1. 	Breda, overzicht opgraving gasthuisterrein 1985-1986. Op de achtergrond het Cultureel Centrum De Beyerd, op de
voorgrond de Vlaszak en links de Boschstraat. Centraal in de opgraving zijn de funderingen van de Gasthuiskapel te
zien. (collectie Stadsarchief Breda)

Jaarboek ‘de Oranjeboom’ 69 (2016)

195



 e stichting van het 
D
middeleeuwse gasthuis van Breda en de
stedelijke ontwikkeling rond 1300
door
Guido van den Eynde

|

Inleiding
In 2013 verscheen ‘Tot behoef van de siecken ende armen’, een lijvig rapport over het
archeologisch onderzoek op het terrein van het middeleeuwse gasthuis van Breda.1 Tot
de opheffing in 1954 stond het gasthuis, vanaf 1637 als Oudemannenhuis, in het huidige
bouwblok Vlaszak - Boschstraat - Pasbaan.2 In de middeleeuwen lag dit gebied net buiten de
Gasthuispoort, langs de oostelijke toegangsweg van de stad. Wanneer het gasthuis is gesticht
en door wie is niet bekend. In 1246 wordt een hospitale de Breda vermeld in het testament van
Godfried IV van Schoten, heer van Breda vanaf 1234.3 Op initiatief van Raas II van Gavere,
heer van Breda van 1291 tot 1307, vestigden zich in 1295 norbertinessen van het voormalige
klooster St.-Catharinadal van Vroenhout bij Wouw in dit gasthuis.4 Zij zouden het ‘huis voor
zieken en armen’ leiden tot 1308 toen ze het gasthuis weer verlieten en verhuisden naar een
locatie ten zuidoosten van de middeleeuwse stad waar een nieuw klooster St.-Catharinadal
werd gebouwd.5 In het rapport uit 2013 worden de resultaten van het archeologisch onderzoek uit de periode 1958-2006 opnieuw geanalyseerd en geduid in hun ruimtelijke context.
Met deze publicatie is nu de archeologische gegevensverzameling van het gasthuiscomplex
van Breda beschikbaar, maar daarmee is nog niet het laatste woord over deze middeleeuwse
instelling geschreven. Het biedt wel kansen om verder te werken op het onderwerp. Naar
aanleiding van het rapport worden in dit artikel twee deelonderwerpen opnieuw onder de
loep genomen. Als eerste wordt opnieuw de vraag gesteld naar de ligging van het midden
dertiende-eeuwse hospitale de Breda of, ruimer gesteld, wanneer en hoe werd het gasthuis
aan de Boschstraat gesticht? Het testament van Godfried IV van Schoten verschaft geen
informatie over de locatie, maar in de historische literatuur wordt aangenomen, uitgaande
van de continuïteitsgedachte, dat de eerste stichting in de eerste helft van de dertiende eeuw
plaatsvond op de bekende locatie van het middeleeuwse gasthuis in de Boschstraat.6
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J acobs, ‘Tot behoef van de siecken ende armen’.
Brekelmans, Het Bredasche Gasthuis; Placidus, Geschiedenis, 161-162; IJsseling, Hospitale de Breda; Muntjewerff - Van de Hul, Van oude
mannen, 13-17; Gooskens, Idealen, 30-31.
ONB II nr. 999, 1246 april 25.
ONB II nr. 1351, 1295 november 1; Van der Aura, Geschiedkundige bijdragen, 80-82; Erens, De Oorkonden, 41-42.
ONB II nr. 1485, 1308 april 22. Foto van het charter en getranscribeerde tekst: IJsseling, Hospitale de Breda, 14. Zie ook Carmiggelt, Het
klooster; Gooskens, Idealen, 31.
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2. 	Reconstructie gasthuisterrein en omgeving rond 1300.
	Legenda: 1. aangelegde wegen; 2. aarden stadswal; 3.gracht rond het gasthuisterrein en stadsgracht; 4. Gasthuispoort,
eerste bouwfase; 5. bebouwing op het gasthuisterrein; 6. brug; 7. moderne topografie. (bron: Jacobs ‘Tot behoef van de
siecken ende armen’; Van den Eynde, Archeologisch onderzoek)

Deze mening wordt ook aangehouden in het rapport uit 2013, al blijken de archeologische
gegevens bij nader toezien op een andere situatie te wijzen.7 Een tweede vraag is die naar
de eigentijdse ruimtelijke context waarin de stichting van het gasthuis aan de Boschstraat
plaatsvond. In het rapport wordt geconcludeerd dat ‘de voornaamste factor voor de situering
van de [Gasthuis]poort […] gevormd werd door de positie van het gasthuis. De ligging van
het gasthuis is […] niet bepaald door de loop van de stadsverdediging, maar juist andersom’.8
De vraag is of de geschetste samenhang wel correct is. Om de stelling te toetsen wordt in
dit artikel in het kort de ruimtelijke ontwikkeling aan de oostzijde van de stad rond 1300
geanalyseerd, mede tegen de achtergrond van het aantreden van de leden van het geslacht
Van Gavere als heren van Breda na de limietscheiding in 1287-1289.9

