1. en 2. Alle opgravingsputten, geprojecteerd op de kadastrale minuut van 1824 en op de huidige topografie.

3.

Ligging van het Dameshuis (huisnummer 20) en de Nonnenschool (huisnummer 22).
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Archeologisch onderzoek
naar de ruimtelijke ontwikkeling van het
Latijnse School complex 1535 - 1815
door
Hans de Kievith

| Inleiding
In de jaren tachtig en negentig heeft er in de historische binnenstad van Breda grootschalig
archeologisch onderzoek plaatsgevonden. Daarbij is een aantal belangrijke publieke instellingen opgegraven. Eén van deze instellingen was de Latijnse School aan de Nieuwstraat.
Van oorsprong een middeleeuwse onderwijsinstelling gelieerd aan het Onze-Lieve-Vrouwekapittel. Na de Tachtigjarige Oorlog was het stadsbestuur verantwoordelijk als schoolbestuur.
Vanaf 1815 gold het als een rijksinrichting en was het eigenlijk geen stadsschool meer.1
Het onderzoek waarbij onder meer de Latijnse School werd opgegraven ging vooraf aan
de bouw van het winkelcentrum de Barones. (afb. 5) Het vond plaats in 1994 en 1995 op het
binnenterrein van het bouwblok Karrestraat, Nieuwstraat en Lange Brugstraat. (afb.1 en 2)
De opgravingen vonden gefaseerd plaats en volgden op de sloop van onder meer de magazijnen van Vroom en Dreesmann, het Oude Dameshuis (Nieuwstraat 20) en de Nonnenschool (Nieuwstraat 22) die behoorde bij het klooster van de zusters Franciscanessen (met
de roemruchte onderaardse gang onder de Nieuwstraat door).2 (afb.3 en 4) In een latere fase
van het onderzoek kon aan de noordzijde van de Nieuwstraat, direct achter de rooilijn, de
ondergrond onder de Nonnenschool worden onderzocht. Dit over een grote breedte en in
de (perceels-)diepte tot aan de voormalige zuidelijke arm van de Mosselkreek.3
Ondanks grote verstoringen door de negentiende-eeuwse kelders van de Nonnenschool
konden tijdens deze opgravingen belangrijke archeologische structuren vanaf de late
twaalfde eeuw tot aan de bouw in 1906 van de Nonnenschool worden vastgelegd. Daarbij
behoorden onder andere de twaalfde-eeuwse ontginningsgreppels, veertiende-eeuwse
houtbouw, vijftiende-eeuwse steenbouw en de grondvesten van de zestiende-eeuwse
Latijnse School met alle latere uitbreidingen. (afb.12 en 13)
De opgegraven structuren konden alleen goed worden geïnterpreteerd indien er
voldoende archeologische en historische informatie voorhanden was om een bredere
historische context te schetsen.4 Die informatie was er in de vorm van de stadsrekeningen,
die een waardevolle bron bleken te zijn voor de ontwikkelingen op micro-topografisch
niveau. Met de aanwezigheid van een archeologisch rapport in manuscriptvorm waren
er dus voldoende bronnen om de locatie en de ontwikkeling van de Latijnse School aan
de Nieuwstraat verder uit te werken. Bovendien neemt de ruimtelijke ontwikkeling van
institutionele instellingen in de archeologische onderzoeksagenda van de gemeente Breda
een vooraanstaande plaats in.
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4.

Luchtfoto met het gehele bouwterrein met centraal de opgegraven resten van de Latijnse School.

