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Herinrichting van de Markt in Steenbergen 

Opknapbeurt 
In 2012 is gestart om het centrum van Steenbergen een opknapbeurt te geven. Onderdeel ervan is 
de herinrichting van de Markt. De bomen en straatverlichting verdwijnen en komen op een 
andere plaats terug. Er komt meer ruimte voor terrasjes, de bestrating wordt vernieuwd en er 
komt een fontein. 
Voor het plaatsen van de fontein werd over een oppervlak van ± 9.50 x 5,50 de bestrating en een 
laag bestratingzand verwijderd. De ondergrond werd daar gereedgemaakt om er een betonplaat te 
storten voor de fontein. Tevens werd er aan en afvoer van water aangelegd. 

Oude funderingen van een kerk 
Tijdens de grondwerkzaamheden voor de fontein kwam metselwerk van oude funderingen vrij . 
Op maandag 6 maart 2012 is dat metselwerk door ons onderzocht, ingemeten, gefotografeerd en 

getekend. Zie daarvoor 
de tekening op blz. 4 in 
dit verslag. 
Het metselwerk, de 
steensoort, de 
afmetingen en de plaats 
van de aangetroffen 
funderingen lijken erop 
te wijzen dat zij behoren 
tot de Gummaruskerk 
die daar in 1831 werd 
gebouwd. Zie de foto op 
de voorzijde van dit 
verslag i ) 

De funderingen worden 

vrijgemaakt voor onderzoek en 
. 2) 

registratie 

PS 
Het is niet voor het eerst dat men deze 
fundering tijdens grondwerkzaamheden 
tegen is gekomen. Een en ander blijkt 
wel uit een krantenbericht uit 1933 
waarin melding wordt gemaakt van 'oude 
hechte funderingen' op De Markt. 

Krantenbericht van onbekende oorsprong uit 1933 

O u d e f u n d a m e n t e n e n 
v o o r w e r p e n 

Bij het graven voor de rioleering op ons 
Marktplein stoot men weer, zooals vorig jaar, 
op de oude hechte fundeeringen der eertijds 
daar gestaan hebbende Kath. Kerk. Het geeft 
heel wat werk eer men hier doorheen gekapt 
is, daar de steenen massief op elkaar zitten en 
deze fundeeringen een respectabelen omvang 
hebben. 

Ook zijn bij de opgravingen op het Markt

plein weer een tweetal oude aarden kannetjes 
blootgelegd, die nog in geheel ongeschonden 
seaat boven zijn gebracht. / 4  J —Jĵ 
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Een stukje geschiedenis van deze plek3' 
Voordat de kerk daar kon worden gebouwd, moest in 1826 aan het einde van het huidige 
marktplein het oude stadhuis en gevangentoren worden afgebroken. Ook de funderingen werden 
daarbij verwijderd en moest er een deel van de Lindengracht worden gedempt. 
Zo kwam ruimte vrij voor de 
bouw van een kerk die de oude 
Gummarus schuurkerk uit 1708 
in de Kleine Kerkstraat (toen 
Vleeschhouwerstraat) moest 
gaan vervangen. 
De kerk werd wederom 
vernoemd naar de heilige 
Gummarus en in 1831 plechtig 
ingewijd. 

Het oude stadhuis op De Markt. Zicht vanaf de 

havenzijde. ' 

mm 

Plattegrond van het centrum met de markt in 1830. De voorgevel van het oude stadhuis 3, ligt in 
li jn met het verlengde van de Visserstraat. 
4 is de oude waterpoort. 5 ) 

Plaats en vorm van de kerk zoals die op de 
kadasterkaart 
van 1897 staat. 

L I N D E N . . 
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Wijziging van de voorgevel en toren 
In de periode 1861-1863 kreeg de kerk, die in waterstaatsstijl 
was gebouwd en waarvan op dit moment geen afbeelding 
bekend is, een meer luisterrijk aanzicht. Het eenvoudige 
torentje moest plaatsmaken voor een rijzige toren met 
uurwerk en klokken. Voor die wijziging werd opnieuw een 
strook grond van de markt aangekocht waardoor de kerk het aanzicht kreeg zoals de foto op de 
voorkant van dit verslag laat zien. 

X.CJCerk. 
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Een nieuwe kerk 
Erg lang heeft de kerk daar niet gestaan, want door een sterk aanwassende bevolking en grotere 
welvaart aan het einde van de 19e eeuw, werden hogere eisen gesteld aan de parochiekerken. 
Ook konden de Steenbergenaren niet langer vrede hebben met de kerk in de waterstaatsstijl. 
Architect P.Cuypers ontwierp daarom de huidige Gummarus die achter de bestaande kerk werd 
gebouwd. Op 30 oktober 1900 werd daarvoor de eerste steen gelegd. Op 25 september 1902 
werd de kerk 
ingezegend waarna 
de oude 
Gummaruskerk 
werd afgebroken. 
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Zicht op de beide Gummarus kerken vanuit de Blauwstraat.1 

Op de voorgrond rechts het 'Nieuwe weeshuis' dat in 1978 werd afgebroken om plaats te maken voor de huidige bibliotheek 
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Situatietekening en afmetingen van de aangetroffen funderingen op de plaats waar zich nu de fontein bevindt 2) 
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Coördinaten punt D: X = 80.922 Y = 400.384 
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Gegevens behorende bij de situatietekening op voorgaande bladzijde 

Het metselwerk van de delen B, C, E en F is opgetrokken uit rode baksteen van het formaat 
24x12x4,5 cm. 
Het formaat en profiel in de diepte zijn niet bekend omdat daar geen onderzoek naar is gedaan. 
De funderingen lopen naar beneden toe breder uit. Dit bleek bij grondwerkzaamheden die de 
uitvoerder eerder moest verrichten voor de aanleg van de afvoerput bij A. 