|	Het archeologisch onderzoek op het voormalig gasthuisterrein:
een kort overzicht
De gemeente Breda kocht in 1955 het Oudemannenhuis en verbouwde het complex tot
het Cultureel Centrum De Beyerd. In 1990 werd De Beyerd uitgebreid met een artotheek en
aanpalend bouwde men een groot flatcomplex, beide op het westelijke deel van het historisch
gasthuisterrein. De Beyerd transformeerde in 2008 tot het Graphic Design Museum (vanaf
2011 MOTI, Museum of the Image). In 2017 opende een nieuw stadsmuseum zijn deuren in
het complex. Al deze veranderingen hebben op een of andere manier in de loop der jaren geleid
tot archeologisch onderzoek waarbij uiteindelijk ongeveer een derde deel van het voormalig
gasthuisterrein werd onderzocht.10 Na de sloop van de zwaar verwaarloosde en aangetaste
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middeleeuwse Gasthuiskapel voerde de toenmalige Rijksdienst voor het Oudheidkundig
Bodemonderzoek in 1958 een bescheiden archeologisch onderzoek uit naar de bouwgeschiedenis ervan.11 In 1985-1986 onderzochten archeologen van de gemeente Breda een braakliggend terrein langs de Vlaszak, dat voor een groot deel samenviel met het westelijke deel van
het historisch gasthuiscomplex. Tijdens deze campagne werden opnieuw de funderingen
van de Gasthuiskapel onderzocht, een groot deel van het kerkhof rond de kapel en ten slotte
ook de resten van het passantenhuis of de beyerd (afb. 1).12 De laatste opgravingen in 2003 en
2006 vonden plaats in het oostelijke deel van het bouwblok dat grenst aan de Pasbaan, dit keer
voorafgaand aan de realisatie van nieuwbouw voor het Graphic Design Museum.13

|

Was het Hospitale de Breda gevestigd in de Boschstraat?
Tijdens de opgraving in 1985-1986 vond men op het gasthuisterrein middeleeuwse bewoningssporen zoals leemvloeren, paalkuilen en diverse greppels en sloten welke op basis
van het aangetroffen aardewerk dateren in de twaalfde en dertiende eeuw, ‘hoewel een
iets oudere datering niet uitgesloten kan worden’.14 In 1983 zijn rond het historisch gasthuisterrein gelijkaardige sporen aangetroffen in de Boschstraat en langs de oostzijde van
de Vlaszak.15 In 1988 onderzochten amateurarcheologen sporen waaronder een sloot met
twaalfde- en dertiende-eeuwse vondsten ter hoogte van de zuidwesthoek van het latere
gasthuisterrein.16 Centraal bij de interpretatie van deze bewoningssporen staat de dubbele
vraag of deze resten kunnen worden toegeschreven aan het hospitale de Breda uit 1246 en
hoe de aanwezigheid van twaalfde-eeuwse vondsten en sporen kan worden verklaard. Na
de opgraving in 1985-1986 is de mogelijkheid geopperd dat de bewuste sporen en vondsten
afkomstig zijn van een twaalfde- en dertiende-eeuwse prestedelijke bewoningskern die
voorafging aan de latere aanleg van het gasthuisterrein in de Boschstraat.17 Alleen van de
sporen van een houten gebouw onder de latere bakstenen Gasthuiskapel werd aangenomen
dat ze afkomstig waren van een klein houten kerkje dat mogelijk in verband kon worden
gebracht met het hospitale de Breda.18 Uit het rapport uit 2013 valt op te maken dat geen van
deze vroege bewoningssporen kan worden toegeschreven aan een vroeg gasthuiscomplex,
zelfs niet de houtbouwsporen onder de kapel.19 De resten die wel tot het gasthuiscomplex
behoren, zoals de bakstenen kapel, de begraafplaats, de beyerd en het gasthuis zelf, blijken
bovendien niet ouder te zijn dan het einde van de dertiende eeuw.
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B rekelmans, Het Bredasche Gasthuis; Placidus, Geschiedenis, 161-162; IJsseling, Hospitale de Breda; Muntjewerff - Van de Hul, Van oude
mannen, 13-17; Gooskens, Idealen, 30-31.
Jacobs, Sporen en Structuren, 71-72.
De Kievith en Jacobs, Synthese, 281.
Van Ham, De verdeling.
Jacobs, ‘Tot behoef van de siecken ende armen’, afb. 2.06.
Anoniem, Breda. Zie voor de wedervaren van de Gasthuiskapel vanaf de zestiende eeuw: Otten, Vervreemding, 307-309.
Van den Eynde, Archeologisch onderzoek.
Van de Venne, Breda, de Beijerd; zie ook Van de Venne, Graven in het gasthuis.
Ostkamp, Het aardewerk, 118; Van den Eynde, Archeologisch onderzoek, 31-32; Jacobs, Sporen en structuren, 67-73. In het rapport worden
verschillende en soms tegenstrijdige dateringen gehanteerd voor de oudste middeleeuwse gebruiksfase van het terrein en de daaraan toegeschreven archeologische sporen. In dit artikel is gekozen voor de datering die is gebaseerd op het onderzoek van het aardewerk in het rapport.
Van den Eynde, Archeologisch onderzoek, 33, fig. 4 en 9. Voor gelijkaardige vondsten onder de Gasthuispoort, zie Moelands, De opgraving, 34-35.
Hesemans, Waarneming, 1-2.
Van den Eynde, Archeologisch onderzoek, 33.
Van den Eynde, Archeologisch onderzoek, 35.
Jacobs, Sporen en Structuren, 70-73. Jacobs De Kievith en Jacobs (Synthese, 283) refereren naar een stelling van Hendriks dat de houtbouw
onder de kapel toch een oudere fase ervan vertegenwoordigd, maar deze zienswijze is niet overgenomen in de conclusies van het rapport.
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3. Reconstructie van een deel van het stratenpatroon in Breda in dertiende en begin veertiende eeuw.
	Legenda: 1. dertiende-eeuwse straten; 2. nieuwe straten rond 1300; 3. reconstructie / verdwenen straten;
4. gasthuisterrein omstreeks 1300; 5.stadspoorten; 6. moderne topografie.