5. 	Zicht op het schoolcomplex in de Nieuwstraat vanuit westelijke richting. (foto: BN de Stem/Johan van Gurp,
coll. Stadsarchief Breda id.JVG19930917050)
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| Natuurlijk en historisch landschap
De basis van archeologisch onderzoek bestond uit een analyse van het natuurlijke landschap en het ingrijpen van de mens daarin. Immers, in de vroegste fase van de vorming
van de nederzetting waren bodem en reliëf nog bepalend voor de inrichting. De ingrepen
die toen werden gedaan, werkten weer door in de jongere geschiedenis. Vandaar dat ook in
dit geval is een korte schets van het oorspronkelijke landschap en de vroegste ontginning
belangrijk is.
Het natuurlijk landschap in dit bouwblok bestond grotendeels uit een laaggelegen, nat
gebied langs de oever van de Mark dat ver tot in het bovengenoemde bouwblok doordrong. Het terrein was aan de randen geaccidenteerd. Het oostelijk en zuidoostelijk deel
van het bouwblok was hooggelegen maar daalde naar het noorden en westen richting
Mosselkreek en Mark.
In de lage zone bestond de top van de natuurlijke bodem uit moerige en venige lagen,
waarschijnlijk de opvulling van een plaatselijke depressie die onder invloed stond van
neerslag en grondwater.5 De noordelijke begrenzing van deze laagte is onbekend maar
strekte zich tot onder de Lange Brugstraat uit.
Vroegstedelijke ontwikkeling
De ontwikkeling van de noordzijde van de Nieuwstraat is niet los te zien van de ontwikkeling van de Steenbrugstraat en de latere verlenging als Nieuwstraat en de uiteindelijke
aansluiting op de Brugstraten. Van Hooydonk beschreef al in de jaren negentig dat zich in de
late dertiende eeuw een groot perceel ten zuiden van het onderzoeksgebied bevond.6 Dit was
in handen van Johannes Colsken.7 Het perceel werd door de oude Steenbrugstraat ontsloten.
Deze straat omvatte destijds het deel van de Nieuwstraat ten oosten van de huidige Waterstraat en de Waterstraat zelf.8
Dit perceel werd in de loop van de veertiende eeuw in drie delen gesplitst waarbij
vooral het perceel dat in handen kwam van het geslacht van Bruheze voor ons van belang
is. In een artikel van Jac. van Hooydonk over de hofhuizen aan de Nieuwstraat stelde deze
immers dat de splitsing als gevolg had dat de Steenbrugstraat naar het westen toe verlengd
diende te worden. Zo zouden deze afgesplitste percelen via de openbare weg bereikbaar
worden.9 Dit impliceerde dat voorafgaand aan het doortrekken van de straat het perceel
van Bruheze verder doorliep naar het noorden, richting Mosselkreek. (afb. 6) Zulke enorm
diepe percelen waren niet ongebruikelijk. Het is bijvoorbeeld te vergelijken met de eigendommen van Peter van Gageldonck (al vóór 1391) tussen de Veterstraat (St. Janstraat) en
de stadsvesten die een diepte hadden ca. 140 meter.10
Op het kadastrale minuutplan is nog op enkele plaatsen zichtbaar dat de verlengde
Steenbrugstraat haaks door bestaande percelen is aangelegd; de perceelsgrenzen sluiten
aan beide zijden van de staat naadloos op elkaar aan.11
Het grote perceel dat aan het geslacht Bruheze toebehoorde en dat door de straataanleg
afgescheiden werd van het bebouwde perceel aan de zuidzijde van de Nieuwstraat, werd
in kleinere percelen opgedeeld. Deze werden in de vijftiende en zestiende eeuw verkocht.
Het perceel waarop de Latijnse school zich bevindt, behoort vóór 1507 nog toe aan
Cornelis van Bruheze. Het wordt na zijn dood verkocht aan zijn zoon Adriaan van Bruheze,
rentmeester van het land van Breda. Het wordt dan beschreven als een hofstadt ende erve,
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6. 	Reconstructie van de twee genoemde veertiende eeuwse percelen vóór de verlenging van de Steenbrugstraat en
de aanleg van de zuidelijke tak van de Mosselkreek.
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metten huysken daer op staende (……) ende Onser Lieven Vrouwekercke van Breda erve ende
schuere, geheyten ‘de Spelschuere’, op dander syde. Streckende achterwaert tot opte Vaert. Overigens wordt het perceel in 1506 al benoemd als: Van den erve in de Nyeuwstrate dwelck de
tijmmerstede is.12 Enkele jaren later wordt niet het erf met die naam aangeduid maar het
huis dat erop staat. Van Hooijdonk gaat ervan uit dat het perceel dus ooit als (stads-)
timmerwerf heeft gefunctioneerd. In 1519 verkoopt de weduwe van Adriaan van Bruheze
namelijk het perceel aan de Graaf van Nassau. Het wordt dan aangeduid als Het huys ende
erve, geheyten ‘te Tymmerstede’.13

| Begrenzingen van het perceel voorafgaand aan de Latijnse School
Oostelijk van het perceel met daarop de Tymmerstede gaan de archiefstukken niet verder
terug dan ca. 1480 waarbij de naam Bruheze niet in de overdrachtsakten voorkomt. Deze
zullen dus al eerder van het bezit zijn afgescheiden.
Aan de westzijde is er in de late vijftiende eeuw een ‘harde’ scheiding tussen het bezit
van Bruheze en dat van Jan van Nassau. Dat continueert zich ten tijde van de bouw van de
Latijnse School waarbij het bezit van Jan van Nassau was overgegaan in dat van Diederik
van Assendelft.
Aan de noordzijde blijft de zuidelijke tak van de Vaert of Mosselkreek de begrenzing,
maar daarvan was niet bekend hoe die tot stand was gekomen. Dit werd dan ook één van
de vragen waarop tijdens het archeologisch onderzoek antwoord werd gezocht.

| Oorspronkelijke locatie van de Latijnse School en de verplaatsing
De Latijnse School is niet los te zien van de stichting van het Bredase Onze-Lieve-Vrouwekapittel in 1303. Daarin is al sprake van een school. In de verordeningen van mr. Macharius
de Busco voor het kapittel van de Grote Kerk uit 1309 wordt melding gemaakt van scholieren
die aldaar de scholen bezoeken. Dit betekent dat er van begin af aan een school verbonden was
aan het kapittel. Indien onze veronderstelling dat de heer van Breda een deel van zijn stadsgrond aan de Schoolstraat/Cingelstraat ter beschikking heeft gesteld aan het kapittel juist is,
ligt het voor de hand aan te nemen dat ook het perceel waarop later de kapittelschool blijkt te
liggen, deel uitmaakt van deze schenking door de heer van Breda. Het perceel van de school
lag ten noordoosten van het Huis van Brecht (van oorsprong een kanunnikenhuis) en werd
hiervan gescheiden door een huis waarin in de zestiende eeuw de schoolmeester woonde.14
De verplaatsing van de school en de sloop van het oude complex met een tweetal woningen lijkt deel uit te maken van een plan van Hendrik III om de noordzijde van de Cingelstraat
(en het Kasteelplein) te herinrichten. In het voorjaar van 1537 is het complex gesloopt.

