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Inleiding

Iedere middeleeuwse stad en menig dorp van enige omvang bezat en bezit een
open ruimte in het centrum Heuvel, Plaetse of Markt genoemd. Daar speelde zich
een belangrijk deel af van het sociaal-economische leven van die gemeenschap. Daar
lagen het schepenhuis en de kerk. In een stad lagen daar vaak de hal en de waag. De
goederenstromen kwamen er samen die in jaar- en weekmarkten voor stad en land
verhandeld werden. Hoe prominent die ruimte ook was voor het stedelijk leven,
vreemd blijft het dat het ontstaan en de vorm ervan amper onderwerp van studie is
geweest. Een theorie over de driehoeksvorm van marktpleinen als zijnde van
Frankische oorsprong wordt niet meer aangehangen. Een andere theorie ziet het
marktplein als natuurlijk centrum van drie wegen, gebaseerd op de drie basiselemen-
ten van de agrarische bedrijfsvoering in de Middeleeuwen voerend naar akkers,
woeste gronden en weilanden. In die theorie komen de wegen die daar vandaan
kwamen in de dorpskom tesamen. Hoe fraai die theorieën in hun eenvoud ook zijn,
bewijzen ervoor ontbreken.1

Er zijn andere mogelijkheden van onderzoek. Zo zijn er in de morfologie van
onder meer de Brabantse steden een tweetal pleintypen te onderkennen:

Het eerste type wordt gevormd door een organisch gegroeide ruimte op en
langs de kruising van enkele belangrijke landwegen. Er omheen groeide een ge-
meenschap die op die kruising een ruimte vrij hield. Dit is het oudste marktpleinty-
pe, min of meer ‘toevallig’ driehoekig van vorm. In het Hertogdom Brabant zijn dat
de marktpleinen van ’s-Hertogenbosch, Bergen op Zoom, Leuven en Mechelen.
(afb. 1)

Het tweede type marktplein dankt zijn vorming aan morfologische oorzaken, bij
voorbeeld de aanwezigheid van een zandige hoogte. Dat gold voor Breda waar een
zandheuvel circa zes meter boven zijn omgeving uitstak. Die heuvel dwong het ver-
keer er langs, in plaats van er overheen te gaan. Daarom splitsten de grote landwegen
uit zuid, west en oost zich eerder van elkaar af. De later zo genoemde Ridderstraat
in Breda boog naar het oosten af langs die ‘heuvel’. Iets verder bogen de Brugstraten
af naar beneden naar de Mark en verder naar het westen. Daar bij de Ridderstraat
noch bij de Lange Brugstraat was dus een kruising van wegen. Ook geen T-kruising.
De noordelijke aftakking de Kerckstrate en Senghelstrate2 daalde af naar de
Vischmerct en ’s-heren domeinhof.3 Van een organisch gegroeid marktplein kon
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daar derhalve geen sprake zijn. Breda moest dus een ander type markt krijgen: een
buiten de kruising van hoofdwegen speciaal aangelegd en ‘dus’ kennelijk later ont-
staan plein. Om economische redenen zijn die meestal rechthoekig van vorm. In het
Hertogdom Brabant zijn dat onder meer de Grote Markt van Brussel, Antwerpen en
Breda.(afb. 2)

Gelijk eerder betoogd bij het ontstaan van wegen, geldt ook voor het markt-
plein dat zijn ontstaan dateert van vèr voordat bronnen ons over de oorsprong van
deze pleinen inlichten.
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1. Markten ontstaan op een kruising van wegen: 1 Leuven. 2. Den Bosch. 3. Bergen op Zoom. 
4. Mechelen.

2. Aangelegde marktpleinen opzij van doorgaande wegen:
1. Brussel. 2. Antwerpen. 3. Breda.
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Algemeen wordt aangenomen dat vismarkten de oudste marktruimten zijn. Die
waren aanvankelijk ook voor de verkoop van vlees bestemd, tot de bouw van vlees-
hallen de verkoop daar concentreerde.4 In Breda lijkt die hypothese te kloppen. Daar
lag een ‘vischmerct’ die begon voorbij de plaats waar nu de Grote Toren staat en
doodliep op de rivier de Mark. De oude vismarkt lag geklemd tussen ’s-heren do-
mein en het water. Nu ligt daar de Vismarktstraat. Tot aan de stadsbrand van 1490 is
‘van ouden tyden’ daar de vishandel bedreven.5 Microtopografisch onderzoek van
alle percelen aan die oude vismarkt heeft aangetoond dat de ‘stedelijke’ bebouwing
daar al vòòr het midden van de 12e eeuw aanwezig was. Hoe kon anders bij de
bouw van het ‘castellum de Breda’ de toegang schuin over de achtererven van hui-
zen aan de vismarkt zijn aangelegd?6 De beperkte ruimte die op den duur de oude
vismarkt bood verklaart zeker de aanleg van een aparte en grotere marktruimte -de
Plaetse- ontworpen tussen het domeincentrum en de weg daarheen de Katerstrate in
het noorden en de Sandtstrate7 in het zuiden, tussen de al aanwezige hoeven in het
westen en het oosten van de locatie.

Onderzoeksmethode

Een studie over ontstaan, localisering en ontwikkeling van de Grote Markt heeft
weinig zin zonder de plaatsing ervan in een breder historisch kader. Daarvoor is een
onderzoek nodig naar de ontwikkeling van de structuur van het dorp dat aan de stad
voorafging. Een onderzoek van alle 1100 huizen en percelen van het middeleeuwse
Breda door bestudering van de Bredase schepenprotocollen tussen 1499 en 1600,
onthulde een vreemd fenomeen. Op opvallend veel huizen in het stadsgebied van
Breda werden roggepachten geheven, later gevolgd door herencijnzen. Beide ver-
plichtingen voor horigen en later vrijgemaakte horigen behoren tot de feodale en
postfeodale periode van het dorp Breda.8 Zo horen daar ook keurmeden, raappach-
ten, afdrachten van ‘capuynen’ en hoenderen aan de heer van Breda bij. De aanslui-
ting van de verkregen gegevens ervan met de genoteerde gegevens over herencijn-
zen en met de cijnsregisters van de geestelijke instellingen in Breda als het kapittel,
de kerk, het begijnhof, het klooster St. Catharinadal en de Tafel van de H. Geest
heeft een reeks gegevens opgeleverd, die het voor het eerst mogelijk maakt een in-
zicht te krijgen in de ontwikkelingsgeschiedenis van dorp naar stad, althans voor wat
betreft Breda.9 Uit die stad zijn namelijk een tweetal daarvoor fundamentele gebeur-
tenissen met jaartal overgeleverd. En dat zijn achtereenvolgens de opheffing van de
horigheid in 1246 en de verlening van stadsrechten in 1252.

1246: De opheffing van de horigheid door Godfried IV van Breda voor zijn lieden van Breda.

Op zijn sterfbed schonk heer Godfried IV van Breda de mannen in ons landt
woonende en lyfeigenen wesende hunne vryheyt, op die voorwaerde dat zy nae hunnen doodt
yder 12 penningen Lovens zullen moeten betalen.10 Die testamentaire verplichting om
een financiële vervanging van de keurmede op te brengen is kennelijk onder zijn
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opvolger heer Hendrik van Breda nooit uitgevoerd. Voor hem moet het financieel
aantrekkelijker zijn geweest meer mensen naar het dorp te trekken, nu vrije vestiging
voor het eerst mogelijk was. Hij kon aan hen vele percelen grond tegen herencijns
aanbieden. De uitbreiding van de bevolking en een daarmede gepaard gaande ver-
dichting van de bebouwing bood de heer dus veel financieel gewin. De oude ver-
plichting op de vroegere horigen om te betalen in natura bleef bestaan, maar kon
vanaf dat moment niet meer opgelegd worden aan nieuwkomers. De in 1246 ontsta-
ne tweedeling in de dorpssamenleving tussen hen die tot betaling in natura verplicht
bleven, en hen die percelen tegen een herencijns in bezit kregen, zijn tot diep in de
zestiende eeuw genoteerd bij iedere overdracht van eigendommen.

Het dorp Breda met pachtverplichting tot 1246

In het kader van dit artikel is geen plaats voor een schets over het ontstaan van
de nederzetting Breda. Wel is het zinnig te refereren aan de tamelijk vroege datum
van 1223 waarin sprake is van het castrum et villa de Breda.11 Die ‘villa’ waaronder on-
getwijfeld het dorp wordt verstaan, kan met bovengenoemde onderzoeksmethode
redelijk worden omschreven.

Aan de hand van vele geregistreerde roggepachten, twee raapzaadpachten, de le-
vering van kapoenen, hoenderen en van keurmeden over de omschreven percelen, is
de vorm en de omvang van het dorp Breda tot 1246 enigszins te reconstrueren.
Daarvoor moesten door de auteur alle percelen onderzocht worden. Dat is gebeurd
vanuit de complete collectie schepenprotocollen beginnend in 1499, na de stads-
brand van 1490, doorlopend tot op het einde van de zestiende eeuw. De hoeven
waarop feodale verplichtingen rustten blijken te liggen:

a. In hoofdzaak in de vorm van lintbebouwing langs de hoofdwegen. 
b. Met enige dorpsvorming langs het domeincentrum van de heren van Breda

rond de ‘Verckenstrate’. Die inmiddels verdwenen straat lag tussen de
Catharinastraat en een stadsbeekje ‘de Verloren Cost’ die oostelijk van
‘tSandt’ - de latere Grote Markt - ontsprong. Het centrum ervan was een la-
ter zo genoemd ‘ledich erf’ waar de pachthoeven ‘de Zwaan’ en ‘de
Wynthont’ en vermoedelijk ook ‘het Hert’ en ‘de Helm’ verbonden waren
met ‘Ter Cameren’ in de ‘Katerstrate’.12 (afb. 3)

c. Ook aan de westzijde van het domeincentrum lagen enkele pachthoeven, aan
beide zijden van de ingang naar het castellum.13

d. Verder lag er een klein aantal langs de oever van de Mark.
Twee verschijnselen zijn zeer opvallend. De hoeven moeten uit de aard van de

zaak gelegen hebben met hun voorkant aan de Karrestraat en de Kerckstrate
(Torenstraat) in het westen. In het oosten liggen zij aan de Verckenstrate en Ledich
Erve. ‘tSandt’ de locatie van de latere Markt vormde daardoor de achterkant van de
oudste hoeven.

Zeer vele hoeven waren geconcentreerd aan de later zo genoemde einden of
uitlopers van de stad: Haagdijk, Ginnekenstraat en Boschstraat. Deze hoeven zijn ze-
ker niet gebouwd ten behoeve van stadsuitbreiding vanuit de latere stadspoorten, zo-
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als in de Bredase historiografie tot heden beweerd wordt. Genoemde einden waren
al vòòr 1246 druk bewoond. Op de ‘Haeghdyck’ lagen zes en veertig percelen, het
‘Gasthuyseynde’ had er veertig en het ‘Ghinnekenseynde’ elf 14. Op een totaal van
tweehonderd en zeven hoeven met roggepachten in Breda is dat een beduidend aan-
tal.15
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3. Een deel van het ledich erve opzij van
de Verckenstraete ‘achter’ de huizen
‘de Zwaan’, de ‘Wynthont’ en ‘de
Gulden Cop’. Stadsarchief Breda.