Naast het ontbreken van duidelijk toewijsbare sporen vormt ook de ontwikkeling van de
Boschstraat een extra aanwijzing dat het hospitale de Breda waarschijnlijk niet op de locatie
van het latere gasthuisterrein moet worden gezocht. Ter hoogte van de Pasbaan bevindt zich
een sprong in de zuidelijke rooilijn van de Boschstraat die een aanwijzing vormt dat de straat
voorbij dit punt aanvankelijk een andere richting bezat dan het huidige tracé. De Boschstraat
liep oorspronkelijk schuin over het latere gasthuisterrein in de richting van de St. Janstraat
en de Ridderstraat (afb. 3). In het rapport uit 2013 wordt het gereconstrueerde tracé van de
Boschstraat ten onrechte georiënteerd op de huidige Veemarktstraat. De Veemarktstraat in
zijn huidige vorm is als oostelijke toegang van de Grote Markt vermoedelijk van iets latere
datum.20 De Boschstraat - St. Janstraat - Ridderstraat vormden tot in de dertiende eeuw een
oost-west gerichte as in de nederzetting. Met de aanleg van een aarden wal en gracht rond
de nederzetting op het einde van de dertiende eeuw werd deze nederzettingsas doorbroken.
Daarna werd het westelijke deel van de Boschstraat vanaf de Pasbaan verplaatst naar zijn
huidige ligging en was van dat moment georiënteerd op de Gasthuispoort die in dezelfde
periode werd gebouwd (afb. 2 en 3).
De conclusie dat het hospitale de Breda uit 1246 waarschijnlijk niet op de plaats van
het latere gasthuis aan de Boschstraat stond, werpt vanzelf de vraag op waar dit midden
dertiende-eeuwse gasthuis dan wel in Breda heeft gestaan. Het antwoord op deze vraag
moeten we voorlopig schuldig blijven bij gebrek aan historische en of archeologische
gegevens die een aanwijzing kunnen vormen voor een alternatieve vestigingslocatie.
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Een prestedelijke bewoningskern
Nu blijkt dat de vroegste middeleeuwse bewoningssporen op het historisch gasthuisterrein
niet worden toegeschreven aan het hospitale de Breda, vraagt de aanwezigheid ervan nog een
verdere toelichting. De sporen en vondsten zijn afkomstig van een prestedelijke bewoningskern die zich naar het westen toe uitstrekte tot in de Catharinastraat. Aan weerszijde van
deze straat zijn bewoningssporen en vondsten uit de bewuste periode teruggevonden.21 Een
brede greppel aangetroffen ten noorden van de Waalse kerk en in de twaalfde of eerste helft
van de dertiende eeuw haaks op de Catharinastraat gegraven, kan worden geïnterpreteerd
als een vroege ontginningssloot, die was aangelegd in een lager deel van het landschap.22
Ter hoogte van Catharinastraat 97 bevond zich een zone met dertiende-eeuwse kuilen, die
gevuld waren met afval, dat waarschijnlijk afkomstig is van ambachtelijke activiteiten in
de prestedelijke nederzetting. Nadere analyses moeten dit nog bevestigen. De aanwezigheid
van enkele (weg)greppels op plaatsen ter hoogte van de moderne rooilijn wijst erop dat het
huidige wegtracé van de Catharinastraat wellicht al aanwezig was in deze vroege bewoningsperiode. Volgens Van Hooydonk was de Catharinastraat in het midden van de twaalfde
eeuw een toegangsweg van het kasteel van Breda. De vraag is in hoeverre deze hypothese
strookt met de huidige kennis van de vroege topografie van Breda. Om te beginnen is nog
steeds niet bekend waar het twaalfde-eeuwse kasteel in Breda lag, laat staan de ligging van
een toegangsweg. En verder steunt de datering van de straat louter op de vermelding van het
castellum de Breda omstreeks 1198.23
De bewoningssporen ter hoogte van het latere gasthuisterrein zijn afkomstig van de
oostelijke uitloper van deze vroege bewoningskern. De nederzetting werd hier ten noorden van de Boschstraat begrensd door een grote, mogelijk deels met veen gevulde laagte.
In het deel van het gasthuisterrein langs de Pasbaan, ontbreken vroege sporen waardoor
de oostgrens van de nederzetting wellicht ter hoogte van het gebouw van het nieuwe
stedelijk museum moet worden gezocht.24 Naar het zuiden toe zijn wel oudere sporen en
vondsten aangetroffen, maar te weinig om aan deze kant een duidelijke bewoningsgrens
te kunnen trekken.25
De nederzetting ‘Catharinastraat-Boschstraat’ is een van de bewoningsclusters van
waaruit in de loop van de dertiende en veertiende eeuw het ‘stedelijke’ Breda is gegroeid.
Andere vroege clusters lagen onder meer langs de Nieuwstraat, de Visserstraat en in een
ruim gebied rond de Grote Kerk. Dat de stad niet is gegroeid uit één, maar uit verschillende
bewoningconcentraties, is een gegeven dat ook elders in Nederland is vastgesteld. Op
welke manier deze vroege bewoningsclusters tot een geheel zijn uitgegroeid en de bewoning een meer urbaan karakter heeft gekregen, is in Breda nog niet duidelijk. Groeiden
deze vroege kernen langs het latere stratenpatroon naar elkaar toe of ontstond in de loop
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D e Kievith en Jacobs, Synthese, 280 en afb. 11.02. Van het oorspronkelijk tracé van de Boschstraat dat waarschijnlijk ter hoogte van de
latere Gasthuiskapel liep, zijn tijdens de opgraving in 1985-1986 geen sporen teruggevonden. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de
ondergrond met de bouw van de kapel en de begravingen in en rond dit gebouw volledig is vergraven. De hypothese van een weg die schuin
over het terrein liep was bovendien tijdens de opgraving in 1985-1986 nog niet aan de orde, waardoor mogelijke bewaard gebleven sporen
hierdoor wellicht ook niet als zodanig zijn herkend.
Op de percelen Catharinastraat 6-8, 12 tot en met 28, 75-77, 87, 91-93 (niet gepubliceerd) en onder de Waalse kerk (Magendans, De Kerk
op de Kreek).
Nollen en De Jong, Breda Begijnhof, 37. Mogelijk vallen enkele sloten op het gasthuisterrein eveneens in de categorie ‘ontginningssloten’.
In het rapport uit 2013 zijn de vroegste bewoningssporen echter te oppervlakkig beschreven om hierover uitsluitsel te verkrijgen. Ook het
ontbreken van een koppeling tussen sporen, vondsten en de grafische informatie bemoeilijkt een verdere interpretatie.
Van Hooydonk, Catharinastraat, 67-68. Vermelding castellum de Breda: ONB II nr. 925, ca. 1198. Volgens Hupperetz (Het geheugen, 42) lag
het kasteel op een eiland in de Mark.
Van de Venne, Graven in het gasthuis, 224-226; Van de Venne, Breda, de Beijerd, 31.
Hesemans, Waarneming, 1-2.
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van het urbanisatieproces een ander soort ruimtegebruik dat een breuk met de oudere
bewoningsstructuren veroorzaakte? Dit laatste lijkt het geval te zijn in de Boschstraat
waar een deel van de prestedelijke bewoning buiten de stadsgrens bleef en verdween met
de aanleg van het gasthuis als nieuwe bestemming van de stedelijke ruimte.