| Bouw en onderhoud van de Latijnse school
Uit de archiefstukken verzameld door Van Hooydonk in zijn ongepubliceerde manuscript
‘De middeleeuwse straten van Breda’15 (waarvan in de onderstaande beschrijvingen uitgebreid gebruik wordt gemaakt) valt op te maken dat in het begin van de zestiende eeuw het
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perceel was opgedeeld in twee delen. Aan de westzijde de Spilschuur16 en aan de oostzijde
een gebouw benoemd als de Tymmerstede met een achterliggend erf. Dat erf heeft dus achter
de Spilschuur doorgelopen.
Zestiende eeuw
In 1535 geeft Hendrik III de stad het erve, gestaen ende gelegen tot Breda in de Steenbrugstrate,
neven thuys genaempt de Spilschuere aen deen zyde ende Marie de brouwers huys ende erve aen
d’ander; geheyten tvoirs. huys ende erve ‘Te Tymmerstede’, metten huysinge daer op staende.
De Latijnse School wordt vermoedelijk tussen november 1535 en november 1536 achter
de Spilschuur gebouwd. De Tymmerstede is dan inmiddels (of kort daarna) afgebroken en
het onbebouwde terrein naast de school evolueert dan van een stadserf naar een plaetse van
de schole.
In 1537 wordt het volgende in de stadsrekeningen vermeld:
– Georbaert zyn aen de nyeuwe scole. – Mathys Aert heryts gemetst aen de nyeuwe scole. – Uyt
Antwerpen hout voir de scole mede te solderen ende leydack 25 voet in den afhanck van de scoele.17
– Aent brugge ende trappen achter de scole gewrocht. – Yserwerck van Peter van Berse aen de
scole. – Jan de leydecker claeghde datte veele vensteren ende dubbelwercke hadde aen de scole.
– Aen joncker van Assendelfts hof staende 4 gelasen, 2 op den scoelmesters camer, 4 int voirhuys,
noch 5 gelasen in de scole, 8 gelasen boven daer de kynder slapen.
Deze laatstgenoemde werkzaamheden worden deels uitgevoerd vanaf het perceel van de
buurman, dus aan de lange westgevel van het schoolgebouw.
Waar in eerste instantie de gedachte was dat de Latijnse School aan de oostzijde van de
Spilschuur werd aangelegd, geeft een akte uit 1546 een ander beeld. De stad verplicht dan
de kerkmeesters om de spilschuur te hertymmeren ende in harden dake te stellen, (……) opte vs.
spilschuer ende erve, mitsgaders oic opte schole daer achter, metten hof ende erffenissen daer
toebehoirende.
In 1547 wordt dit beeld bevestigd. Er vinden dan verbouwingen plaats op de spilschuere
ende erve, gelyck die nu ter tyt getymmert ende volmaect sal worden, gelegen in de Steenbrugstrate,
neven joncker Dyrcx van Assendelft op deen zyde ende der stadterve oft plaetse van de schole
liggende op dander zyde. Achter comende aen der stadtschole oft erve.18 Vanaf het midden van de
zestiende eeuw vallen we wat betreft informatie over de ruimtelijke indeling en ontwikkeling van de Latijnse school terug op het promotieonderzoek van M. Nauwelaerts dat in
1945 werd gepubliceerd onder de titel De oude Latijnsche school van Breda.19 De onderstaande informatie is uit deze uitgave afkomstig en, indien nodig, door mij aangevuld en
becommentarieerd.
In 1550 is er sprake van een woonhuis en een school. Het kapittel stelt dan dat school
en woonhuis van de rector tot de eigendommen van het kapittel behoorden.
De toenmalige rector Camocius hield ook commensalen en kostjongens. De timmerman leverde in februari 1554 hout om beddesteden, cellen ende diergeiycke te maecken voor de
kostjongens. In het pestjaar 1556 zag de rector zich genoodzaakt een rekwest in te dienen
bij de stadsraad, om enige lotsverbetering te verkrijgen: hij kon niet rondkomen. De stad
deed in die moeilijke tijd wat ze kon, zij liet zijn woning repareren en verbeteren.
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In 1566 is Cornelis Jansz. den prievaetruymer met drie knechten vijf avonden bezig om in
opdracht van rector Camorius de schoolmeester het privaat van de Latijnse School leeg te
maken. Een interessant gegeven waar ik nog op terugkom.20
Een belangrijke aanwijzing voor de inrichting aan de straatzijde stamt uit 1567 (….) ende
heeft oick noch gemaect een capken boven die poorte voor aen de schoolplaetse ende een venster aent
backhuys aldaer. Het kleine gebouwtje aan de straatzijde functioneerde klaarblijkelijk als
bakhuis.
In 1581 vermelden de stadrekeningen uitgaven voor de volgende verbeteringen: (….) Item
een oven, dye te cleyn is, grooter gemaect, ende dat dye camerkens boven met licht scutbert sullen
werden gedeckt ende toegemaeckt, ende dat achter aen d’ water een trap sal worden gemaeckt,
aldaer dye gestaen heeft, om daerlancx water uuyt dye Marcvaert te mogen sceppen ende halen.