Hoogten ten opzichte van NAP 
A Riooldeksel op straatniveau NAP - t - 2.66m 
B NAP+ l,91m 
C NAP + 2,1 l m 
E NAP4-2,04m 
F NAP + 2,08m 

D Is een ronde natuurstenen plaat van Arduin waarvan een deel is afgebroken. De plaat is ± l m 
in doorsnede, heeft een afgeronde rand van 21 cm, versierd met groefjes. Bovenop de plaat 
zitten resten specie. 
Het gaat het hier om het basement (de voet) van een pilaar, die zich aan de voorgevel van de 
in 1861 toegevoegde nieuwe gevel en toren bevond. De funderingsresten, aangemerkt 
met E, C en F, lijken te gaan om de fundering van de voorgevel van de kerk toen die zich nog 
in de oorspronkelijke waterstaatstijl bevond. 

1 Is de uitbraak van de fundering voor een gietijzeren leiding van losse buizen. 
2 Is de uitbraak van de fundering voor een waterleiding? 

3 en 4 Op deze plaatsen loopt het muurwerk richting pij l door. 

~ — I s de omtrek van het uitgegraven deel voor de aanleg van de fundering 
van de fontein. 

Nog een aantal waarnemingen 
Tijdens het uitgraven van de plaatsen waar nieuwe bomen worden geplaatst, op 14 en 15 maart, 
kwamen onder de bestrating nog meer delen van een fundering te voorschijn. Gezien het 
metselwerk lijken die tot dezelfde oude bebouwing van de kerk te behoren. 
De funderingen (poeren?) van ± 1,00 m x 1,00 m bevonden zich op beide hoeken van de Markt 
tegenover de huidige Gummarus. Op 3,50 m vanuit de gevel van het pand Markt 21, op 5,50 m 

vanuit de Westdam. En op 4,50 m vanuit de gevel van het 
pand Markt 20, op 5,50 m vanuit de Oostdam. 
Op dinsdag 20 maart, op de plaats waar een afvoerput 
voor hemelwaterafvoer werd geplaatst, werd op een 
diepte van ± NAP + 3,90m een zandstenen kapiteel 
(bovenstuk) van een zuil aangetroffen. 
Het ornament heeft toebehoord aan de oude 19e eeuwse 
Gummaruskerk. Zie de foto op de voorzijde van dit 
verslag waarop is te zien dat zich twee (of vier?) van die 
ornamenten op de hoeken van de toren bevinden. Ook 
lagen er op die plaats meerdere fragmenten zandsteen die 
tot dezelfde zuilen behoorden. 

Zandstenen kapiteel ; 
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Tevens troffen wij op die plaats een aantal fragmenten 
hardsteen aan, die leken te behoren tot een grafsteen 
waarvan het beeldhouwwerk en de belettering was 
afgehakt. 
Later op donderdag 29 april werd bij de fontein, ter 
hoogte van de Visserstraat, nogmaals een fragment van 
een hardstenen pilaarvoet op een diepte van 
± NAP + 3,15m aangetroffen. 

Fragment van een arduinen pilaarbasement * 

Geraadpleegde bronnen, foto's en tekeningen 
1 ) Archief Ad v.d. Par Steenbergen. 

2 ) Archief Stichting Stadsarcheologie Steenbergen. 
3 ) Geschiedenis naar De Parochiën in het Bisdom Breda' ±1936. Door pastoor G.C.A. Juten. 
4 ) Tekening van het oude stadhuis op de Markt van Hendrik Spilman 1721-1784. 

Opmerkingen: In het Rijksmuseum Amsterdam bevindt zich een schetsboek van zijn hand 
waarin zich 65 schetsen bevinden van Noord-Brabantse dorpsgezichten en kastelen, 
waaronder deze tekening van het oude stadhuis in Steenbergen. 
Het stadhuis van Steenbergen fungeerde tevens als waterpoort die de stad afsloot van de 
wateren, gorzen en slikken buiten de stad. 
Links de Lindengracht met op de achtergrond de grote kruiskerk die was toegewijd aan de 
H. Jacobus en die van rond 1510 tot aan 1820 aan het kerkplein heeft gestaan. Op dezelfde 
plaats staat nu de waterstaatskerk van de hervormde gemeente. 

5 ) Plattegrond uit Publicaties van het Archivariaat "Nassau-Brabant" 'De vesting Steenbergen' 
van Albert Delahaye, 1975. 

6 ) Werktekening Stadhavenplan, beschikbaar gesteld door de Gemeente Steenbergen. 
7 ) Uit "75 jaren Steenbergen. Gummaruskerk van Steenbergen" door A. Delahaye en 

C. Slokkers. 

I 
mm 

Interieur van de oude Gummaruskerk omstreeks 1890 

- 1 
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Bijlage 

Helemaal boven, bij de 
Noordpijl, de plaats van de 
Gummaruskerk. 

Ongeveer in het midden, bij 
de fontein (de 9 vakjes met 
kruis), de plaats van het 
pilaarbasement D. 

Pilaarvoet 

awjwiľi»į«« w w w f ŵ f f 

Gedeelte van een tekening van het 
, 6) 

'Stadhavenplan' 