4. Het hoevecomplex van ‘de Sonne’ (1) aan
de Karrestraat boven de Coerenmerct on-
der. 2 het ledich Erve ontstaan na de ver-
delingen van het perceel. 3 De vele bory-
weghen naar de put op het ledich erve.
Toestand op kadastraal minuutplan 1824.
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Grond voor akkers was tussen de boerenhoeven niet nodig; slechts stallen en
schuren vulden het boerenhuis aan. Via de ‘Ackerstrate’ werden aaneen gesloten
bouwgronden voor de vele Bredase boeren bereikt aan Lovensdijk, Lovensdonk,
Hooghout en het Rentmeestersbosch tot aan IJpelaar toe en voor het vee lagen de
weilanden in de Vucht, Biesdonk, Spoirdonk en langs de Mark.16

Inmiddels zijn tweehonderd en zeven percelen17 gevonden waarvan ruim honderd
en drie binnen het huidige stadshart, waarop roggepachten en andere pachten in natura
rustten en circa 104 in de zo genoemde ‘eynden’, binnen de stadsvrijheid. (afb. 4) 

Tabel 1 Overzicht van roggepachten en herencijnzen in het stadsgebied van Breda
tot 1252

Straten Roggepachten Herencijnzen Totalen

Akkerstraat,Ackerstrate 4 - 4
Boschstraat,Gasthuyseynde 40 9 49
Catharinastraat,Katerstrate 4 3 7
Cingelstraat,Nieywe Borchtstrate 1 1 2
Eindstraat,Eyndpoortstrate 9 5 14
Ginnekenstraat,Ghinnekenseynde 11 7 18
Grote Markt,Plaetse/Coerenmerct 11 22 33
Haagdijk,Haghedyck 46 10 56
Haven,Achter de veste 5 6 11
Havermarkt,Nyeuwe Corenmerct 1 3 4
Karrestraat,Karstrate 9 7 16
Kasteelplein,Plaetse voir de borcht 3 3
Keizerstraat,Keyserstrate 2 - 2
Kerkplein,Kerckhoff 2 - 2
Kloosterlaan,Warande 1 - 1
Korte Brugstraat,Cortebrugstrate 4 1 5
Lange Brugstraat,Langebrugstrate 8 5 13
Molenstraat,Molenstrate 1 - 1
Nieuwstraat,Steenbrugstrate 1 3 4
Potkanstraat,Wyde Stege 1 1
Reigerstraat,Onder de Reygersbomen 1 2 3
Ridderstraat,Ridderstrate 1 1 2
Schoolstraat,Scoolstrate 5 2 7
St. Jansstraat,Veter-Sandtstrate 7 6 13
Tolbrugstraat,Tolbrugstrate 4 6 10
Torenstraat,Kerckstrate 4 2 6
Veemarktstraat,Gasthuysstrate 17 10 27
Vismarktstraat,Vismerctstrate 2 3 5
Visserstraat,Visscherstrate 6 6 12
Waterstraat,Waterpoortstrate - 1 1 

Totalen: 207 122 329
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De conclusie luidt aldus: het dorp Breda omvatte minstens 207 hoeven van vòòr
1246, gebouwd langs de doorgaande wegen. Het kunnen er meer zijn geweest.
Roggepachten waren immers zeer conjunctuurgevoelig. Dat wil zeggen dat zij in tij-
den van schaarste bij verkoop extra veel opbrachten. Er zijn er zeker in de eeuwen
na 1246 verkocht, zoals nog tot diep in de zestiende eeuw gebeurde. Daardoor ver-
dwijnen ze uit de registratie. Een ander probleem dat een exacte telling moeilijk
maakt is de aanwezigheid van vele roggepachten op langs elkaar gelegen percelen,
die vermoedelijk in een eerder stadium zijn gesplitst. Daarbij moet ook de rogge-
pacht naar evenredigheid verdeeld zijn geweest. Vooral aan de Haagdijk, Eindstraat
en St. Jansstraat kan dat het geval geweest zijn. Toch is er zeker aanleiding voor het
vermoeden dat beide krachten - verkoop en verdeling - elkaar redelijk ophieven zo-
dat het genoemd aantal percelen van vòòr 1246 niet zo ver van de realiteit zal afwij-
ken om het geschetste beeld te verstoren. De verkregen gegevens maken het moge-
lijk om de oudste nederzetting aan de vooravond van de stadsvorming op het grens-
vlak van grondheerlijkheid en poorterschap te onderkennen en in te tekenen.

Vergelijking van de met roggepachten belaste percelen onderling toont een aan-
tal verrassende overeenkomsten:

Zij liggen alle een eind van de hoofdweg af en zijn met een steeg vanaf de weg
bereikbaar. Die stegen zijn vaak nog aanwezig in het huidige stadsbeeld.

Bij de latere verdeling van het hoofdperceel als gevolg van stadsverdichting wer-
den de deeleigenaren verplicht hun deel van de lasten op het geheel mede te betalen.
Zij blijven medepandt ende bypandt daer sy met recht schuldich zyn. Door de medepanden
op een kadastraal minuutplan uit circa 1824 te plaatsen, komen de afmetingen van
het oorspronkelijke complex vaak te voorschijn. 

Opmerkelijk is dat het oude hoevecentrum van het perceel al vroeg een eigen
huisnaam voert. De oudst bekende is ‘Ter Cameren’ uit 1382, nu liggend op de
westelijke hoek van de Catharinastraat en de St. Annastraat.18 Huisnamen worden
voor alle huizen in het Bredase stadsgebied pas algemeen gebruikelijk rond het mid-
den van de zestiende eeuw en op gesplitste percelen pas eind van die eeuw. Zij leg-
gen dan toponymisch hun oude oorsprong af door geheel nieuwe namen te kiezen.
Meestal gerelateerd aan het beroep van de toenmalige eigenaar.

Ook opvallend is dat de bedragen van geestelijke cijnzen op die oude hoeven
uiterst gering zijn. Dat vormt een bewijs van hoge ouderdom omdat cijnzen niet aan
inflaties mochten worden aangepast in de middeleeuwen. De zeer geringe cijnsbe-
dragen bestemd voor de dertiende eeuwse kloosterstichtingen in Breda rustten dan
ook niet bij toeval op percelen die ook roggepachten te betalen hadden.

Bij afsplitsing van percelen werden niet alleen regelingen getroffen over het
meedragen van de lasten maar ook over gemeenschappelijk gebruik van uitgangen
naar de straat en naar de oude waterput.19 Daarmee werden begrippen als ‘ledich
erve’ en ‘borywech’20 geïntroduceerd, waarmee bedoeld werd een gemeenschappe-
lijke lege binnenruimte met smalle corridors vanaf elk gesplitst perceel naar de door
elke gerechtigde te gebruiken ‘bornput’ en of ‘privaet’ en naar de straat. (afb.5) Het
gebruik van de stegen en het eigendomsrecht ervan werd bij iedere overdracht uit-
drukkelijk vastgelegd.

De mogelijkheid om uit de omvang van de oudste percelen een zekere gelijk-
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vormigheid te vinden in het uitgiftenpatroon van de heer van Breda en daardoor
mede bij te dragen aan meer algemene studies over stadsontwikkeling in de middel-
eeuwen is voor Breda niet mogelijk gebleken.21 De percelen zijn daarvoor op het
minuutplan van circa 1824 nog te weinig eenvormig. Verdere studie is nodig.

Het dorp Breda met herencijnsverplichting 1246-1252

Het belang van het opheffen van de horigheid moet door Godfrieds onmiddel-
lijke opvolger heer Hendrik IV van Breda-Schoten helder zijn ingezien.22 Hij kon
immers nog niet uitgegeven grond tegen een jaarlijks terugkerend geldbedrag -he-
rencijns genoemd- uitgeven en dat kwam zijn inkomsten zeer ten goede. Bovendien
was de bevolking niet langer aan de grond gebonden en daardoor vlottend gewor-
den. Velen konden het platteland verlaten waar nog horigheids-verplichtingen ble-
ven bestaan. Door een uitdijende bevolking in Breda zou bovendien de aanvoer van
koopwaar toenemen en daarmee de tolheffing nog meer voor de heer opbrengen.
Ook was een groeiende bevolking noodzakelijk om voldoende kooplui aan te trek-
ken, die immers zekerheid zochten om hun koopwaar te kunnen afzetten. Deze po-
litiek is ook in Duitsland waarneembaar bij de stichting van marktplaatsen.23 De aan-
wezigheid van een castellum de Breda aan de Mark, al bekend uit een charter van
1198, moet kooplui een gevoel van extra veiligheid gegeven hebben om juist daar
aan te leggen en hun waren aan te bieden. Deze handige ‘economische’ politiek van
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5. Overzicht van de roggepachten tot 1246 in het stadsgebied van Breda. Tek. J. en A. van Hooydonk.
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Hendrik IV en zijn opvolger Hendrik V van Schoten-Breda had succes. In nog geen
zes jaren werden minstens honderd twee en twintig percelen tegen herencijns uitge-
geven. (zie tabel 1) Dat betekende een uitbreiding van de bebouwing van Breda met
niet minder dan zestig procent en dat in amper zes jaren. (afb.6)

Boeiend is in dit verband dat relatief het grootste aantal percelen - twee en
twintig - werd uitgegeven op een tot nog toe weing aantrekkelijke locatie; een
zandheuvel die ongeveer zes meter boven de omgeving uitstak en waarvan enkele
beekjes het water afvoerden naar de Mark en de ‘Oude Mark’.24 De grond was daar-
door weinig geschikt voor een huisdries of koeienwei bij de hoeven. Die heuvel
werd vrijwel zeker ‘het Sandt’ genoemd en lag juist tussen de doorgaande wegen;
een uitstekende plek voor de aanleg van een marktruimte. Want het kan bijna niet
anders dan dat, naast de te volle vismarkt, de groeiende aantrekkingkracht die Breda
op kooplieden uitoefende een grote openbare verkoopruimte - een centrale markt -
vergde. De heer van Breda heeft dat kennelijk ook beseft. Hij gaf daar in relatief
korte tijd een zeer groot aantal percelen uit, zoals we hiervoor gezien hebben. (afb.
7) Alleen de Haagdijk en de Veemarktstraat konden ieder met 10 uitgiften op afstand
de aantrekkingskracht van het nieuwe marktplein volgen.

De conclusie van dit betoog mag luiden dat de aanleg van de Grote Markt van
Breda al in de planning zat in de dorpsperiode tussen 1246 en 1252. Niet het nieuwe
stadsbestuur heeft tot aanleg besloten maar de heer van Breda zelf en dat ongetwij-
feld onder zekere druk van de groeiende bevolking. Het inwonertal is immers met
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6 . Overzicht van de herencijnzen uitgegeven tussen 1246 en 1252 in het stadsgebied van Breda. 
Tek. J. en A. van Hooydonk.
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de uitbreiding van het aantal herencijnzen evenredig mee gegroeid. Dat moet vol-
doende reden zijn geweest om samen met de vishandelaren, schippers en ambachts-
lieden druk op heer Hendrik V van Breda uit te oefenen om concessies af te ‘dwin-
gen’. Hoe dit in zijn werk is gegaan, is niet meer bekend, maar het proces van
emancipatie zal in Breda niet afgeweken zijn van het beeld elders bij stadsvorming.
Aan de dorpsperiode herinneren in de stad Breda nog typische straatnamen als
Ackerstrate, Karstrate25, Katerstrate en Verckensstrate.

De stad Breda in 1252

Het verlies van herencijnzen compenseerde de heer met een nieuw financiëel
contract met de bewoners van zijn voormalige dorp. Hij nam voortaan genoegen met
betaling bij de ridderschap van zijn zoon, bij gevangenname van de heer en bij huwe-
lijk van zijn dochter. Bovendien moest de stad hem in oorlogstijd bijstaan. Verder
ontving hij een derde deel van de inkomsten op vis, op de vleeshal, de waag en op
alle boeten die werden opgelegd. Het juridische en financiële beleid van de stad
kwam in handen van een college van schepenen gecontroleerd door de drossaard.(afb.
8) De schepenen van het stadje Breda werden door de heer van Breda gezocht onder
zijn ‘laten’, de vroegere horige pachters. Zij werden tot in de 15e eeuw scepenen ofte
laten genoemd. De ‘stedelingen’ werden ook ontslagen van alle herendiensten. De
dorpelingen om Breda heen niet. Dorpelingen uit De Hage, Etten, Ginneken en
Rijsbergen werden zelfs nog in 1514 vanaf de kansel gemaand het Mastbosch aan te
leggen. Zo brachten ondersaten van Gilze, Molenschot, Rijen en Hulten 128 wagens
met hefboom int nieuw bosch nadat zij op dezelfde manier ’s-zondags tijdens de kerk-
gang waren opgeroepen.26 Bredase poorters waren van dat werk voorgoed bevrijd.
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7. Herencijnzen langs ’t Sandt de latere
Grote Markt van Breda vòòr 1252. 
Tek. J. van Hooydonk.
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De aanleg van de Plaetse of Markt tussen 1246 en 1252

Opvallend is niet alleen het redelijk groot aantal percelen tegen herencijns uitge-
geven, maar ook het feit dat een aantal percelen dat vroeger al tegen roggepachten
was uitgegeven vergroot werd, met grond betaald met herencijns. Bij de Markt is dat
te vaak het geval om toevallig te zijn. Het lijkt erop dat de oude voorzijden van de
hoeven aan Karrestraat en Torenstraat werden uitgebreid tot aan de nieuwe rooilijn
om aan de Markt te kunnen bouwen. Eigenaren konden zo hun oude voorkant als
het ware ‘omkeren’. Dat fenomeen is aan beide zijden van de Markt waarneembaar.
Typisch daarvoor is de grote hoeve ‘d’Sonne’ die een groot deel van de Karrestraat
besloeg. (afb.9) Een dergelijke ‘ommekeer’ bleek niet eenvoudig, zeker niet als ver-
dichting van de bebouwing een reeks voorzieningen vroeg waaronder regelingen
rond het gebruik van de oude waterputten en privaten en de aanleg van uitgangen
naar de oude wegen de Karstrate, de Kerckstrate (Torenstraat) en de Sandtstrate
(Ridderstraat en St Janstraat). De nieuwe rooilijn is vanaf de hoek Ridderstraat nog
steeds te volgen via de percelen ‘de Put’, ‘de drie Leeuwen’27 en ‘de Wyzer’.28 ‘Den
Hoorn’ met roggepacht breidde zijn perceel aan de zuidzijde uit via betaling van een
herencijns. Het was een groot complex gezien de volgende omschrijving: metten ge-
bruyck van den weghe ter Karstrate toe vut en in wegende mette stallinge ende cameren daer-
achter staende ende metten bornput. De bezitters van ‘den Hoorn’ behielden voor altijd
het recht over de gang zo als zij die altijd gebruikt hadden en dat altijd zouden blij-
ven doen, zoals de omschrijving luidde.29 Het nabij gelegen huis ‘den Einhoirn’
strekte zich uit achterwaert tot aen de Karstrate.30 Ook het huis ‘de Papegaey’ werd met
herencijns na 1246 gebouwd met de bekende formule over het recht de gang te ge-
bruiken die in de Karrestraat uitkwam.