|

De aanleg en datering van het gasthuiscomplex in de Boschstraat
De aanleg van het gasthuiscomplex in de Boschstraat aan het einde van de dertiende eeuw
kan in grote lijnen worden gereconstrueerd. Nadat de opstallen van de oude woonkern waren
verwijderd en de Boschstraat was verlegd naar het huidige tracé, werd langs het nieuwe deel
van de straat een naar Bredase verhoudingen groot terrein aangelegd, dat werd ingericht als
gasthuiscomplex (afb. 2 en 3). Het terrein was minstens aan drie kanten omgeven door een
gracht. Parallel aan de Boschstraat lag een ruim 3,5 meter brede gracht, die aan de binnenkant
was verstevigd met een plaggenwand.26 De gracht sloot in het westen aan op de stadsgracht.
Het aardewerk op de bodem van de gracht dateert de aanleg ervan ‘rond 1300’.27 Ten onrechte
wordt in het recente rapport over het gasthuis gesuggereerd dat de gracht alleen was aangelegd als de grens van het kerkhof bij de kapel.28 In werkelijkheid zal deze gracht de noordelijke grens van het hele complex hebben gevormd. Langs de zuidkant van het terrein bevond
zich een gracht, die eveneens in verbinding stond met de stadsgracht en ook min of meer
parallel aan de Boschstraat liep. De zuidelijke gracht lag buiten het opgegraven deel van het
gasthuisterrein maar is onder meer nog te zien op de kadasterkaart uit 1832. De stadsgracht,
die rond 1300 werd aangelegd, begrensde het complex aan de westkant. De Pasbaan vormde
vanaf 1391 de oostgrens van het terrein, toen een weg aan de westkant van het gasthuis naar
de oostzijde ervan werd verlegd.29 Vanuit de veronderstelling van een volledig omgracht
terrein kan hier mogelijk nog een oudere, niet teruggevonden gracht aanwezig zijn.30
Het gasthuisterrein mat binnen de grachten ongeveer 70 bij 95 meter en had de vorm
van een rechthoekig trapezium. Het terrein bezat wellicht al vanaf de eerste aanleg deze
afmetingen en vorm. Op het onderzochte deel van het terrein zijn geen sporen gevonden
die wijzen op een kleinere en of andersoortige aanleg, of omgekeerd aanwijzingen die
duiden op een latere uitbreiding van de oorspronkelijke opzet. De enigszins onregelmatige vorm van het terrein duidt erop dat bij de aanleg van het terrein van meet af aan alle
beschikbare ruimte tussen stadsgracht, Boschstraat en mogelijk vroege percelering ten
oosten van de (latere) Pasbaan werd benut. Alleen aan de zuidzijde had men de ruimte voor
een vrij te bepalen begrenzing.
Het terrein binnen de grachten werd licht opgehoogd en vervolgens wellicht in een
relatief kort tijdbestek ingericht als een volwaardig gasthuiscomplex met de kenmerkende onderdelen zoals een kapel, een begraafplaats, een apart passantenhuis of beyerd
voor de opvang van reizigers en pelgrims en ten slotte het gasthuis zelf (afb. 2). De eerste
Gasthuiskapel was een klein zaalkerkje met een rechthoekig schip en een versmald, recht
gesloten koor. De oudste bouwfase wordt op basis van de baksteenformaten ‘rond 1300’
gedateerd.31 Al snel na de stichting van het gasthuis werd in en rond de kapel begraven. In
grafkuil 137 van het kerkhof lag de oudste bij de opgravingen gevonden munt: een Double
parisis afkomstig uit Frankrijk en geslagen tussen 1295 en 1303.32 Naast deze Doubles parisis
wijzen ook de oudste gekalibreerde 14C-dateringen van een kleine selectie skeletten (N=8,
dateringen tussen 1280 en 1660) op een snelle ingebruikname van het kerkhof.33 Ten

