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Lastige straten (2)
Door Hans de Kievith
Van een aantal straten in Breda is de oorsprong en naamgeving
op z’n minst onduidelijk of verwarrend. In een vorig artikel zijn de
Cingelstraat en het Kasteelplein belicht. Ditmaal nemen we de
Waterstraat en een deel van de Nieuwstraat onder de loep. Deze
twee straten hebben namelijk oudere afwijkende namen, namelijk
Waterpoortstraat en Steenbrugstraat, die ook nog door elkaar
gebruikt werden. Daarbij komt nog dat de Nieuwstraat voorbij de
knik bij het toekomstige hotel (Nieuwstraat 21-29) niet meetelt in
dit verhaal. Dat is werkelijk een “Nieuwstraat”.
Het eerste gedeelte van de Nieuwstraat en de Waterstraat vormde
in de middeleeuwen een korte route naar de Mark vanaf het
knooppunt Ridderstraat - Karrestraat/Eindstraat. Aan de
noordwestzijde van de stad had de Vismarktstraat een zelfde
functie. Het verbond de hoofdroute met het water. Bij de
Vismarktstraat zijn havenfaciliteiten en de samenhangende
economische activiteiten in de late middeleeuwen veel
zichtbaarder: een markt, havenkraan, overslag etc.
Havenfaciliteiten
De aanleiding voor meer onderzoek naar beide straten is
tweeledig: Allereerst is er vanuit archeologisch en historisch
perspectief veel belangstelling voor dit stadsdeel. De belangrijkste
vraag hierbij is of er in de late middeleeuwen hier havenfaciliteiten
waren. Daarnaast is het toponiem “Steenbrug” nogal raadselachtig
omdat deze al in 1303 opduikt, nog voor de bouw van de
stadsmuur. Een tijd dat het gebruik van baksteen of natuursteen,
hier in de regio, alleen werd gebruikt voor gebouwen met status
zoals kerken en kastelen.
Straatnamen
De Waterpoortstraat, overigens een straatnaam die pas in de late
15e eeuw gangbaar wordt4, leidde naar de Waterpoort. Maar de
Steenbrugstraat: waar lag dan die stenen brug? Door historische
gegevens met de resultaten van archeologisch onderzoek te
combineren hebben we nu een hypothese over “Steenbrugge” en
kunnen we de aard van Waterpoort beter begrijpen.
Lees verder

Meer interessante activiteiten van
'Heemkundekring Paulus van
Daesdonck' vindt u hier.

Interessante links:
Erfgoedweb Breda
Erfgoedweb Junior
Erfgoed Breda app
Stadsarchief Breda
Breda's Museum
Breda Nassaustad
Begijnhof Breda
Princenhaags Museum
Paulus van Daesdonck
Kasteel van Breda
Meer links...

De Geschied- en
Oudheidkundige Kring van Stad
en Land van Breda ‘De
Oranjeboom’ werd opgericht in
1948. Het werkgebied van de
vereniging strekt zich uit van
Gilze en Rijen tot en met
Roosendaal en van
Geertruidenberg tot en met
Zundert en Baarle-Nassau. Meer
informatie vindt u op de
website van de vereniging.

Download de literatuurlijst met
een overzicht van archeologie en
gerelateerde onderwerpen die
betrekking hebben op de
Gemeente Breda.

Erfgoedweb Breda beschikt over
een groot aantal beleidskaarten,
nota's, vindplaatskaarten,
erfgoedbrieven, archeologische
rapporten en vestingkaarten . U
vindt ze onder downloads.

Kaart met de inventarisatie van
alle historische land- en
waterwegen. Eén van de
plattegronden uit de
Cultuurhistorische
Landschapsinventarisatie van
Karel Leenders die in opdracht
van de Gemeente Breda is
uitgevoerd. Bekijk de kaart hier
Bekijk de kaart hier.

Boekenserie over het

Kanonskogel bij het

Begijnhof

Amphia Ziekenhuis

26 juni - In het kader van het

23 juni - Op een grasveld ten

jubileum ‘750 jaar Begijnhof in

westen van het Amphia

Breda’ - dat in 2017 wordt

Ziekenhuis is een kanonskogel

gevierd - laat het bestuur van

aangetroffen tijdens een

het Begijnhof een serie boeken

onderzoek. De kanonskogel is

verschijnen. Reeds drie boeken

overgedragen aan het

zijn verschenen; 'Leven tussen 't

Archeologisch Centrum van de

Klooster en de

gemeente Breda. Het is een

Wereld' (2011), 'Vrijheid in

ijzeren kogel met een diameter

gebondenheid' (2013) en 'Het

van 14,5 cm en een gewicht van

geschrevene blijft' (2015). Lees

meer dan 10 kilo! Lees verder

verder

Weer nieuwe straatnamen op ErfgoedWeb
22 juni - Er zijn weer heel wat straatnamen geplaatst op onze
website. De gemeente Breda (inclusief de dorpen) kent tussen de
2200 en de 2300 straatnamen. Deze kunnen we uiteraard niet
allemaal afzonderlijk behandelen. We beperken ons tot de meer
interessante
straatnamen,
hetzij
interessant
vanuit de
geschiedenis, hetzij vanuit de naamsverklaring en tot de
thematische groepen van straatnamen. Lees verder