Vooral het oude complex ‘de Sonne’ zorgde na 1246 voor veel problemen na
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8. Stadszegel van Breda van 1252. Links het castellum
de Breda en rechts het nog geldende stadswapen. 
Tek. Th. Van Goor.
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aankoop en uitbreiding met de huizen ‘de Papegaey’ en ‘de Keerse’ aan de zuidkant
en ‘tLam’ aan de noordzijde, zoals de herencijnzen aangaven (afb. 10). Zij zullen alle
van een ‘ledich erve’ gebruik mogen maken en zij mogen ten allen tijde de waterput
in de hof van ‘de Sonne’ gebruiken.31 Vanzelfsprekend mochten de huizen in de
Karrestraat gebruik maken van ‘hun’ put. De huizen ‘dWeselken’ in de
Karstrate32,’De Draeck’33 en ‘Sint Joris’ (afb. 11) aan de Plaetse zijn ook gebouwd na
1246 en konden eveneens via stegen naar de grote put achter het huis ‘de Sonne’ op
het ‘ledich erve’ komen en via een andere steeg in de Karstrate en op de Plaetse
weer in de stad uitkomen.34 Alle hiervoor genoemde huizen lagen aan de ‘Oude
Coerenmerct’, een apart plein verbonden met de ‘Plaetse’ maar smaller van type.
(afb. 12)
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9. Het oude complex ‘de Sonne’ (4) samen met ’tLam’ (5) en de ‘Eenhoorn’ (3). Tot het complex van ‘de
Horen’ behoorde ook ‘de Wyser’ (1). Stadsarchief Breda

10. De huizen aan de westzijde van de Coerenmerct. Vanaf links ‘De Gulden Put’, ‘de drie Leeuwen’ ‘den
Wyser’, ‘den Hoorn’, ‘de Eenhoirn’, ‘de Papegaye’, de Sonne en ’tLam’. Daarnaast de later dichtgezette
steeg naar de Karrestraat. Stadsarchief Breda
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11. De huizen ‘Sint Jorys’ rechts en ‘de
Draeck’ links met borywech en poort-
boog ertussen. Prentbriefkaart circa
1880. Stadsarchief Breda

12. De Plaetse en de smalle
Coerenmerct vóór de stads-
brand van 1534. 1. Stadhuis, 
2. Plaats van het eerste vlees-
huis, 3. Waaghuis en rederij-
kerskamer Vreuchdendaal ‘de
Catte’, 4. Vleeshal en lakenhal,
5. Sint Janscapelle. 
Ingetekend op kadastraal 
minuutplan 1824.
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Aanleg van de Plaetse of Merct

Vanaf een brede steeg langs het huis ‘tLam’ op de grens van de Coerenmerct be-
gon de aanleg van de eigenlijke Plaetse. De westelijke wand was aanvankelijk nog
niet doorbroken door een straat, de latere Cortbrugstrate, maar liep door tot en met
de oude hoeve ‘de Molen’, juist op de rand van de domeinhof (afb. 13). Verder kon
niet want daar had een der heren van Breda de Onze Lieve Vrouwekerk laten bou-
wen met kerkhof. ‘De Molen’ had een uitgang langs de domeinhof, maar ook in de
Kerckstrate (Torenstraat) en aan de Plaetse. Op het terrein van ‘de Molen’ werd na
1246 het ‘Bercxken’ gebouwd dat aanvankelijk ook in de Kerckstrate uitkwam. De
‘Reyger’ had ook recht op een erfgebruyckwech van het achterhuis uit totte Kerckhove
toe, samen met ‘de Molen’. ‘De Baerdzy’ en ‘de Molen’ maakten eveneens gebruik
van die achtersteeg en gemeenschappelijke put.

De voorerven van de hoeven ‘de Sonne’ in de Karstrate en ‘de Molen’ aan de
Kerckstrate werden pas na het midden van de zestiende eeuw volgebouwd. De
zijuitgang van ‘de Molen’ is aan het huidige Kerkplein nog steeds aanwezig. Het
noordelijk deel van de Plaetse behoorde gedeeltelijk tot de domeinhof.
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13. Huisnamen langs Plaetse of Merct met jaartal
van eerste vermelding. 
Tek. J.H. van Hooydonk
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Voor de oostzijde van de Plaetse golden dezelfde problemen als voor de weste-
lijke helft. Eens lagen daar hoeven gegroepeerd langs een nog bestaand ‘ledich erve’
aan de Verckenstrate. Vanaf 1246 werd daar als hoekpunt gekozen het perceel van
het huis ‘Den ouden Ort’ gevolgd door de belendende panden ‘Merminne’,
‘Bethlehem’, ‘de Zevensterre’,’de Wynthont’en ‘de Swaen’. Een tweede cluster hui-
zen; ‘den Gulden Aern’, en ‘de Gulden Leeuw’ hadden ook een erf, een gemeen-
schappelijke uitgang en een put tot in de Gasthuysstrate uytwegende. Op de hoek naar
de Gasthuysstrate (Veemarktstraat) eindigde de Plaetse. (afb. 14) De zuidelijke zijde
van de Gasthuysstrate had een rooilijn die exact in het verlengde lag en ligt van de
steeg langs ‘tLam’. Aangenomen mag worden dat de Gasthuysstrate die karakteristie-
ke trechtervormige uitmonding op de Plaetse kreeg in hetzelfde jaar van de aanleg
van de Plaetse en dus jonger is dan de oude doorgaande wegen door het dorp Breda.

De eerste vier huizen aan de zuidzijde ervan werden tot in de 16e eeuw tot de
Markt gerekend. Het hoekhuis ‘de Catte’, later gebruikt als stadswaag en rederijkers
kamer, zou de overgang vormen van de bebouwing van Plaetse naar Coerenmerct.

Over het gebruik van de markt als koopcentrum worden we ingelicht door een
verordening uit 1321 van Gerard van Rasseghem, heer van Breda. Hij gaf in dat jaar
toestemming tot nut en voorspoed van onser Porte van Breda voor verplaatsing naar
Dinsdag van de weekmarkt die plach te ligghene oppe den Maendach.35 Er was dus in
1321 al enige tijd een traditie van een wekelijkse markt in Breda. Tien jaar later
blijkt uit een hertogelijk privilege van 1331 enige specialisatie in het goederenaanbod
en een localisering van aparte marktruimten: goederen voor de centrale markt be-
stemd naast de verkoop van vee, vis en koren op aparte ruimten in de omgeving er-
van. Levend vee werd zeer waarschijnlijk al eerder verhandeld op een veemarkt. De
in de zestiende eeuw zo genoemde ‘oude Veemert’ lag op de aansluiting van de Sint
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14. De Plaetse of Merct in engere
zin aangelegd vóór 1252. 
1. Verckenstrate, 2. Ledich erve,
3. stadhuis, 4. oudste vleeshal.
Tekening naar kadastraal 
minuutplan van 1824.
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Jansstrate met de Molenstrate.36 Bij de aanleg van de Plaetse werd die oude veemarkt
verbonden met het nieuwe plein door middel van de aanleg van de Veemarktstraat
toen nog Gasthuysstrate genoemd, zoals boven vermeld.

De aanleg van de Coerenmerct.

De verbinding van de Plaetse met de doorgaande verkeersweg de ‘Sandtstrate’
(nu Ridderstraat) werd gerealiseerd door het uitzetten van een smaller plein de
Coerenmerct genoemd.37 Daar moest, zoals de naam zegt, graan verhandeld worden.
De westelijke rooilijn bleef gelijk aan die van de Plaetse. Niet de oostelijke. Die lag
ruim tien meter meer naar het westen en vormde daardoor een brede straat. Na de
stadsbrand van 1534 is die rooilijn ongeveer tien meter achteruitgezet en vormt nu
het nog steeds smaller zuidelijk deel van de Grote Markt.38

Bewoning van de Plaetse in de 14e eeuw

De oudst bekende bewoner van de Plaetse was een zekere Bunsschaerts. Hij be-
zat rond 1300 een huis op de hoec van den Kerckhoff en de Plaetse, ‘de Molen’ (Grote
Markt 49). (afb. 17) In 1329 schonk heer Jaspar abt tot Sinte Marien by Triere sinte
Benedictus oerden zijn erfdeel dat hij ontvangen had van zijn overleden vader aan zijn
broer Cornelis Bunsschaerts. Aangenomen mag worden dat vader Bonsschaerts het
huis aan de Plaetse al enige tijd voor 1300 gebouwd heeft, gelet op de functie en de
daarbij ‘behorende’ leeftijd van zijn zoon de abt.39 In 1346 blijkt het grote pand al in
tweeën gedeeld te zijn.40
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17. Het huis ’de Molen’ in 1820
op het einde van de Plaetse met
kerkhof en kerk op de domein-
hof van de heer. Links ervan de
huizen de Baerdzy, de Reyger,
en een deel van het huis
Antwerpen. Steendruk van
Brest van Kempers te Brussel
en F.P. Sterk te Breda. 
Copie stadsarchief Breda.
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Ook tot de Plaetse werd gerekend het huis waarin priester Jan de Camere aan
zijn zuster Clarissia de Camere, religieuse van het klooster St. Kathelynendale, een
cijns betaalde.41 Hij deed dat als erfgenaam van hun vader Willem dictus de Bont die
in dat huis overleden was. Het huis werd beschreven te liggen tegenover het huis
van Diederic Stercke de bekende rentmeester van heer Jan van Polanen.42 De rent-
meester had zijn huis gebouwd op de plaats waar de oudste vleeshal had gestaan en
die vòòr 1350 al was verplaatst naar de Coerenmerct. Hij hoefde daarover geen he-
rencijns te betalen maar stadscijns, die overigens nog tot in de zestiende eeuw door
de stad geheven werd.

De hoek Plaetse/Cortbrugstrate wordt in 1388 voor het eerst genoemd. De la-
tere eigenaren van de huizen ‘den Bock’ en ‘dLavoir’ bezaten een oudsten scepenenbrief
anno M IIIc achtentachentig, die dat aantoonde.43 (afb.15)

Naast de ingang van de Verckensstrate (Grote Markt 46 en 48) woonde ridder
Jan Utencampe, de drossaard van het Land van Breda.44 Hij had onder het banier
van de heer van Breda gevochten in de slag bij Baeswyler in 1371. (afb. 16) In 1383
was hij lid van een commissie die een grenskwestie met Holland onderzocht. Hij
werd daarbij korte tijd door Holland balling gemaakt. Jan Utencampe stierf in
1409.45 Zijn huis had hij al in 1389 overgedaan aan de priester heer Jan Tierloet, een
vermogend man uit een oud patriciërsgeslacht in Breda. Hij woonde in het huis teg-
hen die kercke over neven Wouter Roevers huysingh.46 Wouter Roevers ook uit een sche-
penfamilie geboortig, woonde vermoedelijk in het huis ‘de Zevensterre’ (Grote
Markt 50).
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15. Plattegronden van de huizen de Bock, Lavoir en den Ber met gemeenschappelijke en
bestrate steeg uitkomend in de Korte Brugstraat.
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Het stadhuis van Breda

Het moment waarop Breda behoefte had aan een eigen stadhuis en het tijdstip
waarop de schepenbank opdracht tot de bouw ervan gaf, is niet overgeleverd. De
uitgezochte plaats is opmerkelijk om twee redenen: het werd gebouwd op de grens
van het stadsgebied en het oude domeincentrum van de heren van Breda, maar wel
uitdrukkelijk binnen het rechtsgebied van de stad. (afb 18) Het meest opmerkelijke is
echter dat de stadhuisgrond omgeven werd door percelen van ‘de Zwaen’ waarop
roggepachten drukten. Het lijkt dat de eigenaar van de ‘de Zwaen’ toen een stuk van
zijn grond ter beschikking heeft gesteld om de schepenbank van Breda te kunnen
bouwen. Werd hij misschien beloond met ‘eenre scependomme’? Het lijkt erop
maar dat bewijzen is door gebrek aan bronnen niet mogelijk.