Jaarboek ‘de Oranjeboom’ 69 (2016)

201

zuiden van de kapel bouwde men een groot zaalgebouw (ongeveer 9,40 meter breed) dat
wordt geïdentificeerd als het passantenhuis of de beyerd.34 Het gasthuis zelf lag waarschijnlijk ten oosten van de kapel, ter plaatse van, of mogelijk zelfs nog (deels) opgenomen in,
het casco van de westvleugel van het in 1643 gebouwde Oudemannenhuis.35 Aan de hand
van recente verbouwingstekeningen van het Oudemannenhuis wordt het gasthuis in
het rapport uit 2013 gereconstrueerd als een groot rechthoekig gebouw van 18,5 bij 7,5
meter.36 Het gasthuis lag ruim 6 meter uit de huidige rooilijn van de Boschstraat, wat is te
verklaren door de aanwezigheid van de brede gracht langs de straat.
De beyerd en het gasthuis worden op basis van het formaat van de bakstenen op het
‘einde van de dertiende 13e eeuw’ respectievelijk in het ‘begin van de 14e eeuw’ gedateerd.37 De overeenkomsten wat betreft afmetingen, baksel en kleur van de bakstenen van
de kapel en de beyerd en de vaststelling dat in beide situaties was gemetseld met gelijkaardige lemige specie, laat vermoeden dat de bouwtijd van de beide gebouwen elkaar niet
veel zal ontlopen. Als bijkomende aanwijzing hiervoor geldt dat zowel bij het de kapel als
de beyerd Doornikse kalksteen is gebruikt.38 Deze blauwgrijze, fijnkorrelige natuursteen
uit de omgeving van Doornik in België, kwam verder verspreid over het hele terrein voor,
onder meer ook in de plaggenwand van de noordelijke gracht en werd in Breda rond 1300
op relatief ruime schaal als bouwmateriaal gebruikt.39 In de muurresten van het gasthuis
is deze natuursteen niet aangetroffen, maar dat kan te wijten zijn aan het feit dat slechts
een klein deel van de plattegrond is opgegraven. In het geval dat het gasthuis toch later
is gebouwd dan de rest van de beschreven bebouwing, zal het schip van de kapel aanvankelijk als ziekenzaal hebben gefunctioneerd, zoals ook van elders bekend is.40 Vanuit het
schip van de kapel konden de zieken dan makkelijk de misviering in het koor volgen.
De archeologische datering van de aanleg en de inrichting van het gasthuisterrein
langs de Boschstraat rond 1300 sluit aan bij de schaarse historische gegevens uit de
beginperiode van de instelling. Van Goor vermeldt de wijding van een altaar van Onze
Lieve Vrouw in de kapel in 1294.41 De auteur vermeldt hiervoor geen bron, wat reden
is voor enige terughoudendheid in het gebruik van dit gegeven, al sluit het jaartal wel
goed aan bij de al vermelde vestiging van de norbertinessen van St.-Catharinadal in het
gasthuis in 1295, op initiatief van Raas II. Op dat moment werden ook de bezittingen van
het convent verenigd met die van het gasthuis in Breda. Een deel van dit bezit was sinds
de stichting van het klooster in Vroenhout rond 1270 verworven door schenkingen van
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Jacobs, Sporen en structuren, 69.
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Nooijen, De metaalvondsten, 164. Op pagina 96 wordt de Double parisis foutief gedateerd in 1285-1303.
Jacobs, Sporen en structuren, 94 (tabel 3), 96 (noten 139 en 140) en De Jonge en Baetsen, 244.
Van den Eynde, Archeologisch onderzoek, 37; Jacobs, Sporen en structuren, 78-79.
Van de Venne, Breda, de Beijerd, 42.
De Kievith en Jacobs, Synthese, 284 en afb. 11.03.
Van den Eynde, Archeologisch onderzoek, 35; Jacobs, Sporen en structuren, 73, 77-78. In het zelfde rapport worden de beide gebouwen ook
in de veertiende eeuw gedateerd op basis van de baksteenformaten. Gelet op de flinke afname van de maten van de bakstenen in Breda na
1350 is deze datering veel te ruim.
Jacobs, Keramisch bouwmateriaal, 155-156.
Van den Eynde, Doornikse kalksteen.
Onder meer in Bergen op Zoom: Vermunt, Te gast bij Sint-Maarten.
Van Goor, Beschrijving, 100.
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de heren van Breda. Dat Raas II als toenmalige heer van Breda een nauwe band onderhield met het convent blijkt ook uit zijn schenking in 1296 van een beneficie van veertig
pond Tournois aan de proost broeder Michael en het convent.42 Deze verhuizing van de
norbertinessen naar Breda wordt meestal in verband gebracht met de schade die de St.
Aagtenstormvloed in 1287 of 1288 veroorzaakte aan het klooster en de landerijen van het
convent in Vroenhout.43 Met het gegeven van de stichting van een nieuw gasthuis langs de
Boschstraat in de tijd van de verhuizing, lijkt een directe samenhang tussen de verhuizing
en de gevolgen van de stormvloed in 1287/1288 minder waarschijnlijk. Vermoedelijk was
het een geplande actie bedoeld om de nieuwe instelling te bemensen en van een stevige
economische basis te voorzien door het samenvoegen van de conventsbezittingen met die
van het gasthuis. Een dergelijke ‘geplande’ verhuizing van het nonnenconvent ‘met al hun
meubelen’ in 1295 laat vermoeden dat de bouwactiviteiten in dat jaar al een heel eind op
streek waren en wellicht zelfs in een eerste fase voltooid. De aanleg van het terrein en de
start van de bouwactiviteiten zullen relatief kort voor de komst van de norbertinessen van
start zijn gegaan en dat betekent dat Raas II kan worden aangewezen als de stichter van
het hospitale nostrum de Breda zoals hij het complex in 1295 trots noemt.44