In datzelfde jaar ook een belangrijke wijziging in het complex. Omdat er slechts één
gemeyne schole mocht worden gehouden op last van Zijne Majesteit, zal een schuur, staande
naast de Latijnse School in de Nieuwstraat en genoemd ‘de speelschuere’, tot ‘Walsche’ of Franse
school worden ingericht.21
Zeventiende eeuw
Na een algehele vernieuwing in 1601 waarbij school en schoolhuis een flinke opknapbeurt
gekregen hadden, bloeit de Latijnse School weer op. Helaas worden de verbeteringen niet
gespecificeerd.
In 1616 was de Latijnse School verdeeld in zes klassen; dit betekent echter niet, dat er
zes klaslokalen waren. Er waren maar twee leslokalen of maar twee in gebruik: in het ene
doceerde de rector, in het andere de tweede meester of conrector.
De nieuwbenoemde rector Sebastiaen van Nivelle trad 1 mei 1617 in functie en de stad
huurde voor hem een hof gelegen aan de noordzijde van de Latijnse School. Deze tuin
werd aanvankelijk voor een jaar gehuurd. Daarna werd hij door de stad gekocht.
In 1680 werd rector Dukerus ontslagen maar hij mocht voorlopig in de schoolwoning
blijven wonen, op voorwaarde dat hij de voorkamer aan de straat en een bovenkamer
inruimde voor zijn opvolger.22
Achttiende eeuw
In 1719 werd besloten het versleten leien dak van de school te vervangen door een pannen dak,
mits de rector het in de toekomst zou onderhouden. Maar toen de reparatie van de pannen in
1726 nodig bleek, geschiedde het geheel op stadskosten. Tien jaar later gebeurde dat nogmaals.
Voor wat betreft de tweede kwart van de achttiende eeuw kunnen we gebruik maken
van een beschrijving van Adam van Broekhuysen:
… vóór gaat men door een poort over een plaats, aan de Regter sijd een hof en ten Linker sijde
springd het gebouw agter de sogenaamde spil of kwist schuur, die ook de stad toebehoord en met
de school één gebouw is.(!) Daar is beneden de eerste School en in het portaal met een wentel trap
boven gaand is de tweede School, alwaar den Conrector leeraard. Daar aan volgd verder de
huijsingen van den Rector, die alleen in de Schoolen woond, die sijn School meer voor uijt staat en
so met het ander een rechten hoek maakt, stuijtende agter tegen de Mosselkreek. Boven dit gebouw
sijn de kamerties voor schoolieren, die bij den Rector besteed sijn.23
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Het reparatiewerk aan de school, dat in 1761 werd uitgevoerd, bleek niet voldoende; er
moest meer ruimte komen voor de kostleerlingen. Een half jaar later, 26 april 1762, werd
aan de heren magistraten een rekwest voorgelezen van rector Schonck, waarin hij verzocht
om uitbreiding van de kamertjes voor de kostleerlingen. Er waren slechts twaalf kamertjes,
zodat het noodzakelijk was de 34 leerlingen, alle jongeheeren van fatsoen en geboorte, gedrieën
in één bed te laten slapen, terwijl er al vijf jongens ziek waren.
De door rector Schonck voorgestelde verbouwing, maakt het een en ander duidelijk
over de inrichting van het gebouw. In de voorkamer van het gebouw, waarin zich de
bibliotheek bevond, zouden enige banken geplaatst kunnen worden voor de vijfde en
zesde klasse; dat zou dan de rectorsklasse worden. In het leslokaal van de praeceptor (de
leraar van de eerste en tweede klasse) moest de vloer worden gerepareerd, de zolder
geverfd en nieuwe ramen gemaakt worden, zodat de kostleerlingen daar hun schriftelijk
werk zouden kunnen maken. Na afloop van de reguliere lessen transformeerde de ruimte
in een studiezaal. De keuken zou tot ziekenkamer worden ingericht en de huidige klasse
van de rector kon als keuken gebruikt worden, wanneer men het beschot wegnam en een
stukje verder een muur metselde; de kleine ruimte daarachter zou best geschikt zijn als
bibliotheek. Op de zes kamertjes boven moest men nog een bedstede bijmaken en tussen
de bedsteden goede kleerkasten laten timmeren. Alleen de klasse van de conrector zou
geen verandering moeten ondergaan.
Ook liet het gemeentebestuur de kelder van het schoolhuis repareren. Om het uitwendige van de school meer cachet zou er een nieuwe poort worden gemaakt. Uit de tekst van
het bestek volgt hier een korte beschrijving. De nieuwe poort zou buitenwerks elf voet
breed zijn; op de hardstenen basementen kwamen pilasters van zes voet vier duim hoog,
bekroond door een halfrond-boog van drie voet. acht duim straal; vanuit de sluitsteen in
het midden van de boog tot op de grond was de hoogte tien voet. Boven de boog werd een
gepolijste hardstenen plaat aangebracht met de inscriptie DEO PATRIA INVENTUTI
SACRUM GYMNASIUM BREDA 24 (afb 7.)

