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Aanleiding	 voor	 het	 onderzoek	 aan	 dit	 pand	 is	 een	

studieopdracht	4e	trimester	studierichting	BREM	aan	de	

Hogeschool	te	Utrecht.	

Doel	van	het	onderzoek	is	een	bouwhistorische	verkenning	

te	 doen	 op	 basis	 van	 de	 Richtlijnen	 Bouwhistorisch	

Onderzoek	2009	en	de	resultaten	daarvan	te	noteren	in	

een	werkstuk	van	beperkte	omvang.	Bedoeling	van	een	

dergelijk	weergave	is	om	een	helder	inzicht	te	geven	in	

de	bouwgeschiedenis,	de	fasering,	de	structuur	van	het	

gebouw	en	de	waardering	van	de	diverse	gebouwdelen	

zowel	op	zichzelf	als	in	onderlinge	samenhang.

Hierbij	was	het	dossier	van	de	familie	van	Aalst	waarin	

bouwtekeningen	en	een	omschrijving	van	de	restauratie	

eind	jaren	zestig	door	Cees	van	Aalst	als	medewerkend	

restauratiearchitect,	van	belangrijke	betekenis.2

Dank	 aan	 Sjoerd	 en	 Toosje	 van	 Aalst	 voor	 hun	 gast-

vrijheid	 en	 hulp.	Dank	 aan	Gerard	Otten	 voor	 de	 diverse	

verwijzingen	 en	 aan	 Jan	 Dröge	 voor	 advies	 en	 voor-

beeldrapportage.

De	vroegste	bouwgegevens	komen	uit	diverse	bronnen,	

waaronder	de	teksten	van	Brekelmans,	van	Hooidonk	en	

Otten	en	de	stedenbouwkundige	schetsen	van	laatst-

genoemde.	 Door	 deze	 info	 uit	 het	 archief	 van	 de	

gemeente	Breda	en	de	bouwhistorische	onderzoeken	van	

huis	nr.10	(Kamphuis)	17	kreeg	ik	een	aardig	beeld	van	

deze	periode.	Gedurende	de	loop	der	tijd	heeft	het	pand	

zeer	 vele	 gedaanten	 gekend	 en	 waren	 er	 evenzo	 vele	

wijzigingen,	uitbreidingen	en	verbouwingen.	Het	levert	een

dynamisch	beeld	op	van	het	gebruik	door	de	eeuwen	heen.

Breda,	december	2010.		Ben	Baudoin

*	Bronnen	zie	hoofdstuk	7
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2.1 Samenvatting 
bouwgeschiedenis

Catharinastraat	14	is	een	belangrijk	pand	voor	de	historie	

van	de	stad	Breda.	Er	zijn	concrete	sporen	te	vinden	die	

teruggaan	tot	in	de	zestiende	eeuw	en	er	zijn	aanwijzingen	

van	bebouwing	van	de	kavel	vanaf	de	veertiende	eeuw.	

Ondanks	vele	wijzigingen	in	de	loop	van	de	eeuwen	en	de	

ingrijpende	 verbouwing/restauratie	 van	 het	 monument	

aan	het	eind	van	de	jaren	zestig	van	de	twintigste	eeuw,	

zijn	er	nog	vele	waardevolle	elementen	overgebleven.	

Bewoners	waren	aanvankelijk	voorname	bredanaars,	ver-

bonden	met	de	Nassaus	in	het	kasteel,	en	later	belangrijke	

mensen,	zoals	de	burgemeester	van	Breda	(Brinques),	of	

andere	vooraanstaande	personen.

Van	hofhuis,	samen	met	het	pand	Catharinastraat	16,	tot	

de	latere	splitsing	en	het	gebruik	als	winkel-woonhuis,	met	

weer	een	splitsing	in	bovenhuis	en	winkel-benedenhuis.	