|

De bouw van een nieuw gasthuis in tijden van veranderingen
De bouw van een nieuw gasthuis maakte deel uit van een reeks van ontwikkelingen die de
nederzettingsstructuur en het karakter van Breda rond 1300 ingrijpend zou veranderen. Een
van deze veranderingen was de versterking van de stad met de aanleg van een aarden wal
met stadsgracht en de bouw van minstens één stadpoort, namelijk de Gasthuispoort op de
oostelijke invalsweg van de stad (afb. 2).45 De aarden wal lag in de vorm van een onregelmatige, halve cirkel rond de stad met in het westen een brede open waterkant langs de Mark.46
Het nieuwe deel van de Boschstraat en de aanleg van het aangrenzende terrein van
het gasthuis enerzijds en de bouw van de Gasthuispoort en de aanleg van wal en gracht
anderzijds waren ontwikkelingen aan de oostkant van de stad waartussen niet alleen een
ruimtelijke maar ook een zeer nauwe chronologische relatie bestond. Algemeen wordt
aangenomen dat de oudste fase van de Gasthuispoort, de wal en de bijhorende stadsgracht
alle drie in dezelfde tijd tot stand zijn gekomen, maar wanneer dit precies is gebeurd, bleef
tot nu onduidelijk. Moelands dateert in zijn opgravingsrapport de eerste bouwfase van
de Gasthuispoort rond 1250.47 Deze datering is gebaseerd op een veronderstelde relatie
tussen de aanleg van de stadspoort en het verwerven van zogenaamde stadsrechten door
de opidanis de Breda in 1252.48 De interpretatie van ‘1252’ als het moment waarop Breda
stadsrechten kreeg, staat echter ter discussie en ook de datering van de aanleg van een
stadsversterking op het moment van het verkrijgen van zogenaamde stadsrechten is te
simpel en methodologisch niet sluitend.49 Tegenwoordig wordt de datering van Moelands
niet meer aangehouden, maar de alternatieven die in de literatuur opduiken zijn niet
steeds eenduidig en meestal niet onderbouwd. Zo worden in het rapport uit 2013 voor
de bouw van de Gasthuispoort en de aanleg van de wal uiteenlopende dateringen gehanteerd, variërend van ‘tweede helft dertiende eeuw’, ‘derde kwart van de 13e eeuw’ of ‘rond
1270-1280’.50
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4. 	Breda, opgraving Gasthuispoort 1976. Links en centraal op de foto is de fundering van de eerste fase van de stadspoort
te zien, opgebouwd met Doornikse kalksteen (zie ook afb. 2). Rechts is een deel van de tweede fase van de stadspoort te
zien, gemetseld in baksteen. (beeldbank Rijksdienst Cultureel Erfgoed, Amersfoort)