7. 	Gevelsteen uit 1767, later ingemetseld op het Stedelijk en Bisschoppelijk Museum aan de Grote Markt.
(foto: Rolf ter Veer, coll. Stadsarchief Breda, id.19870393)
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8. 	Plattegrond en aanzichtstekening van de Latijnse School. Vervaardigd in 1824 door stadsarchitect C. Koelewijn de Geus.
(foto H.A. Hagen, coll. Stadsarchief Breda, id. 19620160)

Negentiende eeuw
De situatie zoals Koelewijn de Geus die in 1824 afbeeldt, (afb.8) komt vermoedelijk overeen
met de situatie van 1762. Vooral van de aanzichtstekening valt het een en ander af te leiden.
Aan de straatzijde behoort het voorhuis (volgens mij de voormalige Spilschuur) op basis van
de verdiepingshoogte en de vensters in bouwkundige zin niet tot het schoolcomplex. De
dakopbouw sluit wel aan op de school, maar de kozijnen en de verdiepingshoogte niet. Het
dak lijkt dus een latere aanpassing te zijn. Misschien is er een relatie met het herhaaldelijke
verzoek om meer kamertjes voor interne leerlingen te creëren.
Er lijken vanaf de binnenplaats drie toegangen te zijn. Volgens Van Broekhuysen, en
ook zichtbaar op de plattegrond, is de eerste toegang tot de lokalen boven. De tweede
ingang is naar de lokalen beneden en de derde ingang, aan de korte zijde, leidt naar de
rectorswoning. Het mag duidelijk zijn dat uit de historische bronnen het beeld van een
continue stroom aan her- ver- en nieuwbouw naar voren komt. Niet alleen aan de school
maar ook aan het woongedeelte.