Twee belangrijke

Charles Stulemeijer (1880-

archeologische rapporten

1968)

gepubliceerd

18 juni - Carel Lambertus

23 juni - Afgelopen week zijn er

Stulemeijer werd op 20

twee belangrijke archeologische

september 1880 in Rotterdam

rapporten uitgekomen. Het

geboren als zoon van Adrianus

betreft het archeologisch

Hendricus Stulemeijer (1842-

onderzoek uit 2012 op het

1890), schoenmaker en

binnenterrein van het Begijnhof

timmerman/aannemer, en

en het onderzoek voorafgaand

Catharina Agatha van Heck

aan de nieuwbouw van

(1836-1905). Hij huwde op 24

basisschool Laurentius aan de

april 1903 Esther Lucie Marie

Viandenlaan.

Therèse Ghislaine Evrard (1873-

Lees verder

1949). Lees verder

Open Monumentendag Breda 2015 in teken van kunst
en ambacht
19 juni - Open Monumentendag heeft in 2015 als thema ‘Kunst en
Ambacht’. Open Monumentendag gaat niet alleen over bijzondere
gebouwen maar ook over de mensen die erin wonen en werken.
De Gemeente Breda heeft ook dit jaar weer een bijzonder
programma samengesteld. Vanwege het jaarlijks groeiende aantal
bezoekers
voor dit gratis evenement begint de Open
Monumentendag dit jaar al op vrijdagavond. Er vinden van 11 tot
en met 13 september allerlei activiteiten plaats in het centrum,
Princenhage en Belcrum. Lees verder

Zelden vertoond......een

Uit een oude doos (8):

scheuer

Voldoende vooraad......

9 juni - Bij onderzoek naar het

5 juni - Deze laat negentiende

glas dat in 1991 werd

eeuwse pot werd gevonden op

gevonden tijdens de grote

het erf van één van de huisjes

opgravingen aan de Molenstraat

aan de Koevoet, een steegje in

(Bibliotheek/Nieuwe Veste)

de St. Jansstraat. De

werden glasfragmenten

afmetingen zijn bijzonder: circa

aangetroffen die niet tot de

30cm hoog met een zeer smalle

algemeen voorkomende

standvoet. Er zaten twee oren

glasvormen konden worden

aan en de gehele pot was zeer

herleid. Lees verder

stevig uitgevoerd. Lees verder

Rithmeesterpark in de prehistorie
1 juni - Vanwege de ontwikkeling van het Rithmeesterpark, gelegen
tussen de Hogesnelheidsspoorlijn en de Princenhagelaan, heeft er
in de maand mei archeologisch onderzoek plaatsgevonden. Omdat
er bij proefsleuvenonderzoek op deze locatie al eerder zeer
interessante sporen en vondsten uit onder andere de midden
steentijd (mesolithicum) en ijzertijd zijn aangetroffen, was
aanvullend onderzoek noodzakelijk. Ook ditmaal hebben de
archeologen van de gemeente Breda in dit beekdalgebied van de
Bijloop waardevolle informatie uit diverse perioden verzameld.
Lees verder

Zelfportretten,

"Kraak"porselein in Breda

zandpatronen en

6 mei - Vanaf het begin van de

zoldergeheimen: Grote

17e eeuw werd de markt

Kerk druk bezocht

overspoeld met een nieuwigheid

12 mei - De Grote Kerk was

(althans hier in de

zaterdag 9 en zondag 10 mei

Nederlanden): het Chinese

Open Monument van de maand

porselein. In eerste instantie

mei. Het weekend was een

door verovering van Portugese

voorproefje op de Open

handelsschepen, later door

Monumentendag in september.

eigen handel met China. Het

Bijna 2500 bezoekers kwamen

vroegste aangevoerde porselein

binnen en buiten kijken naar dit

(vanaf 1602) werd geveild of

bijzondere pand. Wie voor het

verhandeld in Middelburg en in

eerst in de Grote Kerk kwam,

Amsterdam, wat later in

Colofon

kreeg deze dagen een

meerdere havensteden in West-

stoomcursus 'Breda en de Grote

Nederland. Lees verder
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Kerk'. Lees verder

400 jaar Belcrum - Op
zaterdag 4 juli vindt het
eindspektakel van 400 jaar
Belcrum plaats!
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Opgraving gehucht Eikberg afgerond
11 mei - In januari en februari van dit jaar is er
een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd op meerdere percelen
tussen de Brigidastraat, Gilzeweg en Eikbergseweg te Bavel.
Daarbij kwamen zoveel vondsten en sporen tevoorschijn die
samenhangen met het gehucht Eikberg dat er in april een
archeologisch vervolgonderzoek is geweest. Tijdens deze
opgraving zijn de locaties waar de meeste bewoningssporen
verwacht werden verder onderzocht, met als doel om zoveel
mogelijk over de ontwikkeling en het karakter van het gehucht
Eikberg te weten te komen. Het vervolgonderzoek heeft veel
nieuwe sporen en vondstmateriaal opgeleverd. Lees verder
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