Een gegeven dat nog niet is benut voor het dateren van de oudste fase van de Gasthuispoort
is het gebruik van Doornikse kalksteen voor de aanleg van de fundering en wellicht ook voor
de bouw van het bovengrondse deel van de poort (afb. 4).51 In het graafschap Vlaanderen
werd deze natuursteen vooral vanaf de elfde tot in de eerste helft van de veertiende eeuw
op grote schaal als bouwmateriaal gebruikt. In het huidige Nederland daarentegen komt
deze natuursteen in deze periode nauwelijks voor. Dit is in Breda tot aan de bouw van de
eerste fase van de Gasthuispoort niet anders geweest.52 Met het opvallend gebruik van
Doornikse kalksteen bij de stadspoort en rond deze tijd nog op tal van andere plaatsen in
de stad wijkt de situatie in Breda vanaf dat moment verder volledig af van het landelijke
beeld. Het beschikbaar komen in de stad van ruime hoeveelheden Doorniks bouwmateriaal
heeft ongetwijfeld te maken met het aantreden van de leden van het geslacht Van Gavere als
heren van Breda na de limietscheiding in 1287-1289.53 Deze adellijke familie uit Vlaanderen
had vanouds haar machtsbasis in Gavere in de Scheldevallei, ongeveer zestig kilometers
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

O NB II nr. 1356, 1296 februari.
ONB II nr. 1455, 1304 december 21; Van Goor, Beschrijving, 100; Placidus, Geschiedenis, 152; Gooskens, Idealen, 30. In Kluiving, De
West-Brabantse Delta, bijlage 1, 176-177 beargumenteert Leenders dat het klooster op de Holderberg bij Vroenhout stond.
ONB II nr. 1351, 1295 november 1; Van der Aura, Geschiedkundige bijdragen, 80-82; Erens, De Oorkonden, 41-42.
Een tweede stadspoort uit deze periode wordt verwacht in de Eindstraat maar is nog niet teruggevonden.
Van den Eynde, De vroegste ontwikkeling, afbeelding 1 voor een eerste indruk van de ligging van de wal rond de stad.
Moelands, De opgraving, 36. Op gezag van prof. J. Renaud die in 1976 adviseerde bij het onderzoek van de Gasthuispoort.
OB II, 1 nr. 1021, 1252 juni 23.
Leenders, Het Oorkondenboek Noord-Brabant-II en de gebruiker (lezing op studiedag Van Perkament tot Internet, Breda, 21 oktober 2000)
(http://users.bart.nl/~leenders/txt/onbii.html); Leenders, Nog maar een keertje; Cox, Repertorium, 69.
Jacobs, ‘Tot behoef van de siecken ende armen’, 23, 52, 160 en 280.
Moelands, De opgraving, 31-32, afbeeldingen 29-30.
Van den Eynde, Doornikse kalksteen.
Van Ham, De verdeling; Van Ermen, Landelijke bezittingen, 118-127.
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verwijderd van het meer zuidelijk gelegen Doornik.54 Haar aanwezigheid in Breda en de
thuisbasis Gavere in de Scheldevallei vormen de schakels tussen het winningsgebied van
de natuursteen in het Doornikse en het opvallend veelvuldig gebruik ervan in Breda rond
1300.55 Het aantreden van Raas I van Gavere als heer van Breda in 1287-1289 kan daarom
als terminus post quem worden aangehouden voor het voorkomen van ruime hoeveelheden Doornikse steen in Breda en de start van de eerste bouwfase van de Gasthuispoort.
Anderzijds is door de nauwe samenhang tussen de bouw van de poort en het verplaatsen
van de Boschstraat, wat net als de aanleg van het gasthuisterrein voor 1295 plaats vond, een
veel latere datering voor de Gasthuispoort niet waarschijnlijk. Tussen 1287-1289 en 1295 zal
verder ook de aanleg van de aarden wal en het graven van de stadsgracht rond de stad zijn
beslag hebben gekregen.
Precies in de periode van de eerste bouwfase van de Gasthuispoort kreeg de stad Breda
in 1290 van Raas I het recht om cauchide (kassei)- of straatgeld te heffen van alle denghenen
die comen in de vriheit van Breda.56 De inkomsten waren bedoeld om de port te betren. Cerutti
en Brekelmans beschouwen de vermelding van port in de oorkonde van 1290 als de oudste
verwijzing naar het versterkte karakter van de stad.57 Brekelmans is daarbij van mening
dat de ‘verbetering van de stad’ de veronderstelde versterking betrof en wijst een relatie
met de aanleg of onderhoud van bestrating (de cauch[i]de te houden ende te betren in wezenliken stucken) opvallend genoeg van de hand.
De interpretatie van Brekelmans en Cerutti van de oorkonde van 1290 zou een ondersteuning kunnen vormen voor de start van de bouw van de eerste fase van de Gasthuispoort in
de periode tussen 1287-1289 en 1295, zij het dat hier toch kanttekeningen moeten worden
geplaatst. Het woord port is een algemeen gangbare aanduiding voor ‘stad’ in dertiende en
5. 	Breda, opgraving hoek Boschstraat - Vlaszak 1983. 1. laatste resten van de inmiddels tijdens de opgraving verwijderde
natuurstenen bestrating; 2. sluitstenen aan de zijkant van de bestrating; 3. zandpakket als vlijlaag voor de natuurstenen
bestrating en afdekking van een niveau met karrensporen. (collectie Bureau cultureel erfgoed, gemeente Breda)
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vooral veertiende-eeuwse oorkonden uit Vlaanderen, Brabant en Holland zonder echter
dat daarmee het versterkte karakter van de betreffende locatie wordt benadrukt.58 Verder
werden de opbrengsten van de heffing van straatgeld in andere middeleeuwse steden zoals
Leuven en Brussel wel degelijk besteed aan de kosten van de aanleg en het onderhoud van
bestrating met een hard wegdek.59 Inmiddels zijn in Breda bij archeologisch onderzoek
op verschillende plaatsen in de stad de resten van met natuursteen geplaveide straten
aangetroffen, waarvan een deel dateert uit de periode rond 1300 en bovendien is aangelegd
met Doornikse kalksteen. Zeer relevant in dit verband zijn de resten van een wegdek van
Doornikse kalksteen dat op de kop van de Boschstraat is opgegraven, op een plaats aan de
buitenkant van de stadsgracht en precies tegenover de Gasthuispoort (afb. 5).60
Dat Breda in 1290 het recht van het heffen van cauchide-geld kreeg om de port te betren, houdt
dan ook geen verwijzing in naar het versterkte karakter van de stad zoals Brekelmans in
1977 van mening was maar heeft wel te maken met de aanleg en of het onderhoud van
geplaveide straten als onderdeel van het verbeteren van de stedelijke infrastructuur.