Een verordening uit 1332 van de hertog van Brabant om de Bredase schepen-
bank hoofd te maken van alle schepenbanken in het land van Breda, moet een
krachtig argument zijn geweest om tot bouw van een stadhuis over te gaan.47 Alle
overdrachten van eigendommen van bewoners van de dorpen van het land van
Breda moesten voortaan door de dorpsschepenen geratificeerd worden op het
Bredase stadhuis. Deze juridische handelingen en de daarvoor benodigde reizen naar
Breda van schepenen en huis- en grondeigenaren duurden tot in de 18e eeuw voort
en moet voor veel drukte in de herbergen gezorgd hebben.

Het stadhuis wordt pas in 1415 het eerst in de bronnen vermeld maar bezat al
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16. De Markt door Van Goor gepubliceerd, teruggaand op een afbeelding gemaakt tussen 1530 en 1534.
Het oude stadhuis is nog aanwezig en een deel van de koorgangen is reeds gebouwd. 1. Bethlhem, 
2. de Zevensterre, 3. ingang Verckenstrate, 4/5 Den Cop, 6. de Wynthont, 7. de Swaen, 8. stadhuis.
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eerder een zuidelijke uitbouw die in 1385 der stadt cleyn raethuys werd genoemd. Een
bouwhistorisch onderzoek heeft aangetoond dat het Bredase raadhuis (afb. 16-18) uit
de veertiende eeuw stamt, misschien zelfs dertiende eeuws is en achter een achttien-
de eeuwse voorgevel schuil gaat.48 Breda bouwde temidden van de houten huizen
aan de Plaetse een stenen stadhuis in de vorm van een onderkelderd zaalhuis van 21
bij 9 meter, verdeeld in een zaal van 13 meter en een kamer erachter van 6,5 meter
diep. Boven was de vestkamer waar een stadsklerk de schepenprotocollen bijhield.
De twee benedenvertrekken waren vermoedelijk als vierschaar of stedelijke recht-
bank en als raadskamer voor het college van schepenen in gebruik. De uitbreiding
die vòòr 1385 al klaar was, was gebouwd in de vorm van een poortkamer boven een
steeg die toegang gaf tot een boerenbedrijf langs het stadsbeekje ‘de Verloren Cost’
dat achter het ‘cleyn raethuys’ ontsprong. Die poort mocht ook gebruikt worden
door de bewoners van het huis ‘den Vogelsanck’, dat gelegen is aen de Plaetse neven der
stadt cleyn raethuys ane die merct te Breda. Aldus een schepenbrief uit 1385 die dat huis
met schuur vermeldt. Typisch is dat de klerk in één zin zowel ‘Plaetse’ als ‘Merct’
gebruikte. Dat huis had eenen wagenwech uytcomende ter poerten van den cleynen raethuyse
en kon met tveken afgesloten worden.49

Bebouwing en bewoning van de Coerenmerct in de 14e eeuw.

Aan de zuidoostzijde van de Coerenmerct lag in de veertiende eeuw op de hoek
van de Sint Jansstrate de stads vlees- en lakenhal. Bij de stadsbrand van 1534 zou hier
de situatie grondig veranderen.
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18. Situering van het stadhuis van Breda buiten het domeingebied van de heer.
1. Het groot- en klein stadhuis, 2. de Grote Kerk, 3. de citadel en 4. de paleistuin Valkenberg.
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Het patriciërsgeslacht Stercke zorgde in 1331 voor informatie over huizen aan
de Coerenmerct non longe a foro, niet ver van de Markt, zoals met nadruk vermeld
wordt om verwarring met de Plaetse te voorkomen. Hendrik Mars zoon van wijlen
Hendrik Starke verkocht een huis met een erf ervoor en erachter van de strata af tot
aan een andere straat. Daarmee is de Karrestraat en een brede steeg naar de Markt
bedoeld.50 De koper was Johannes Leo, diener van St. Catharinadal. Zijn buren zijn
in dat jaar Jacop van der Molen van het latere huis ‘de Hoorn’ (Grote Markt 9) en
Wouter de baardscheerder van het huis ‘de Papegaey’ (Grote Markt 15). Getuige bij
die overdracht was de al eerder genoemde Diederic Stercke de rentmeester, die
woonde in het huis ‘de Wildeman’ op de hoek van de Plaetse.51

Aan de overzijde woonde rond 1350 ene Jan Conicx naast de nieuwe laken- en
vleeshal van Breda. Wanneer die hal verhuisd is van de oude plaats naar de hoek van
de Sandtstrate en Coerenmerct is niet duidelijk. In 1354 functionneert in ieder geval
een laken-en vleeshal op die plaats.52 In 1415 was de hal al enige tijd van zijn oude
stek aan de Plaetse hoek Gasthuysstrate verdwenen, zoals het cijnsregister van de
Tafel van de Heilige Geest uit 1415 onder het kopje ‘Plaetse’ vermeldt: Daar welrene-
re de vleeshalle te staene plach.53 (afb.19)

De Plaetse tussen 1400 en 1500

In de 15e eeuw beginnen gegevens over bewoners wat ruimer te stromen, maar
een aaneengesloten reeks van huiseigenaren beschrijven is pas vanaf 1499 mogelijk.
Veel bewoners aan de Plaetse behoren in de eerste helft van de vijftiende eeuw tot
het stedelijk patriciaat. Het zijn vaak afstammelingen van adellijke grondbezitters uit
het land van Breda of met de Polanens meegekomen hovelingen uit Holland. In de
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19. De huizen het Gulden Vlyes links en
de Wildeman rechts waarop voor
1300 het oudste vleeshuis van Breda
heeft gestaan. Geveltekeningen
Stadsarchief Breda.
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tweede helft van die eeuw vond een zekere verzakelijking plaats van de Plaetse. Een
groot aantal herbergen zorgde daar voor. Dat heeft natuurlijk te maken met een stij-
gend bezoek uit stad en land aan de wekelijkse markt die op de Plaetse gehouden
werd. Ook dringt op het einde van de 15e eeuw spaarzaam een glimp door in de
bronnen van het leven van een stedelijke elite in een laatmiddeleeuwse hofstad.

Op de hoek van de 15e eeuwse Plaetse leefde in 1421 ene Ada Coc in het
hoekpand aan de Katerstrate en de Plaetse,54 tegenover Rombout Egels. Rombout
was al gesignaleerd rond 1400 met zijn huys opten hoeck daer men ter borch waert gaet.55

In het huis van Ada exploiteerde de stad rond 1483 een stadsteerhuis ‘de Ort’ om
daar de gasten van de graaf van Nassau namens de stad geriefelijk welkom te heten.56

(afb. 20)

In het huis van drossaard Jan Utencampe (Grote Markt 46 en 48) woonde sinds
1389 heer Jan Tierloet, priester.57 Hij was een zoon van Jan Tierloet, schepen van
Breda, die in het huis ‘Ter Cameren’ in de Caterstrate woonde. Heer Jans erf achter
zijn huis aan de Plaetse was via het ledich erf met ‘Ter Cameren’ verbonden. Heer Jan
bezat huizen en veel grond o.a in Wagenberg op en over de grens met Holland en
dat zou tot problemen leiden. Behoorde zijn grond nu tot Holland of tot Brabant,
grond dat een paep gheheyten here Jan Tierloet toebehoiren soude dat verre binnen
Waghenberch ghelegen is.58 (afb. 10) Hij zag vanuit zijn woonhuis uit op de in 1410
begonnen nieuwbouw van de Onze Lieve Vrouwekerk aan de overzijde. Hij stierf
in 1421. Op Grote Markt 42 woonde in 1415 Peer Zeeuwken van der Stalle in het
huis dat al in 1447 een huisnaam draagt en dan in handen is van zijn zonen de ge-
broeders Anthonis Peterssoen van den Stalle priester ende Peter Peterssoen van de
Stalle. Zij verkochten de roggepacht uit het huis ‘den Wynthont’ gelegen aan de
Plaetse naast het huis ‘den Swaen’.59 Het oude perceel ‘de Swaen’ naast het stadhuis
werd rond 1400 bewoond door Lysbeth Snoeyen. Zij liet aan haar neef Dierick
Snoeyen rond 1415 het huis na, gelegen neven dat raethuys op die een side ende Peeter
Zeeuwken aen dander side.60 Via familierelaties kwam het huis met schuur ‘de Swaen’
in 1444 in handen van Cornelis Verpoirten.61
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20. De oostzijde van de Grote Markt tussen de Catharinastraat en het stadhuis. Van links af de huizen 
den ouden Ort, de Merminne, Bethlem, de Zevensterre, het hof van Nassauwen, de Watermolen, 
den Gulden Cop, de Wynthont en de Swaen. Geveltekeningen Stadsarchief Breda.
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Op het stadhuis van Breda naast ‘de Swaen’ gelegen vond in 1494 een belangrij-
ke vergadering plaats van de orde van het Gulden Vlies. Die eer dankte Breda onge-
twijfeld aan de hoge functie van zijn heer graaf Engelbrecht II aan het
Bourgondische hof. De landsheer hertog Philips de Schone beriep in Breda een ver-
gadering van ridders van het Gulden Vlies en er werd de heren van der orden wyn ende
snoecken gepresenteerd. Zo ook de trompetters van hertoge Philips ende Joncfroue Margriete
ende doude princesse als zy tot Breda waren.62 Jonkvrouw Margriet was de latere regen-
tesse der Nederlanden en zuster van hertog Philips, beter bekend als Margaretha van
Savoye. Hun beider grootmoeder was doude princesse Margaretha van York, weduwe
van hertog Karel de Stoute. Een dergelijke belangrijke vergadering zou onopgemerkt
zijn gebleven als een zuinig stadsbestuur het hout voor de tribunes van de ridders
niet had hergebruikt voor de planken steigers bij de haven, zoals de klerken omstan-
dig vermeldden bij de stadsrekeningen. De tribunes moeten in de vierschaar in de
lengterichting ervan opgesteld zijn geweest, zoals gebruikelijk was.