| Resultaten van het archeologisch onderzoek
In 1996 werd door de toenmalige Archeologische Dienst van de gemeente Breda een start
gemaakt met de uitwerking van de opgraving om tot een basisrapport te komen. Echter, het
was ook een periode waarin de ene opgraving na de andere volgde waarbij de rapportages
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9.	Ligging van de oudere bouwdelen ten opzichte van de opgegraven delen van de Latijnse School. Geprojecteerd op de
kadastrale minuut van 1824.
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vaak in het gedrang kwamen. Het manuscript dat uiteindelijk werd geproduceerd had dan
ook de veelzeggende ondertitel ‘Collected papers’.25
Dit manuscript tezamen met de opgravingsdocumentatie (spoorbeschrijvingen, veldfoto’s veldtekeningen en dagrapporten) vormt de basis van de onderstaande reconstructie.
Ontginningsperiode
Vanaf de late twaalfde eeuw is begonnen het gebied aan de zuidzijde van de reeds genoemde
laagte te ontwateren door het graven van greppels en sloten. De laagste delen werden opgehoogd met plaggen, zand en in een latere periode met stadsafval.
Vroegste bebouwing op de middeleeuwse percelen
De vroegste middeleeuwse bewoningssporen waren afkomstig van één of twee houten
gebouwen op perceel van de latere Nonnenschool (Nieuwstraat 22) en een houten gebouw
op perceel van het latere Dameshuis (Nieuwstraat 20). Na een tweede ophoging van het
terrein met zand en stadsafval vond de eerste bakstenen bebouwing plaats. Op het achterste deel van perceel 20 werd een groot gebouw (waarschijnlijk een bedrijfsgebouw) van
15 × 10 m aangetroffen. Dit gebouw kende drie opeenvolgende bouwfasen, waarvan de laatste fase volledig afbrandde. Op perceel 22 werden de funderingsresten van twee gebouwen
aangetroffen die vermoedelijk op de huidige rooilijn van de Nieuwstraat aansloten. Op het
achtererf van perceel 22 werd de laatvijftiende-eeuwse restanten teruggevonden van een
bedrijfsgebouw. Deze structuren worden in één van de onderstaande paragrafen besproken
omdat ze te relateren zijn aan de inrichting en ontwikkeling van het perceel waarop de
Latijnse School verscheen. (afb.9)
Werkplaats aan de Mosselkreek
De korte zijde van de Latijnse School werd gebouwd op de fundamenten van een gebouwtje
dat weer was opgetrokken op de kademuur van de zuidelijke tak van de Mosselkreek. De
aangetroffen afmetingen waren minimaal 10 × 7 meter waarbij niet kon worden vastgesteld of deze werkplaats de breedte had van het gehele perceel. Binnen deze ruimte zijn
belangrijke delen van een
stookplaats of oven teruggevonden met aanliggende
vloerniveau’s. Gedacht kan
worden aan de resten van
een brouwoven26. (afb.10)
De Tymmerstede
Een deel van dit gebouw,
dat uit de archiefstukken
al bekend was, is opgegraven. Daarbij gaan we ervan
uit dat de Tymmerstede
zich aan de rooilijn van de 10. Vloer- en ovenfragment (stookgang) in het bedrijfsgebouw aan de Mosselkreek.
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11.	De opgegraven bouwdelen van de Latijnse School inclusief de latere verstoringen door de funderingen van de
Nonnenschool. Geprojecteerd op de opmetingstekening van Koelewijn de Geus.
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Nieuwstraat bevond. Het gebouw was ca. acht meter breed en twaalf meter diep. (afb. 9)
De aanwezigheid van vrijstaande bakstenen poeren binnenshuis en in de buitenmuren
meegemetselde steunbeertjes duiden op houtskeletbouw. De bakstenen funderingen, met
een groot formaat bakstenen, zijn in een sterk lemige specie gemetseld. Helaas zijn er geen
vloer- of haardresten aangetroffen. Direct links van dit gebouw werd één zijde gevonden
van een kleiner gebouw. Het overgrote gedeelte is echter bij de bouw van de Nonnenschool
verdwenen. De breedte kon dus niet vastgesteld worden. De lengte bedroeg 5,5 meter.
De kademuur van de Mosselkreek
De achtergevel van de Latijnse School stond op de oudere, diep gefundeerde kademuur van
de zuidelijke tak van de Mosselkreek. Dit brengt ons tot de vraag waarom er ooit een aftakking van deze vaart is gegraven. Mijn hypothese is dat de noordelijke loop intensief werd
gebruikt ten behoeve van ambachtelijke activiteiten aan de noordzijde (= de Brugstraatzijde). De percelen ten zuiden van de Mosselkreek waren in handen van twee families die tot de
stadselite behoorden: de Bruhezes en die van Jan van Nassau of één van de eerdere bezitters.
(afb.6) Mijn veronderstelling is dat het graven van die zuidelijke tak een gezamenlijk initiatief is geweest van de twee grondeigenaren met als doel om via het water een volwaardige
aan- en afvoer van goederen te hebben van en naar werk- of opslagplaatsen op hun percelen.
Dit zou ook verklaren dat alleen aan de zuidzijde een stenen kademuur aanwezig was en dat
er aan de noordzijde slechts een houten beschoeiing was aangelegd.
De Latijnse School
Hoewel grote delen van het gebouw zijn teruggevonden, hebben de funderingen en de
kelders van de Nonnenschool belangrijke delen van het bodemarchief vernietigd. (afb.11)
Het gaat dan met name om dat deel van het gebouwcomplex dat aan de straatzijde lag, en
mogelijk te interpreteren is als de voormalige Spilschuur.
Aan de lange westzijde werd nog maar een klein fragment van de buitenmuur van de
Latijnse School aangetroffen. Aan de lange oostzijde is de begrenzing, vermoedelijk in
de vorm van een tuinmuur, slechts als een klein fragment waargenomen maar deze liep
vermoedelijk onder het jongere muurwerk van de Nonnenschool door. Naast alle verstoringen zijn de opgravingsomstandigheden in 1995 klaarblijkelijk zodanig geweest dat de
documentatie en interpretatie nogal aan de zuinige kant was. Dat heeft vermoedelijk alles
te maken met het tijdstip van documentatie, aan het einde van de opgravingscampagne.
Daarnaast volgden de graafmachines de archeologen al op korte afstand en in het slechtste
geval werkten ze voor de archeologen uit… (zie onder meer afb.16 en 17)
Aangetroffen structuren binnen de Latijnse School
Het complex dat opgegraven is, komt deels overeen met de aan- en overzichtstekening
van stadsarchitect Koelewijn de Geus uit 1824. Er is echter meer (en ouder) muurwerk
aangetroffen dat niet strookt met de ruimte-indeling op deze plattegrond. Desondanks is
deze plattegrond onmisbaar geweest bij de interpretatie van de aangetroffen sporen. (afb.8)
Aan de hand van de stratigrafische opbouw van het muurwerk is vast te stellen dat het
oudste bouwcomplex uit de zestiende eeuw dateert en bestaat dan uit drie min of meer
afzonderlijke structuren die later binnen het latere zeventiende-eeuwse complex komen
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te vallen maar niet noodzakelijkerwijze daarin opgenomen zijn. De samenhang tussen
deze bouwdelen is onduidelijk en de vraag of deze bouwdelen één geheel vormden is dus
niet te beantwoorden. (afb.11)