|

De ontwikkeling intra muros rond 1300: een korte schets61
De korte uitweiding over het cauchide-geld illustreert dat de veranderingen in Breda rond
1300 meer omvatten dan de geschetste ontwikkelingen aan de oostkant van de stad en
ook binnen de nieuwe versterking hun sporen nalieten. Het verleggen van een deel van
de Boschstraat vormde de opmaat naar de aanleg van een nieuwe oost-west gerichte as in
de nederzetting naast of ter vervanging van de oude as ‘St. Janstraat - Ridderstraat’ (afb. 2
en 3). Een groot nieuw rechthoekig marktplein vormde het centrale punt van de nieuwe
ruimtelijke opzet. Aan de oostkant was dit marktplein toegankelijk via de al bestaande
Catharinastraat en de Veemarkstraat die wellicht (deels) met dit doel werd aangelegd. Aan
de westzijde was het marktplein toegankelijk via de brugstraten. De deels nieuwe aanleg
van de in elkaars verlengde liggende brugstraten geschiedde waarschijnlijk in een iets latere
fase, die samenhing met de bouw van de Tolbrugpoort en de aanleg van de Haagdijk aan de
westkant van de stad. Met de Tolbrugpoort als meest westelijke punt kwam het marktplein
centraal in de nieuwe stedelijke inrichting te liggen.

54
55
56

57
58
59
60
61

 arlop, The Flemish Nobility; Trio, Een nieuwe grondslag.
W
Van den Eynde, 1988.
ONB II nr.1272, 1290 april 25. In navolging van Juten (De Heeren, 114-115) en Cerutti (De Institutionele geschiedenis, 56) werd lange tijd
aangenomen dat dit de eerste beoorkondiging van Raas II was en geïnterpreteerd als diens Blijde Inkomste voor Breda in 1290. Dillo (Enige
diplomatische problemen, 39-42) en in mindere mate Van Boven (De inhuldigingen, 21-22) plaatsen vraagtekens bij de interpretatie van
Blijde Inkomste en de eerste auteur toont verder aan dat Raas I het heffingsrecht aan de stad Breda heeft verleend.
Brekelmans, De middeleeuwse omwalling, 3 en noot 6.
Van Uytven, ‘Poort’.
Van Uytven, Stadsfinanciën, 11 en 438; Vannieuwenhuyze, Brussel, 159-162; Vannieuwenhuyze, cautsiderekeningen.
Archeologische begeleiding vernieuwing riolering Boschstraat 1983. Niet gepubliceerd.
Een schets van de voorlopige uitkomsten van lopend onderzoek van de auteur, publicatie in voorbereiding.
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Conclusie
In 1246 begunstigde Godfried IV van Schoten in zijn testament een hospitale de Breda met een
cijns van drie pond Lovens. In de historische literatuur wordt aangenomen dat dit midden
dertiende-eeuwse gasthuis in Breda op de plaats lag van het bekende gasthuisterrein in de
Boschstraat. Bij het archeologisch onderzoek dat tussen 1958 en 2006 op het terrein plaats
vond, zijn echter geen resten van dit vroege gasthuis teruggevonden. De archeologische en
historische gegevens wijzen erop dat het gasthuis langs de Boschstraat pas is gebouwd kort
voor 1295 door Raas II van Gavere, heer van Breda. De bouw van het nieuwe gasthuis maakte
deel uit van een reeks veranderingen die samenhangt met de komst van de Vlaamse adellijke familie Van Gavere als heren van Breda na de limietscheiding van 1287-1289. Andere
in het oog springende initiatieven waren onder meer de aanleg van een wal en een gracht
rond de stad en de bouw van de Gasthuispoort op de oostelijke invalsweg. Deze ontwikkelingen dateren tussen 1287-1289 en 1295. De bouw van de het gasthuiscomplex en de
Gasthuispoort hangen ruimtelijk en chronologisch zeer nauw samen met het verplaatsen
van de Boschstraat en zullen daarom in nauwe afstemming en wellicht binnen een kort
tijdsbestek van enkele jaren gelijktijdig zijn uitgevoerd.
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