Van het huis met schuur dat naast het ‘cleyn Raethuys’ lag is de eigenaar tot
1476 onbekend. Het was de herberg ‘de Vogelsanck’ dat voor 1476 al gesplitst was
in twee halve huizen ‘de Vogelensanck’ links en ‘den Gulden Aern’ rechts.63

Oorspronkelijke eigenaar was Geryt Hey die in gedeelten het linker deel verkocht
aan Willem Bogemaker. Eerst het huis aan de Plaetse en iets later zijn brouwhuis
achter ‘den Vogelsanck’ op de vaart. De herberg ‘den Vogelsanck’ is nog eens tijde-
lijk door het stadsbestuur gebruikt om hoge gasten van het hof te ontvangen, toen
het stadsteerhuis ‘den Ort’ niet langer geschikt bleek. Tot de nieuwbouw van het
stadsteerhuis klaar was, zagen daar hoge gasten als de hertogin van Brunswijk en de
markgraaf van Baden boven op de kamer de ommeganck te Phinxten. In datzelfde ge-
bouw werd ook de landgravin van Hessen, graaf Hendriks moeder onthaald. Zij was
daar in 1493 met haar man Jan V van Nassau en zoon joncker Heynric op bezoek op
de burcht. Zij bespraken daar de opvolging van haar zoon met graaf Engelbrecht II
en hoirde spelen vier werfs metter geselscap. In 1499 was de jonkvrouw van Baden, echt-
genote van graaf Engelbrecht II, op vastenavond speciaal gekomen om met haar ge-
volg de rederijkerskamer ‘den Vroechdendale’ te zien spelen.64
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21. De Grote Markt rechts van het stadhuis met vanaf links de huizen den Hert, den Helm, de Gheele
Leeuw (nu drie panden), het Gulden Vlyes en de Wildeman. Geveltekeningen Stadsarchief Breda.
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Het huis ernaast ‘den Hert’ was in 1419 een herberg. (afb.21) De waardin kreeg
van graaf Engelbrecht I van Nassau de kosten vergoed die Jan de Bont met zijn drie
paarden en knechten verteerd hadden. Mr. Jan de Bont moest mee op een veldtocht
van de hertog van Brabant tegen Holland. Graaf Engelbrecht was daartoe als baan-
derheer opgeroepen.65 (afb. 21)

Op het huis ‘den Helm’ naast ‘het Hert’ rustte nog een ‘heergewade’ van een
paar witte handschoenen.66 Ook dit huis was een herberg volgens een kerkrekening
van 1493, waarbij een achterstallige rekening alsnog betaald werd. Een stadsrekening
van 1498: gehaelt wyn in ‘den Helm’ duidde ook op die functie.67 Bezitter ervan was
Peter Petersz. van Buyten, schepen van Breda en rentmeester van St. Catharinadal.68

Het huis ‘het Gulden Vlyes’ was afgesplitst van ‘de Wildeman’. Daar werden
toortsen verkocht bij de uitvaart van graaf Engelbrecht die de schutten ende dienaeren
droegen.69 Het huis ‘de Wildeman’ op de hoek van de Gasthuysstrate was eveneens
een herberg. Het behoorde toe aan de wagenmaker, schepen en herbergier Henrick
van de Keessel. Hij leverde in 1499 wijn bij het bezoek van den hertog van Saksen
aan graaf Engelbrecht in Breda.70

Aan de westelijke zijde van de Plaetse was het huys ‘de Molen’ naast de kerk
rond 1400 in bezit gekomen van Jan Hughenzone van Gageldonck, schepen van
Breda. Hij was de zoon van Hugheman van Gageldonck, heer van Zevenbergen.71

In 1415 was eigenaar Jacop van de Wyngaerden ook schepen van Breda en zoon van
Gielis van de Wyngaerden, de drossaard.72 In 1429 verkocht ene Jan Willem van
Apselt een roggepacht die op zijn huis daar drukte.73 Rond 1490 is ‘de Molen’ als
herberg in gebruik (afb. 22). De benoeming van joncker Goossen van Brecht uit de
Katerstrate tot hoogschout van de meyerij van ’s-Hertogenbosch werd er gevierd in
1498. Op 19 januari schonk de waardin in den Ber 16 quarten wyns aan Anthonis
Spir, Jan Heym, Jan van Vliederen en Claeus, de secretaris, die Goossen van Brecht
als nieuwe hoogschout van de Meierij in Breda verwelkomden.74 De herbergier
kreeg opdracht van het stadsbestuur om in Dordrecht wijn te kopen. Ook toen het
kapittel van Hilvarenbeek in Breda zou vergaderen, reisde hij op verzoek van de
burgemeesters naar Antwerpen en kocht daar twee toelasten wyns.75 Ook kreeg hij van
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22. De Grote Markt tussen Korte Brugstraat en Kerkplein. Vanaf rechts de huizen de Molen, de later achter
één gevel geplaatste de Baerdzy en de Reyger, Antwerpen, het Bercxken, het Brantyser, tPatro Nostro,
het Mortier, den Ber, dLavoir en de Bock. Geveltekeningen Stadsarchief Breda.
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de stad in 1496 betaald voor een maaltijd opte vastelavont in den Molen.76 De herberg
‘den Ber’ (Grote Markt 33) werd al genoemd in 1495 als daar bij de waardin miswijn
werd gehaald.77 (afb. 21) In 1498 werd in mei daar een bruiloft gehouden en het ge-
lag daarbij door de stad betaald. Die bruiloft betrof Johannes van der Noot, hofmees-
ter van graaf Engelbrecht II, die de casteleynsdochter van Huesden78 getrout hadde in den
Ber.79 Op de hoek van de Plaetse en de Cort Brugstrate lag rond 1400 het huis van
Peter Hubrechtszone van Ypelair80 (Grote Markt 29/31). Zijn dochter Hilleken van
Ypelaer woonde daar nog in 1498.81 Aan de andere zijde van de Cortbrugstrate had
Mechtelt Blerinc in 1494 een nieuw huis gebouwd dat ‘Sinte Jorys’ genoemd werd.
Zij kreeg een subsidie voor de negentienduizend ‘leyen’ die zij op haar nieuw huis
had laten leggen.82 Zij verkocht er sthopen ofwel inhoudsmaten.83

De Coerenmerckt tussen 1400 en 1500

Op de scheiding van Coerenmerct en Plaetse lag de al eerder vermelde brede
steeg vanuit de Karrestraat leidend naar de Plaetse. Opzij van die steeg lag het huis
‘tLam’ waarover in de 15e eeuw geen gegevens bekend zijn. Ernaast lag in 1419 de
herberg ‘de Sonne’ (Grote Markt 19). Daar werden in dat jaar onkosten gemaakt bij
het legeren van soldaten en paarden om het stadsleger van Antwerpen te ondersteu-
nen, die samen met de troepen van graaf Engelbrecht ten oorlog trokken tegen
Holland.84 De meeste huizen aan de Coerenmerckt worden beschreven als te liggen
tegens de Vleeshalle over.85

Bijna op het eind van de Coerenmerct woonde in 1415 Lysbeth Vranckentinck
in haer huys by dat Vleeschhuys (Grote Markt 7).86 Op het einde van de Coerenmerct
/ Ridderstrate woonde en werkte Aert Dyrck Aertssen de beeltverwer.87
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23. Situatie van de ligging van het nieuwe
stadsteerhuis in 1502. 
Tek. J. van Hooydonk
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De Plaetse of Merct tot de stadsbrand van 1534

De aanwezigheid van een collectie vestbrieven vanaf 1499 bewaard in het stads-
archief van Breda, maakt het mogelijk alle bewoners van de stad met hun eigendom
aan onroerend goed te traceren. In deze periode verdween de naam ‘Plaetse’ uit alle
vestbrieven en werd vanaf 1512 door de stadsklerken consequent geschreven de
‘Merct’. De reden is dat in dat jaar graaf Hendrik III de ingang van zijn burcht de-
finitief verplaatst had van de Scoolstrate naar de Plaetse voir de borcht, het tegenwoor-
dige Kasteelplein88. Om verwarring met die nieuwe ‘Plaetse’ te voorkomen moet tot
een naamswijziging besloten zijn. 

Belangrijke stedelijke gebouwen aan de markt

Het nieuwe stadsteerhuis ‘den Nyeuwen Oort’ 1502

Het stadsbestuur van Breda nam in 1500 een belangrijk besluit. Om meer recht
te doen aan de betekenis als hofstad, die sterk gegroeid was door de gewichtige lan-
delijke politieke funkties van de graven Engelbrecht II en Hendrik III89, besloot het
Bredase stadsbestuur een nieuw stadsteerhuis te bouwen.90 Het koos daarvoor een
plaats aan de kop van de Markt met een prima uitzicht. Dat was belangrijk om het
grafelijk paar met zijn gevolg een goed zicht te bieden op de jaarlijkse twee omme-
gangen en bij wagenspelen, die daar buiten vertoond konden worden. Het oog van
de burgemeesters viel op twee panden aan de noordzijde van de Markt, schuin te-
genover ‘de oude Oort’. (afb. 24) De gelegenheid was gunstig. Merten de Bont, ei-
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24. Het stadsteerhuis ‘den Oort’ tijdens
de furie van Haultepenne. Links de
kooromgang van de Grote Kerk,
dan het stadsteerhuis, de herberg 
‘de Leeuw’, daarna het Kasteelplein
met op de achtergrond de poortge-
bouwen van het Kasteel van Breda. 
Tek. Frans Hogenberg ca. 1581.
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genaar en exploitant van het huis met kaatsbaan ‘tRavet’91 was kort daarvoor overle-
den en zijn vier dochters bleken genegen het huis aan de stad te verkopen. Zo koch-
ten de burgemeesters in aanwezigheid van de grafelijke rentmeester Adriaen van
Bruheze het huis van wijlen Merten de Bont met een ‘caetspel’ of tennisplaats daar-
achter op het einde van de Plaetse.92 Het pand was voor het beoogde doel echter
niet ruim genoeg. Daarom openden de beide burgemeesters op vrijdag 24 januari in
herberg ‘de Molen’ onderhandelingen met de eigenaar van het ernaast gelegen pand
dat bewoond werd door bouwmeester mr. Cornelis Jooss. Berwouts. Met succes
want daar kochten de burgemeesters van Cornelis Jooss. syn huys staende teynden de
merct tusschen Anthonis Roeydragers93 ende tcaetspel om den Oirt aldaer te maken.94

Voor wat hoort wat. Cornelis Jooss kreeg opdracht het ontwerp te maken.
Korte tijd later bracht Cornelis Jooss het ontwerp of tpatroon in ‘de Molen’ en ver-
kreeg daarbij de bouwopdracht.95 Cornelis Jooss was niet de eerste de beste. Hij was
‘werckmeester’ of architect van de Onze Lieve Vrouwekerk, geldt met zijn vader mr
Joosse van Breda als ontwerper van de Grote Toren en na de dood van zijn vader als
ontwerper van de dwarskapellen van het schip, de princekapel en kapittelzaal van die
kerk. Hij bouwde de proosdij en de nog bestaande kloosterkapel van St.
Catharinadal, de oude en inmiddels verdwenen begijnenkapel. Hij legde de
Havermarkt en de Vismarkt aan en herbouwde tevens vele huizen na de stadsbrand
van 1490.96 Hij was een gezien en kundig man. Hij werd zo gewaardeerd dat de stad
duchtte dat hij na de voltooiing van de Grote Toren de stad Breda zou verlaten. Hij
moest voor de stad behouden blijven. De stad, de kerk en de heer van Breda schon-
ken hem daarom voor sine onderhoudenisse een jaarlijkse extra toelage.97 Van zijn uit-
gevoerd ontwerp van het stadsteerhuis is een tekening bewaard gebleven uit 1581
van Frans Hogenberg. Het toont een laatgothische gevel met verdiepte muurvlak-
ken. De specifieke funktie van het gebouw beklemtoonde Cornelis Jooss. door de
bovenzaal te voorzien van een glaswand verdeeld in zes ramen, bijna over de gehele
breedte van de gevel. (afb.24) Die zes ramen worden in de stadsrekeningen uitdruk-
kelijk genoemd.98 Zij boden de hoge gasten een riant uitzicht op de Plaetse als daar
de ommegangen passeerden, of als wagenspelen voor ‘den Oirt’ werden opgevoerd
of als er steekspelen werden gehouden. Uit het onderzoek van alle vestbrieven tot en
met 1581 bleek dat dit gebouw inmiddels niet was veranderd of gesloopt en dus de
situatie weergeeft zoals het teerhuis in 1502 er uit zag.99

De stadsrekeningen tussen 1500 en 1504 geven gespreide informatie over de
bouw en over de mensen die daaraan gewerkt hebben. Sceynken zorgde voor meu-
bilair twee dosynen scabellen vyf lange tafelen ende een viercante tafel. Toen in de keuken
en gang de ruiten waren ingezet en Pryem de straatmaker vijf roeden bestraat had,
was het gebouw voltooid en kon Jan Boon waard int terhuys op donderdach in februario
1502 de stadsbestuurderen met hun dames een feestmaaltijd serveren in het nieuwe
stadsteerhuis.100 In vestbrieven vanaf 1502 werd de nieuwe feestzaal voortaan aange-
duid als ‘den Nyeuwen Oort’.101 De capaciteit van het gebouw was groot. Eenmaal
waren er meer dan 100 gasten tegelijk aanwezig bij een begrafenismaal. Van het in-
terieur is weinig bekend. Interessant is de bestelling door het stadsbestuur in 1515
van een grote wereldkaart of zoals de schepenen die noemden een caert van der gestel-
tenisse van der werelt.102
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Na de dood en uitvaart van graaf Engelbrecht II in 1504 verteerden graaf Jan V,
de broer van de overledene, met zijn beide zoons Hendrik en Willem103 in het teer-
huis samen met het stadsbestuur en met de leden van het Bredase leenhof.104 Dat ge-
beurde ook bij de blyde incomste van graaf Hendrik III in 1504 samen met zijn
gevolg.105 Na de uitvaart van graaf Hendriks vrouw Françoise van Savoye in oktober
1510 moest de waard zorgen voor maar liefst 107 personen. Zij waren uitgenodigd
ten eten op de noen als de uytvaert gedaen was. Vanouds waren dat tientallen priesters van
binnen en buiten de stad die ieder daarvoor een stuiver ontvingen. Verder natuurlijk
het stadsbestuur, de schutters en het zangkoor de ‘Choralen’ genoemd. De wijn
werd door de burcht ter beschikking gesteld. Er waren ook nog 26 hellebardiers
bij.106 Het gevolg van gravin Francoise keerde in 1512 terug naar Frankrijk. Voor
dat afscheid werden op ‘den Oort’ het hoofd van haar gevolg met al haar dames en
heren tot haar vast gezelschap behorende, door de stad uitgenodigd voor een af-
scheidsmaaltijd.107