12 en 13. Overzicht van het aangetroffen muurwerk gezien vanuit respectievelijk oostelijke en zuidelijke richting.
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De drie onderscheidende delen zijn een bouwdeel direct aan de Mosselkreek (op de funderingen van een oudere werkplaats) en nog twee afzonderlijke bouwdelen in de lange
vleugel. Een van deze oudere bouwdelen bevat aan de oostzijde een haardrestant. Dit zou
erop wijzen dat dit bouwdeel een andere constructie kende en niet zomaar is opgenomen
in de latere complex. Immers de haard en schoorsteen zouden dan constructief op een
‘verkeerde’ plaats zitten.27
Daarbij dient nog te worden opgemerkt dat aan de straatzijde zich nog een bouwdeel
heeft bevonden. In de zestiende eeuw nog als ‘Spilschuur’ betiteld maar daarna in de
archiefstukken niet terug te vinden totdat Van Broekhuysen het in de achttiende eeuw
opnieuw betitelt als de (voormalige) Spilschuur. Deze bouwmassa is bij de onderkeldering
van de Nonnenschool voor het overgrote deel verdwenen. Slechts een keldertje met waterput is bewaard gebleven.
Ruimtes
In het opgegraven deel van de school zijn minimaal zes ruimtes te herkennen. Dat zijn er
minder dan op de opmetingstekening van Koelewijn de Geus. Niet verwonderlijk want uit
de archiefstukken en uit het archeologisch onderzoek blijkt een regelmatige drang naar
interne verbouwingen en allerlei reparaties.28
Daarnaast zijn er nog een aantal bouwresten zichtbaar die hieronder afzonderlijk
beschreven worden. (afb.14)
Haarden
In vier van de zes ruimtes werden de funderingen van haarden aangetroffen. We mogen
aannemen dat deze zich in de studieruimtes en de rectorswoning bevonden. In de ruimte
aan de Mosselkreek bevonden zich twee haarden.
Verondersteld mag worden
dat deze niet gelijktijdig
zijn gebruikt maar dat er
een haard is verplaatst.
Kelders
Minimaal twee ruimtes
waren onderkelderd. De
ene volledig (afb.15) en
de andere ruimte deels.
Bij beide kelders werden
nog de gewelfaanzetten
15. V rijwel intacte keldervloer onder één van de schoollokalen. (zie ook plattegrond afb.11)
teruggevonden.
Waterputten/-kelders
De watervoorziening vond hoofdzakelijk plaats via waterputten. In de vroegste periode
waren er echter nog trappen aangelegd naar de Mosselkreek om daar water te putten.
Midden op de voormalige plaats werd tijdens de laatste dagen van de opgraving een grote
waterput opgegraven met een doorsnede van 1,50 meter. (afb.16) We nemen aan dat deze
put, vanwege de centrale ligging, de belangrijkste watervoorziening is geweest.
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14. Aangetroffen structuren binnen het schoolcomplex.
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In de achttiende eeuw zien we
steeds vaker waterkelders voor
regenopvang verschijnen. Het
grondwater is dan klaarblijkelijk
te vervuild voor consumptie. Een
dergelijke waterkelder, waar de
dakgoten op afwaterden, werd in
de oksel van het gebouw aangelegd. (afb.14)
De vondst van een waterput
in het volledig verdwenen bouwdeel aan de straatzijde, dat niet
tot de Latijnse School behoorde,
betekende dat deze ook onderkelderd is geweest. Het was vrij
gebruikelijk om waterputten in
kelders aan te leggen.29
Beerputten of privaten
Aan de noordoostzijde van het
complex werden twee grote
beerkelders aangetroffen (afb.17)
De oudste rechthoekige beerkelder is op de plattegrond van
1824 nog in het grondplan van
een (bij-)gebouw te herkennen
en was niet meer in gebruik. Een
naastgelegen beerkelder met de
sleutelgatvormige uitstulping
is een laatachttiende-eeuwse of
negentiende-eeuwse constructie
waarbij de uitstulping vermoedelijk een toegang was om de
beerkelder eenvoudiger te legen.
Vondstmateriaal uit
de beerput (afb.18)
Qua afmetingen past de opgegraven beerkelder goed in het beeld
van gecentraliseerde afvalverwerking dat je in een dergelijk
complex mag verwachten. Dit
blijkt ook wel uit de al eerder
genoemde zinsnede in de stadsrekening van 1566 dat Cornelis
Jansz. den prievaetruymer met

16. D
 e centrale waterput. Met de graafmachine op één van de laatste
opgravingsdagen blootgelegd.

17. Het uitgraven van de zeventiende-eeuwse beerput.
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18. Selectie van de vondsten uit de opgegraven beerput.

