidelijk dat aan de hand van de gevonden scherven geen tijds
bepaling van de aanleg van de lemen vloer mogelijk is, de perioden
waaruit deze stammen lopen te zeer uiteen.

Ook de betekenis van het geheel is zeer onduidelijk, als loopvlak was
de vloer o.i. niet bruikbaar, mogelijk werd hij, gezien de afhelling naar
de oostkant, aangelegd voor afwatering, een soort goot dus, maar dan
moet er in de nabijheid meer geweest zijn. Het is te hopen dat bij de
reconstructie van de Boschstraat, het gedeelte dat nu niet ontgraven
kon worden door vakarcheologen kan worden onderzocht, zodat in deze
duistere bewoningsperiode van Breda wat meer licht komt.5

Houten tonputten.

Vóór het droogmalen van de bouwput voor het nieuwe gebouw, was
in het grondwater het hout zichtbaar van een tonput. Ná het droogmalen
kwamen er nog 3 soortgelijke putten voor de dag. Zij waren alle gelegen
langs de oostzijde van de Veemarktstraat op ongeveer gelijke afstand,
15 m van de oude vestingmuur, dus aan de stadszijde (afb. 33 - 34).

De putten hadden een doorsnede van gemiddeld 85 cm en waren
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van dezelfde constructie; recht opstaande houten duigen, aan de binnen
en buitenkant teen-houten ringen, welke op de naad omwonden waren
met biezen. Om het geheel bijeen te houden werd hier en daar een ge
smede spijker van 7 cm lengte gebruikt. De putten waren ingegraven in
lemig fijn zand. De ligging ten opzichte van NAP was ± 75 cm -NAP.

De putten hadden géén bodem. Zij werden zorgvuldig leeggegraven
waarbij aardewerkscherven werden gevonden welke globaal te dateren
zijn vanaf de 14e tot begin 16e eeuw. Het lijkt er o.i. op, dat, gezien de
aardewerkscherven en de ligging, deze waterputten iets met de vesting
werken te maken hebben gehad.

Bouw/asen en datering middeleeuwse vestingwerken.

De bekende archeoloog Dr. J. G. N. Renaud is van mening dat de
aanvankelijke Gasthuispoort heeft bestaan uit een eenvoudige doorgang,
omlijst met metselwerk uitgevoerd in Doornikse steen. Aansluitend hier
op zal volgens hem een aarden wal met een bekroning van palissaden als
stadsverdediging hebben gediend. De doorgang zal, gezien het metsel
werk, spoedig zijn uitgebreid tot poorthuis. Dr. Renaud dateert het
natuurstenen bouwwerk in het midden van de 13e eeuw, dus rond de
tijd dat Breda stadsrechten verkreeg.6

De datering van de bakstenen poort levert o.i. minder moeilijkheden
op, de reeds door Dr. Brekelmans beschreven Z.g. rolrekeningen geven
omtrent de bouw van vestingwerken aan deze kant van de stad in de
periode 1332 - 1334 uitvoerige informatie.

De voltooiing van de vestingwerken door de bouw van een bakstenen
stadsmuur meent Dr. Renaud op goede gronden te kunnen dateren op
het einde van de 14e eeuw.7

Tot slot past een woord van waardering voor de leden van de Arche
ologische Werkgroep Breda,8 voor het vele soms zware werk dat zij
geheel belangeloos met groot enthousiasme hebben verzet en waaraan
zij veel van hun vrije tijd hebben besteed. Zonder hun inzet was veel van
wat nu bekend is geworden verloren gegaan.9
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AANTEKENINGEN

1 Bij graafwerkzaamheden ten behoeve van de reconstructie van de Boschstraat in
februari 1978 kwam reeds een gedeelte van de noordelijke poorttoren voor de
dag, steenformaat 27 x 13.5 x 6.5 cm.

2 Erens, Oorkonden Catharinadal no. 30.
S Mondelinge mededeling van Drs. Sarfatij en Drs. Verwers, wetenschappelijke

medewerkers van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek te
Amersfoort.

4 Als voor.
ó Bij de verbouwing van een pand op de hoek van de Torenstraat-Korte Brug

straat, werden eind 1977 door enige leden van de archeologische werkgroep
Breda c.a. 60 scherven van Ijzertijd/inheems Romeins aardewerk gevonden. Dit
materiaal kwam uit een bodemlaag c.a. 3 m onder het huidige straatniveau bij
het graven van een kelder te voorschijn. In de directe nabijheid van de vind
plaats werden nog verscheidene sporen van menselijke aktiviteit in de vaste
bodem waargenomen.

6 Rapport van Dr. J. G. N. Renaud dd. 30 maart 1976. GAB, dossier Archeolo
gische Werkgroep, ag. 229.

7 Ibidem.
8 Archeologische werkgroep Breda, vaste medewerkers aan de graafwerkzaam

heden: C. Eimermann, C. Kleemans, J. Lodewijk, A. Reije'rs en J. Verhagen. Als
contactpersoon met de gemeente Breda en de archiefdienst fungeerde de gemeente
archivaris Dr. F. A. Brekelmans.

9 De afb. 16, 17, 18, 19, 21, 29 en 30 zijn van fotograaf Sybolt Voeten, Breda.
De afb. 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33 en 34 werden genomen door
1. Reijers.
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