Gewichtige politieke gebeurtenissen van die dagen zijn in de uitgaven van ‘den
Oort’ te volgen. De Gelderse oorlog, weer opgelaaid na de dood van hertog Philips
de Schone, bedreigde niet alleen de stad Breda, maar zijn heer was daar zelf zeer di-
rect bij betrokken als bevelhebber van het regeringsleger en stadhouder van Holland
en Utrecht. Daarvoor kwam de heer teren op ‘den Oort’ met zijn jonkers. Daerby
waeren de drossaet, scoutet, rentmeester ende de schepenen. Gesproken werd over het aan-
deel van de stad in de kosten van honderd ‘knechten’ om die voor een maand te le-
geren in de Langstraat ten bescuede van frontyeren. De hulptroepen, die de Engelse ko-
ning aanbood in de strijd tegen de Geldersen, arriveerden in 1511 in Breda op door-
reis naar bevelhebber Hendrik III van Nassau, die Venlo belegerde. De Engelse
kapitein werd onthaald ‘op ten Ort’.108

Graaf Hendrik III gebruikte ‘de Oort’ ook om via de drossaard het stadsbestuur
de wacht aan te zeggen als iets hem niet beviel. Dat gebeurde in 1515 op 18 oktober
toen de drossaard gestuurd door de graaf de wethouders ’s-middags ontbood op ‘den
Oort’ om met hen te spreken van tgheen dat hem by mynen heere bevolen was. Zij ble-
ven samen eten opdat de wethouderen te bat verstaen soude in der stadszaken ende int uutge-
ven van de goeden.109 Grote drukte ook voor ‘den Oort’ bracht het tweede huwelijk
van graaf Hendrik III te weeg. De politieke betekenis van zijn huwelijk met Claudia
de Châlon, prinses van Oranje werd ook door tijdgenoten als gewichtig ervaren. Het
huwelijk verenigde de huizen van Nassau en Oranje. Het was een gevolg van een
diplomatieke opdracht van Hendrik III bij de koning van Frankrijk. De princesse van
Aurangen, hofdame van de Franse koningin, werd tot in Breda vergezeld door de
hofhouding van de koningin van Frankrijk. Kort daarop kwam de jonge hertog
Karel, de latere keizer Karel V, met een groot aantal edelen om de vrouwe van onsen
heer wilcommen te heten met groote triumphe.110 Ook de speciale gezant van Frankrijk, de
hertog van Vendôme, en de landvoogdes Margaretha van Savoye waren naar Breda
gekomen. Op de Markt voor ‘den Oort’ had Roever Jan op d’incoompst van den prince
(Philibert d’Oranges, broer van de bruid), ende van mynre vrouwe veel sotternyen gemaickt en
veel costen gedaen.111

Na al die pracht en praal moet een reprimande van graaf Hendrik het stadsbe-
stuur zeer in verlegenheid gebracht hebben. Vanuit de burcht kregen de vroede va-
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deren de tip dat myn geneden here van Nassou claeghde dat men in de stadt van Breda
gheenen goeden wyn en tapt [en nog erger] dat hy selden goede wyn gedroncken hadde tot
Breda. Er werd ijlings betere wijn besteld in Eindhoven.112 Het bezoek van keizer
Maximiliaan in 1517 aan graaf Hendrik III en zijn stad bracht veel werk voor ‘den
Oort’, omdat de keizer door velen werd gevolgd en andere groten in Breda op au-
diëntie kwamen. De stad had het er zeer druk mee en schonk wijn aan de keurvorst
van Brandenburg, aan de heer van Beeveren de admirael van de zee, aan de kardinaal
van Arragon en aan vele lagere goden.113 Ook het overlijden van Claudia de Châlon
in 1522 bracht veel drukte. Haar driejarig zoontje onse jonge heere van Nassau, ook ge-
noemd Monseigneur le prince, werd met een groot gevolg uit Diest naar Breda overge-
bracht. Daartoe behoorden de hofmeester Adriaan van der Noot, de drossaard van
Brabant, de drossaard van Diest, de meier van Zichem, de rentmeester van Diest met
de drossaard, de rentmeester en de schout van Breda. De stad Breda onthaalde van-
zelfsprekend deze heren rijkelijk.114

Tussen 1522 en 1530 was graaf Hendrik III afwezig in Breda. Hij was met de
keizer, wiens eerste kamerling hij sinds 1520 was, in Italie en Spanje en dat is in de
stadsrekeningen goed te merken. Het werd stil wat hoge bezoekers betrof. In 1530
was hij terug. Hendriks derde vrouw, de Spaanse Mençia de Mendoza, markiezin
van Zenette, zorgde tussen 1531 en 1539, toen zij na de dood van haar man de stad
verliet, vaak voor opschudding. Vooral haar gedrag onmiddellijk na de dood van
Hendrik III maakte de executeurs testamentair woedend en zij vroegen zelfs de kei-
zer om in te grijpen. Reeds in 1531 weigerde zij zonder opgaaf van redenen de tra-
ditionele ommegang bij te wonen. De daarbij behorende spelen van de vier heems-
kinderen, de reuzinne en de reus, het spel van Sint Hubrecht en van Sint Joris met
de draak, moesten maar verschoven worden naar de kleine ommegang. Dat werd
schoorvoetend en met tegenzin ingewilligd. Want myn geneden Vrouwe van Nassau te
yersten omgange nyet geweest en was zoe heeft men ten tweeden omgange des Sondaeghs voir
Sint Jan doe men theylich Sacrament van der Nyeuwervaert ommedroech de spelen doen dragen
ende spelen tenselven tyde nyet gewoonlick en waren gedragen ende gespeeld te worden dair
inne de kerck wilde ongehouden blyven ende alsoe zyn van der stadtwegen betaelt VII Rgl.
XVI st. voor de spelers. Het kerkbestuur, dat de onkosten van de ommegangen steeds
gedragen had, wilde dus nu niet voor de kosten opdraaien. Daarop besloot de stad in
arrenmoede de kosten op zich te nemen. De tekst van de stadsklerk loog er niet om
toen hij er in de stads-rekeningen gewag van maakte. Het feestelijke eetmaal in ‘den
Oort’ volgend op die ommegang was geen succes. De markiezin weigerde het eten
aan te raken. Opten XVIIIen Juny anno XVc XXXI is myn genadige vrouwe van Nassou
met heuren vrouwen ende heeren gecomen opten Noort om te sien de processie ofte ommeganck.
Aldaer [was] bereydt een banquette dwelck myn gen. vrouwe nyet en proefde maar [wel] som-
mige heeren ende vrouwen dair banquet teerden.115

Het Stadtwaeghuys

Op de hoek van de Coerenmerct en de Gasthuysstrate lag het huis genoemd ‘de
Catte’. Dat huis zou tot 1534 een speciale dubbelrol vervullen aan de Markt. We
weten dat omdat de stad na de dood van Jan de Bont de oude diens kinderen geld
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betaalde. De stad was hen dat schuldig van een huis dat als waaghuis in gebruik was,
genaamd ‘de Catte’, gelegen naast het huis ‘de Ketel’ op de hoek van de Plaetse’. De
verkoper was Jan de Bont de jonge die daar dezelfde waag bleef bedienen maar nu in
dienst van de stad. Hij heeft dan al in hueren ende pachtinge der stadtwaghe.116 Van die
stadswaag is verder weinig concreets bekend. Twee stadsrekeningen uit 1516 ver-
melden een ijzeren balk van een balanche oft waghe voir de stadt en een rekening om
den ijzeren balk van de waag te voltooien.117

De rederijkerskamer Vreuchdendael

In 1515 al verkocht de stad het huis ‘de Catte’ aan mr. Jan de Roever den sot van
Vreuchdendael.118 Jan de Roever schreef de spelen die bij de ommegangen opgevoerd
werden.119 Zijn halfbroer mr Willem de Roever, schepen van Breda en schout van
Steenbergen, kocht in 1519 het huis ‘de Catte’ aan de Markt voir de gemeyn gesellen
Vroechdendael. Meester Willem verkocht dat huis in 1522 door aan de rederijkers van
‘Vreuchdendael’.120 Of die rederijkers alleen de camere boven gebruikt hebben en de
stadswaag beneden in functie gebleven is, is door het gebrek aan gegevens niet met
zekerheid te achterhalen. Zij zelf lijken wel onderscheid te maken tussen hun huis en
de camere. Dat zou op te maken zijn uit een rekening: Adriaen de Laet de prince geswo-
renen ende gemeyn gheselscap van den geselscappe van Vreuchdendale betaelt voor de reparatie
aen hun huys de Catte ENDE aen hun camere gedaen.121

De Coerenmerckt vòòr de stadsbrand van 1534

Omdat de Coerenmerckt door de stadsbrand grote veranderingen zou onder-
gaan is het nuttig de situatie daar rond 1500 te schetsen. De rooilijn van de westzijde
van de Coerenmerckt en van de Merckt was al die eeuwen gelijk gebleven. Dat gold
zoals eerder vermeld niet voor de oostzijde van de Coerenmerckt. De straatwand lag
meer westelijk en ving aan met de vlees- en lakenhal. Het vleeshuis was om begrij-
pelijke redenen gelijkvloers. In het vleeshuis bevonden zich zeventwintig banken of
stallen genoemt die ieder jaar weer op de avond voor Pasen worden verkaveld onder
27 vleeshouwers van het vleeshouwersgilde. Dat werd de caveldach genoemd.122 In
1529 werden de ribben vernieuwd om vlees aan te hangen. Twee heymelicheden of
toiletten en enkele kasten voltooiden het interieur van de Vleeshal.123

Daar boven zetelde het lakengilde met alle attributen die bij dat gilde hoorden
zoals een aenbeylt en een hamer om de lakens te zegelen, een lange strenghe die opten
lakenhalle is om die laken over te haelen en een kast om de loodjes te bewaren.124

Ernaast lag het woonhuis van Gheryt Hubrechts de vleeshouwer dat zijn twee
dochters Anthony en Cathelyn in 1516 geërfd hadden samen met een erfken daeraen-
liggende neven de Vleeshallen opte suytzyde.

Het huis ‘de Gapaert’ daarnaast werd bewoond door Cornelis Beens, ook een
beenhouwer zoals zijn naam al aangeeft, die het naliet aan zijn zoon Cornelis. In
1531 omschreven als huyse ende erve geheyten ‘den Gapaert’ staende omtrent de hallen tot
Breda.125
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Het huis naast ‘den Gapaert’ wordt steeds genoemd als behorende aan de tafelen
sHeylichs Gheests van Breda zuidelijk van ‘de Catte’. Het was niet ‘het’ Heilige
Geesthuys van Breda; dat lag in de Cingelstraat126, maar het is waarschijnlijk door
een onbekend gebleven persoon al voor 1500 aan die tafel geschonken. Dat gebeur-
de vaker om een plaats in het gasthuis te verwerven. Met ‘de Catte’ in gebruik als
waaghuis en rederijkerskamer eindigde de Coerenmerckt. De resten van deze huizen
liggen nu onder het plaveisel van de Grote Markt. De zware stenen funderingen van
de laken- en vleeshal zijn recentelijk teruggevonden.