drie knechten vijf avonden (!) bezig was om het privaat van de Latijnse School leeg te
maken.30 Ook lijkt het er dus op dat het centrale privaat al heel vroeg in het bouwcomplex
is opgenomen.
Het opgravingsproces van deze kelder is in 1996 echter minimaal gedocumenteerd.
Daardoor is het niet duidelijk of er nog een gelaagdheid in de beervullling aanwezig was.
Dat vereist enige uitleg. Een beerkelder had geen vloer. De vloeibare massa zakte weg, de
(min of meer) vaste componenten stapelden zich op en dikten in. Niet alleen urine en
ontlasting verdwenen in de put, ook alle soorten huishoudelijk afval. Dus naast etensresten
en slachtafval ook kapot huisraad voor zover dat door de stortgoot heen kon. Afhankelijk
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waar zich het stortgat bevond (met daarboven een glijgoot vanuit het privaat) kon een
specifieke, voor archeologen herkenbare, gelaagdheid ontstaan. Dat gebeurde echter alleen
maar als een gevulde beerput in onbruik raakte zonder geleegd te zijn. Een beerput moest
echter regelmatig geleegd worden waarbij de ingedikte massa als stadsmest verkocht werd
aan de boeren in het buitengebied. Echter, de constructie van de put liet vaak niet toe dat
de inhoud er compleet uitgeschept kon worden. Dus bleef er een restlaag achter met ouder
materiaal, ook als een beerput geleegd was en al in onbruik raakte.
De top van de vulling van deze beerkelder bevatte veel puin en wat negentiende-eeuws
vondstmateriaal. Vermoedelijk zijn het puin en de vondsten afkomstig uit de sloopfase
van het keldergewelf. Onder deze puinlaag werd een vondstrijke beerlaag opgegraven met
vondstmateriaal uit de periode 1675-1725. Daaronder veel aardewerk objecten, wijnflessen en wijnglazen en een flinke hoeveelheid dierlijk botmateriaal. Daarnaast nog enkele
pijpenkoppen. Het organische materiaal (botten, pitten, zaden etc.) is helaas niet verder
geïnventariseerd.
Een belangrijke vraag is of de aangetroffen vondsten representatief zijn voor een organisatie met een groep interne bewoners. Dit zou kunnen blijken uit objecten die gebruikt
werden voor een grootschaliger voedselbereiding en een groter aandeel aan persoonlijk
eetgerei. Zo werd bij vondstmateriaal afkomstig van het Oudemannenhuis opvallend
groot kookgerei aangetroffen naast zeer kleine kookpotjes, die niet dienden om voedsel in
te bereiden maar om uit te eten. In deze beerput ontbrak dat echter geheel. Het aardewerk
was representatief voor een modaal huishouden met als bijzonderheid enkele miniatuurvaasjes in faience en porselein uitgevoerd en grote hoeveelheden Delfts blauw en Delfts
wit schotelgoed. Daarnaast nog een groot aantal fragmenten van bier- en wijnglazen. Zou
dat betekenen dat in de laatste gebruiksperiode van de beerput alleen het huishouden van
de rector of inwonend schoolpersoneel van deze beerput gebruikmaakte of is ons historisch perspectief op de materiële cultuur in een dergelijke gemeenschap te onvolledig?

| Conclusie
De vondst van belangrijke bouwresten van de Latijnse School waren tamelijk verrassend
omdat vooraf werd verondersteld dat de bouw van de Nonnenschool het bodemarchief
grotendeels zou hebben vernietigd. Uiteindelijk kon een belangrijk deel van het complex
onderzocht worden en konden zelfs bouwdelen gereconstrueerd worden. De opmetingskaart van Koelewijn de Geus uit 1824 was daarbij een belangrijk hulpmiddel. De Latijnse
School zoals hij deze heeft afgebeeld was echter het resultaat van talloze interne verbouwingen en uitbreidingen. Dat is de belangrijkste conclusie uit het archeologische onderzoek. Ook kan worden vastgesteld dat de gekende omvang van het complex al vroeg in de
zeventiende eeuw is vast komen liggen; als een long leg, a foot and a toe zoals de toenmalige
Engelse veldarcheoloog het uitdrukte. De datering van de bouw of verbouw van afzonderlijke bouwdelen is nauwelijks mogelijk omdat er nauwelijks dateerbaar vondstmateriaal aan
de structuren gekoppeld kan worden. Bovendien geven baksteenformaten in deze periode
geen handvaten voor een nauwkeurige datering.
De vondst van een zeer grote ‘goed gevulde’ beerkelder binnen het schoolcomplex leek
een prachtige mogelijkheid om iets meer te weten te komen over de materiële cultuur
binnen een wat meer gesloten leefgemeenschap maar we kunnen niets anders dan
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concluderen dat de archeologische vondsten het niveau van een modaal huishouden in
de periode 1675-1725 niet ontstegen. De ligging van de rectorswoning aan de korte zijde
van het complex, in de nabijheid van de beerput, doet vermoeden dat dit huishouden de
beerput heeft gebruikt totdat deze put in onbruik raakte. De relatie tussen kwaliteit van
de aangetroffen vondsten en de status van het rectorschap in de late zeventiende eeuw en
vroege achttiende eeuw zou nog een vervolgonderzoek waard zijn.
Van minstens even groot belang was de inrichting van het perceel en de directe omgeving vóór de aanleg van de Latijnse School. Van de ontginning in de late twaalfde eeuw,
de aanleg van een aftakking van de Mosselkreek tot aan de vakwerkbouw aan een nieuw
aangelegde vijftiende-eeuwse straat. Daarbij was het Jac. van Hooydonk die al in de jaren
negentig vaststelde dat de percelering en inrichting langs de huidige Nieuwstraat een
bijzondere ontwikkeling kende.
Bij dit project is het belang van interdisciplinair onderzoek opnieuw aangetoond. De
stadsrekeningen, de archieven van religieuze instellingen en de Nassau-archieven hebben
een enorm potentieel in het onderzoek naar de micro-topografische ontwikkeling van de
stad. Een onderzoeksterrein waar voor archeologen en historici nog veel winst valt te
behalen.

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Geraadpleegde plattegronden
- Kadastrale Minuut 1824-32.
- Verbouwingstekening van de scholen bij het Liefdesgesticht 1916.
- Bouwkundige structuurtekening centrum Breda 1945.
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