De stadsbrand van 1534

De rampzalige stadsbrand van 1534 brak uit op een julidag in of bij de St.
Janskapel tegenover de laken- en vleeshal. Binnen enkele uren was het middeleeuw-
se, nog grotendeels in hout gebouwde Breda veranderd in een rokende puinhoop.
Het grootste deel van de stad was ingestort. De Coerenmerct en de Merct moeten
die avond een desolate aanblik geboden hebben. (afb. 25) Van de bebouwing was
vrijwel niets meer over. Nablussers hadden nog zeven dagen werk om oplaaiende
vuurhaarden overal in de stad te blussen. Het vuur was de Onze Lieve Vrouwekerk
tot op enkele meters genaderd. Waarschijnlijk hebben de werkers aan de nieuwe
kooromgang kans gezien het vuur van de kerk weg te houden. Aan de overzijde van
de kerk stopte de brand bij de toegangsteeg tot de oude Verckensstrate. Mogelijk
had het huis ‘de Sevensterre’, dat daar naast lag, een leien dak. (afb.26) Met ‘de
Sevensterre’ bleven ook de belendende panden ‘Bethlehem’, ‘de Merminne’ en ‘de
Ouden Oort’ gespaard. Ook de bebouwing van de noordzijde van de Markt aan de
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25. De Markt en de Coerenmerct na de grote stadsbrand
van 1534. Het noorden van de markt met de Grote
Kerk bleef gespaard, evenals het huis ‘de Eenhoirn’
aan de Korenmarkt. Tek. J. van Hooydonk
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Reigerstraat bleef gespaard. Het groot- en klein huis ‘Den Eenhoirn’ op de
Coerenmerkt lijkt de brand redelijk doorstaan te hebben.127 Een ooggetuige meldde:
Mits dat den brant soe onsoekelicken groot was. Elck hadde ghenoech met hem selven te doen
ende zijn lyff te salveren want ten was niet te lessen.128

Het stadhuis had grote schade opgelopen maar het muurwerk en de zolderingen
waren intakt gebleven. Rentmeester Montens, die de inboedel daar inspecteerde,
vond nog vele folianten intact.129 Het gespaarde archiefdeel werd overgebracht naar
het stadsteerhuis, dat buiten het bereik van het vuur gebleven was en nu tot tijdelijk
stadhuis werd ingericht. Het normale schrijfwerk op de geimproviseerde vestkamer
lag bijna drie weken stil. Bij de tijdelijke installatie van de vestkamer moesten twee
sloten gemaakt worden aan de kisten in de kleine kamer op ten Noort daer de scryfcamer
van de stadt mids den brandt een jaer lanc gehouden wert.130

Burgemeester van Bruheze kon net als de rentmeester in het beschadigde stad-
huis via de trappen op de kamer boven de raadzaal komen en heeft daar de kamer
opgeruimd en al het oud ijzer zoals ankers naar de zolder gebracht.131 De stadsreke-
ningen geven saillante details over de maatregelen die het stadsbestuur trof om de
chaos te lijf te gaan. Op 27 juli 1534 werd begonnen met het opruimen van puin aan
het stadhuis en de vleeshal. Het gruis van de markt en uit alle straten werd geruimd
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26. De Grote Markt met gedeeltelijke oude bebouwing die mogelijk van vóór 1534 dateert. Links de 
verbouwde ‘den Oort’, de originele ‘de Leeuw’, ‘den ouden Oort’, de verbouwde ‘Merminne’, 
de originele ‘Bethlehem’ en ‘de Zevenster’. Daar stopte de stadsbrand. Foto rond 1865. 
Stadsarchief Breda.
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en afgevoerd naar de Donck achter de Haagdijk. Aan dorpelingen uit de omgeving
werd verzocht mee te komen helpen bij het opruimen van de stad. Want mits den
grooten brande de straten overal verbult lagen soe dat men in oft doir de stadt nyet ende mocht
passeren tot groote desolatie van de stadt.132 Aangepakt werd ook het puin van het erf en
uit de kelder van ‘den Vogelsanck’. Op verzoek van de brouwers langs de Verloren
Cost werden arbeiders opgeroepen die de vaart opruimden zodat de brouwers weer
schoon water hadden.133 Ook een jongen, die het stadszegel gevonden had tussen
het puin, werd beloond met 3 stuivers. Rombout Berten de goudsmid kreeg op-
dracht een nieuw handvat aan dat zegel te maken. De oude laken- en vleeshal was
geheel verwoest. Ook daar werd alle ijzerwerk verzameld en opgeslagen.134

De getroffen huisbezitters bouwden vaak keeten op hun achtererven zoals
Robbrecht Ysack achter zijn verbrande huis ‘de Draeck’. Zij leefden daarin soms ja-
ren, alvorens nieuwbouw te kunnen plegen. Nog in 1546 moest het stadsbestuur
aandringen op wederopbouw bij diegenen die aan de straten gelegen ruïnes bezaten.
Kon dit voorlopig nog niet dan waren zij verplicht om een schutting langs de straat
te plaatsen.135

De wederopbouw van de Markt

Van de 56 huizen aan Merct en Coerenmerckt waren er slechts 7 gespaard ge-
bleven. Opvallend is dat van de 49 getroffen huiseigenaren er maar 26 in staat bleken
of de moed hadden de wederopbouw zelf te bekostigen. 23 ruïnes werden van de
hand gedaan. Als een projectontwikkelaar avant-la-lettre bleek jonker Jaspar van
Spaengien, de bevelhebber van de graaf op de burcht van Breda, zeer aktief bij aan-
koop en wederopbouw. Op de Markt kocht hij de puinhopen, in Breda steeds hof-
steden genoemd, van ‘de Gulden Aern’, ‘de Swaen’ en ‘de Molen’ en gaf opdracht
tot wederopbouw respectievelijk in 1535, 1536 en in 1539. Daarna deed hij ze van
de hand.136 Rentmeester Henrick Montens kocht de hofsteden ‘den Helm’ en ‘de
Sonne’. ‘Den Helm’ liet hij herbouwen in 1539 en ‘de Sonne’ bleef meer dan veer-
tien jaren een puinhoop. Montens verkocht zijn ruïne in 1546, misschien genood-
zaakt door de wederopbouwplicht die de stad dat jaar uitgevaardigd had. Niet hij
maar de nieuwe eigenaar burgemeester Cornelis Jansz. van Ypelaer herbouwde twee
jaar later ‘de Sonne’.137 Met deze herbouw was in 1548 de gehele Markt hersteld.

Ook andere zakenlieden waren actief in het verwerven van verbrande huizen.
Om financieel in staat te zijn vele hofsteden aan te kopen en daarop huizen te bou-
wen, besloten sommige timmerlieden tot samenwerking. De bekendsten die aldus
optraden werden in de bronnen als ‘de tymmerluyden’ genoemd: Matheus Denys
Heecxzone van de Haagdijk en Cornelis Jan Hendricxzone van het Gasthuyseynde.
Zij herbouwden tientallen huizen over de gehele stad verspreid. Aan de markt wer-
den door hen de huizen Grote Markt 8 en 10 aan de achteruit gezette rooilijn van
de vroegere Coerenmerckt gebouwd.138 (afb. 27) Zij herbouwden ook in 1539 het
huis ‘den Hert’ naast het stadhuis. Een andere aannemer Ghorys Jan Schelcken kocht
onder meer de hofsteden ‘het Gulden Vlyes’ en ‘de Wildeman’ en herbouwden die
in 1539. Omdat de oude kelder onder ‘de Wildeman’ te groot was, zou Ghorys een
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deel van de kelder mogen inkorten. Daardoor veranderde de rooilijn aan de
Gasthuysstrate. Een jaar later al verkocht hij de herbouwde huizen.139

Herstel en uitbreiding van het stadhuis

Bij de plannen tot herbouw van het beschadigde stadhuis en het vernielde ‘cleyn
raethuys’ besloten de schepenen het stadhuis uit te breiden. De grond van het ver-
brande ‘Vogelsanck’ ernaast werd daarvoor aangekocht.140 Op het terrein van ‘tcleyn
raethuys’ en de ‘Vogelsanck’ verrees nieuwbouw bestemd voor een schutterskamer
met een wenteltrap te bereiken, een nieuwe weeskamer daar boven, de lakenhal en
een teerkamer ter vervanging van het stadsteerhuis ‘den Oort’.141 Boven werd een
slaephoeck en kamer met keuken als huisvesting ingericht voor de stadsbode of stad-
huysknaep Peter. Stadsopzichter Michiel van de Put moest het werk aan het stadhuis
begeleiden. Hij had het dagelijks opzicht op de bouw en zag toe op de metselaars, de
timmerlieden, de schrijnwerkers en de dakdekkers. Honderd twee en vijftig dagen
duurde het werk aan het stadhuis.142

Als architect wordt genoemd Jan Otten van Galen, bekend als spelregeerder bij
de grote ommegangen. Zijn belangrijkste opdracht moet zijn geweest achter een ge-
heel nieuwe voorpui alle bouwdelen van het vergrote stadhuis te verenigen (afb. 28).
Een stadsrekening vermeldt: Jan Ottenzone van Galen betaelt van een patroen van den
voirpuye aen der stadthuys gemaect. Dat gebeurde op verzoek van burgemeester Van
Bruheze die hem daarvoor vijftien stuivers uitbetaalde. Hij mocht marmersteen ver-
werken in de pui en drie friezen voor het stadhuis. Jan leverde ook twee leeuwen.
Voor het interieur vervaardigde hij drie medaillons met hoofden, zoals aan het paleis
van graaf Hendrik III. Het stadhuis kon al in januari 1537 in gebruik worden geno-
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27. De bebouwing aan de achteruitgezette rooilijn van de vroegere korenmarkt. Vanaf links ‘de Ketel’, dan
de twee huizen neergezet door de tymmerluyden, daarna De huizen ‘den Gapaert’ en ‘de Keerse’. 
Voor ‘de Keerse’ zijn in 1995 funderingsresten gevonden van de vlees- en lakenhal van Breda.
Stadsarchief Breda.
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28. De vergrote voorgevel van het stadhuis rond de feestelijkheden van de Vrede van Munster. De voorge-
vel is ontworpen en uitgevoerd door Jan Ottenzone van Galen. Naast het stadhuis de herberg ‘den
Hert’. Op de achtergrond ‘de Ketel’, de camere van rethoryke.

29. De schepenkamer met magistraten, ambassadeurs rond de tafel in 1648. Trompetters en muzikanten 
blazen feestmuziek door de open ramen naar de menigte op de Grote Markt.
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men.143 De aanbouw en uitbreiding achter de nieuwe gevel ging nog door tot 1548.
(afb. 29)

De vergroting van de Markt na 1534

De vernielde laken- en vleeshal aan de Coerenmerckt werd niet ter plaatse her-
bouwd. De lakenhal werd overgebracht naar een nieuwe kamer in het vergrote stad-
huis. De vleeshal werd verplaatst in de richting van de nieuw aangelegde Veemarkt
op het Nonnenveld. Het gebouw verrees aan de Oude Veste op de hoek van een
nieuw aan te leggen straat de Vleeshalstrate nu Halstraat.144 Of een verbreding van de
oude Coerenmerckt al vòòr de brand overwogen was, is niet bekend. De brand met
de daarbij gepaard gaande vernieling van de oostwand van de Coerenmerckt heeft in
ieder geval de planvorming bevorderd. Vermoedelijk zocht de stad compensatie voor
het verlies van een deel van de marktruimte. De bouw van een kooromgang aan de
Onze Lieve Vrouwekerk had namelijk het noordelijk deel van de Markt aanzienlijk
versmald.

Voor de verbreding van de oude Coerenmerckt hoefden slechts vier hofsteden
aangekocht te worden: de puinhopen van ‘de Catte’, de hofstad van de Tafel van de
Heilige Geest, het afgebrande ‘de Gapaert’ en het huis achter de vernielde vleeshal.
(afb. 30) Daarmee schoof de rooilijn ongeveer tien meter in oostelijke richting op en
verdween het oude huis ‘de Catte’ dat nu totter merct gevuecht is.145 Dat gebeurde ook
met de hofstad ‘den Gapaert’ van Cornelis Beens.146 Beens liet zijn oude kelder in-
tact en bouwde erachter twee nieuwe huizen.147 Het huis ‘de Ketel’, herbouwd in
1540 door de schepen mr. Gooswyn Buysen, werd en bleef tot op heden hoekpand
van de vergrote Markt. Het openliggende achtererf ervan werd een bouwplaats door
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30 Het huis Patro Nostro van de kramer Aert Gielis die 
moeilijkheden maakte met het plaatsen van zijn kraam tussen
de lakenhandelaren voor zijn huis. Stadsarchief Breda.
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de tymmerluyden opgevuld (Grote Markt 8 en 10). Naast een gespaarde steeg bouwde
Cornelis Beens alias Mussen zijn huis ‘den Gapaert’ aan de Markt.148 Nu hoekpand
Grote Markt en St. Janstraat.

De naam ‘Coerenmerckt’ verdween daarna langzaam uit de bronnen; niet het
gebruik ervan. Ondanks de aanleg van de Havermarkt in 1492 zijn de graanhandela-
ren later weer naar de oude stek teruggekeerd en daar gebleven. Een stadsverorde-
ning gaf die hardnekkigheid aan. Als de verkopers van koren en graan ter markt ko-
men dan moeten zij hun korenzakken van de wagens halen. Zij moeten die leggen
binnen de goot van de put bij de St. Janskapel tot aan de hoek waar het huis ‘de
Ketel’ ligt. Daarna zijn zij verplicht hun wagens van de markt te verwijderen.149

Marktverordeningen

Je zou verwachten dat het marktwezen streng gereglementeerd zou zijn, maar
de bronnen hierover zijn heel spaarzaam. Er waren ruzies voor nodig om af en toe
iets te weten te komen. Zoals in 1554 toen kramer Aert Gielis eigenaar van de win-
kel ‘Patro Nostro’ (Grote Markt 37) tegenover zijn huis een kraam met zijn handels-
waar wilde plaatsen. (afb.30) Dat was de lakenhandelaren een doorn in het oog.
Conform de oude ordonnantien was de gehele Markt tussen de Korte Brugstraat en de
Onze Lieve Vrouwekerk exclusief gereserveerd voor lakenkramen. Omdat de laken-
handelaren tussen elke vier kramen een doorgang vrij moesten houden om daer gemec-
kelick deur te mogen passeren moest Aert Gielis een heel eind opschuiven en een plaats
bij de Onze Lieve Vrouwekerk zoeken. Aldus besloot het stadsbestuur in 1554.150 In
de Reigerstraat was in 1558 de drukte van de vele wagens die daar op weg naar de
markt langs kwamen, zo erg geworden dat ze elkaar niet meer passeren konden en
vastliepen. Daarom werd besloten de mandenmakers die daar altijd al hun markt
mochten houden, voortaan te verwijzen met hun manden en korven naar de nieuwe
Halstraat.151

De Grote Markt tot 1550

Na de brand verloor de Grote Markt belangrijke stedelijke instellingen. Dat wa-
ren het waaghuis, de laken- en vleeshal en het stadsteerhuis. Bij de verbouwing van
het stadhuis, hiervoor beschreven, was al gebleken dat Breda haar teerhuis ‘den
Oort’ niet meer nodig had. De gastvrijheid die ‘den Oort’ de gasten van heer en stad
geboden had, kon kennelijk een teerkamer op het stadhuis thans ook bieden.
Bovendien had graaf Hendrik III op zijn paleisterrein zoveel nieuwbouw, waaronder
logiesruimte, gepleegd dat hij zijn hoge gasten voldoende riante ruimten kon bieden.
Door een legaat van graaf Hendrik III werd de herbergier van het oude stadsteerhuis
in staat gesteld het pand aan te kopen. Vermoedelijk de laatste bijeenkomst met een
gelag vond in 1536 plaats met de grave van Senetten, Hr. van de Wyngaerde schoutet,
Jaspar van Spaengyen casteleyn, hoofmeester Gabriel de Byest en Raedt mr. Steven van de
Berge.152 Waarom de stadsklerk bij die gelegenheid graaf Hendrik III met zijn
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Spaanse titel ‘grave van Senetten’ noemde, is een raadsel. Met grote tegenzin had
graaf Hendrik bij de huwelijksonderhandelingen met de markiezin van Zenetta be-
dongen dat hij alleen in Spanje als ‘Senetten’ aangesproken mocht worden.
Vermoedelijk is toen tijdens het gelag een eventuele verkoop van het stadsteerhuis
besproken.

Kort daarvoor was ‘den Oort’ nog getroffen door een andere calamiteit, de pest.
Immers een beambte moest de registers van de schepenbrieven en andere boeken en
geschriften halen uit de kamer die de secretaris nodig had. Een niet ongevaarlijke
opdracht omdat Salatijns vrouw kort daarvoor overleden was en men dat aan de pest
toeschreef.153 Kort daarna verkochten de burgemeesters, na raadpleging en toestem-
ming van graaf Hendrik, aan Salatijn Cristoffels van Sinte Cornelismunster als meest-
biedende het huis met het plein en met de plaats ravet of caetspel daer achter liggende ge-
naempt ‘Den Noort’.154 Ofschoon Salatijn voor zijn geprivatiseerde herberg al in dat-
zelfde jaar de eerste aanbetaling gedaan had,155 werden zijn kennelijke
betalingsproblemen opgelost door een legaat van graaf Hendrik III van Nassau in
1538. Die zorg van de graaf voor de herbergier is minder vreemd als men weet dat
zij beiden grootvader waren van hetzelfde kleinkind Palamedes de Châlon, bastaard-
zoon van prins René de Châlon en Geertruydt Christoffel Salatynsdochter.156 Zo
was het doek gevallen over dat typisch laat-middeleeuwse instituut in Breda, dat zo
nauw verbonden was geweest met het huis van Nassau.

Camere van rethorycke Vreuchendael in ‘de Ketel’, 1551

Het huis ‘de Ketel’ werd in 1544 door de erfgenamen van schepen Buysen ver-
kocht aan diens zoon Mr. Anthonis Buysen, medicus te Antwerpen.157 Na zijn be-
noeming tot hoogleraar aan de universiteit van Leuven, verkocht hij ‘de Ketel’ in
1547. In 1551 kocht Zebrecht Ghysbrecht Elincxzone prins met zijn 22 gezellen het
huis ‘de Ketel’ aan voor de door de brand dakloos geworden rederijkerskamer
‘Vreuchdendael’, naast hun verloren gegane huis ‘de Catte’.158

Enkele belangwekkende bewoners van de vernieuwde Markt na 1534

Het huis ‘Bethlem’ (nr 52) werd in 1536 aangekocht door mr. Jan Peter
Anthoniszone van Hoodonck alias Dekens, de goudsmid. (afb. 31) Hij werkte vaak
voor het hof maar niet altijd tot zijn genoegen. Mençia de Mendoza, de weduwe
van graaf Hendrik III, had hem bij haar vertrek laten zitten met een groot aantal re-
keningen. De dood van graaf Hendrik en het vertrek van de markiezin van Zenetta
ontnam hem de gelegenheid zijn geld te innen. Zelfs de verschuldigde rente bleef
uit. Die heeft uiteindelijk de stad voldaan. Prettiger verliep een andere opdracht in
1551 bestemd voor het hof bij de verwelkoming van gravin Anna van Buren, de
echtgenote van prins Willem van Oranje. Jan van Hoodonck had van het stadsbe-
stuur de opdracht ontvangen om twee gouden koppen met deksel te vervaardigen.
Zoals gebruikelijk bij zo’n kostbare opdracht moest de hoeveelheid goud die ver-
werkt was in de opdracht, gekeurd en gewogen worden door twee andere goudsme-
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den, waaronder de jonge Bredase goudsmid Elyaes Marcus. Hij was nog in de leer in
Antwerpen maar kwam daarvoor naar de goudsmidswinkel van Jan van Hoodonck.
Samen met het stadsbestuur zijn de tien raadsleden terstond na die controle met de
gouden coppen metten decsels gegaen opte borcht tot Breda tot myn gen. vrouwe de princesse.159

Jan komt nog op een ander terrein voor. Hij ging samen met Jacop Cheews een aan-
tal broden brengen naar de werkers aan de nyeuwe wasdomme het Mastbos.160

Peter Peterszone van Colen de goudsmit

Peter was een zoon van Peter van Colen eveneens goudsmid. Hij was geboren
in het huis ‘de Wynthont’ (Grote Markt 42). Hij zou evenals zijn vader het goud-
smedenambacht leren. Hij huwde Anne Robbrecht Anthonisdochter bij wie hij een
zoon Rutgeerken kreeg. Na haar dood trouwde hij Henricke Godertsdochter
Piggen waarna hij in 1564 introk in haar huis in de Corte Brugstrate (nu nr 8), toen
nog genoemd ‘de Tenne Potkanne’. De naam werd spoedig toepasselijk veranderd in
‘De Gulden Keten’.161 Hij was als betaalmeester verbonden aan een geheime calvi-
nistische groep die beeldenstormers naar Breda zou halen. Peter Peterszoon van
Colen kreeg de rol van uitbetaler van gage aan de ingehuurde beeldbrekers. Kort na
de beeldenstorm in 1566 werd hij gearresteerd en in de gevangenpoort vastgezet.162

Bij het naderen van de hertog van Alva is hij in 1568 op last van een angstig stadsbe-
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31. Rechts het goudsmidshuis ‘Bethlehem’van Jan van Hoodonck alias Dekens 
hofleverancier. Stadsarchief Breda.
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stuur op het Kasteelplein verbrand. Zijn tweede vrouw met zijn zevenjarig zoontje
Rutgeerken weken uit naar de stede van Noorwitz bij Londen.163

Samenvatting

De Grote Markt van Breda moet aangelegd zijn kort voordat Breda stadsrechten
verkregen had. Het groot aantal herencijnzen op deze locatie geeft een indicatie van
het tijdstip van bebouwing: na de opheffing van de horigheid in Breda in 1246 en
voor de stadsverlening in 1252. Niet het stadsbestuur van Breda heeft daartoe de op-
dracht gegeven; dat bestond immers in die jaren nog niet, maar de heer van Breda.
De aanleg werd gepland ten zuiden van het domeincentrum van de heer van Breda,
op een hogere locatie tegen dat centrum aan en op enige afstand van doorgaande
wegen gelegen. De aanleg omvatte twee pleinen: de Plaetse en de smaller uitgevoer-
de Coerenmerct. Aan de Plaetse werden aan het einde van de dertiende of de eerste
helft van de veertiende eeuw een raadhuis en een vleeshal gebouwd. Belangrijke pa-
triciërs bouwden huizen aan de Plaetse. In de loop van de veertiende eeuw werd aan
de Coerenmerct een nieuwe laken- en vleeshal gebouwd. In de vijftiende eeuw zijn
er nogal wat herbergen aan de Plaetse. Vanaf de tweede helft van de vijftiende eeuw
ging met de groei van het aantal herbergen de commercie een belangrijker plaats in-
nemen aan de Plaetse. Het patriciaat verliet geleidelijk de Plaetse en ging wonen in
Visscherstrate, Katerstrate, Steenbrugstrate en de Veterstrate. In 1512 werd definitief
de oude naam Plaetse of Forum vervangen door de naam ‘Merct’.
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32. De Grote Markt in
vogelvlucht met ver-
brede korenmarkt en
de Halstraat, beide in
die vorm na 1534.
Stadsarchief Breda
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In de 16e eeuw is naast het aantal herbergen het aantal winkels sterk toegeno-
men. Verkocht werden er schilderswaren, stopen, schrijfpapier, ijzerwaren, toortsen,
laken, wijn en brood. Minstens vier apothekers waren aan de Markt gevestigd. (afb.
34) Verder werkten en woonden er drie lakenverkopers, drie goudsmeden, twee
barbiers tevens ‘surgeynen’, drie vleeshouwers, twee kleermakers, een schrijnwerker
en twee roeydragers of politieagenten. Het aantal priesters dat aan de Markt woonde
was opvallend gering in verhouding tot de Katerstrate en de Visscherstrate. De stads-
brand van 1534 was aanleiding tot verbreding van de oude Coerenmerct die met de
Plaetse verenigd werd tot wat sindsdien de Grote Markt genoemd wordt. (afb. 32)
De Markt verloor toen de laken- en vleeshal, het waaghuis en het gerenommeerde
stadsteerhuis ‘den Noort’. De rederijkerskamer betrok het huis ‘de Ketel’. De weder-
opbouw was in 1548, veertien jaren na de catastrofale brand van 1534, voltooid met
de herbouw van de bekende herberg ‘de Sonne’. Het morfologisch profiel van het
plein is vanaf de brand in 1534 niet meer veranderd. Drie middeleeuwse instituties
hebben de eeuwen daar overleefd: de Onze Lieve Vrouwekerk of Grote Kerk als
centrum van religieus leven, het stadhuis als zetel van het stadsbestuur en de weke-
lijkse markten. Wel hebben vele huisgevels elkaar steeds weer afgewisseld en zijn
vele authentieke gevels van na de grote stadsbrand achter pleisterlagen verdwenen.
Dit laatste is vooral in de negentiende eeuw gebeurd.
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