Er	volgden	vele	wijzigingen	van	onder	andere	gevels,	de	

voorgevel	 is	 vernieuwd	 rond	1840,	 de	 indeling,	 daken,	

trappenhuizen	en	de	binnenplaats,	die	gedurende	de	laat	

negentiende		en	tot	in	de	zeventiger	jaren	van	de	twintigste	

eeuw,	 nagenoeg	 was	 dichtgebouwd.	 De	 kelders	 onder	

het	 tussenhuis	 aan	 de	 voet	 van	 de	 traptoren	 gelegen,	

de	 gemetselde	 gewelven	 met	 monolieten	 zuiltjes	 aan	

de	binnenplaats,	de	traptoren	zelf,	zijn	getuigen	van	de	

renaissance	 periode.	 Ook	 enkele	 gemene	 bouwmuren,	

zijn,	deels	van	1531,	dus	van	net	vóór	de	stadsbrand	in	

1534.	Uit	gegevens	 in	het	archief	blijkt	 immers	dat	de	

meeste	muren	van	dit	pand,	na	de	stadsbrand	overeind	

zijn	 gebleven.9	Nader	 onderzoek	door	middel	 van	ont-

pleistering	 kan	 hier	meer	 duidelijkheid	 over	 geven.	De	

balklagen	in	het	voorhuis	dateren	uit	de	18e	eeuw	en	in	

de	keuken	is	nog	een	17e	eeuwse	balklaag	aanwezig.2	De

onderste	jukken	van	de	gebinten	van	het	achterhuis	zijn	

uit	de	17e	eeuw.	Dendrologisch	onderzoek	kan	hier	meer	

duidelijkheid	over	geven.	

Het	koetshuis	is	in	deze	studie	buiten	beschouwing

gelaten,	doch	aanvulling	in	die	zin	is	wenselijk.

*	Bronnen	zie	hoofdstuk	7
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2.2 Samenvatting waardering

In	algemene	en	contextuele	zin	is	er	sprake	van	een	hoge	

monumentale	waarde.

Van hoge monumentale waarde zijn:

De	bouwmassa,	het	ensemble	van	voorhuis,	tussenhuis,	

patio,	achterhuis,	stadstuin	en	koetshuis.	De	kelders	en	

keldergang	 onder	 het	 tussenhuis,	 de	 fundering	 en	 het	

grootste	deel	van	de	traptoren,	de	traptreden	vanaf	de

eerste	 verdieping	 en	 de	 spil	 van	 de	 traptoren.	 Het	

grootste	 deel	 van	 de	 gevels	 van	 de	 binnenplaats	 met	

onder	 andere	 zuiltjes	 en	 gewelven.	 De	 voorgevel,	 de	

achtergevel,	 en	 belendende	 bouwmuren,	 de	 balklagen	

met	moer-	 en	 kinderbinten	 in	 voor-	 en	 achterhuis,	 de	

enkelvoudige	balklagen	in	achterhuis	en	tussenhuis.	De	

onderste	 jukken	van	de	kapconstructie	van	het	achter-

huis	en	de	kapconstructie	van	het	tussenhuis.	De	middel-

eeuwse	haard	in	de	voorkamer,	en	de	haardpartij	in	het	

achterhuis.	De	eiken	deur	met	vlotmerk	naar	de	kelder	en	

de	eiken	deur	uit	de	Grote	Kerk	op	de	eerste	verdieping.

Van positieve monumentale waarden zijn:

Het	grootste	deel	van	de	achtergevel	van	het	voorhuis.	De	

wijzigingen	in	de	voorgevel	van	1969.	De	bovenste	jukken	

van	de	kapconstructie	van	het	achterhuis.	De	vernieuwingen	

aan	het	metselwerk	van	de	achtergevel	van	het	achterhuis.	

Het	deel	van	het	metselwerk	van	de	traptoren,	zijnde	de	

bovenste	meter	onder	de	spits.

Van indifferente monumentale waarde zijn:

De	vensterindeling	van	de	achtergevel	van	het	voorhuis.	

De	gevel	op	de	begane	grond	van	het	tussenhuis	aan	de	

binnenplaats.	De	zoldervloer	en	kapconstructie	van	het	

voorhuis,	de	trap	in	het	voorhuis,	de	begane	grondvloer	

van	beton.	De	plaatsing	van	de	middeleeuwse	haard	 in	

de	 voorkamer.	De	 plaatsing	 van	 een	 eiken	 deur	 uit	 de	

grote	kerk	op	de	eerste	verdieping.	De	klamplagen	voor	

de	buitenmuren	en	diverse	binnenwanden	uit	1969.	Het	

afdak	en	de	houtconstructie	 op	de	binnenplaats.	De	 in	

1969	vernieuwde	torenspits	op	de	traptoren.	

2.3 Samenvatting/advies

Veel	bouwsporen	en	aanwijzingen	zijn,	evenals	een	deel	

van	de	gelaagdheid,	verdwenen	met	de	restauratie	van	

1969.	 Aanvullend	 onderzoek	 naar	 de	 vroegste	 bouw-

geschiedenis	 in	 combinatie	 met	 een	 onderzoek	 naar	

huisnr.	 16	 is	 zeer	 aan	 te	 bevelen,	mogelijk	 worden	 er	

aanduidingen	gevonden	die	kunnen	leiden	tot	een	inter-

pretatie	van	de	vroegere	plattegrond	van	het	hofhuis	en	

de	wijze	van	bewoning.	Aanvullend	onderzoek	naar	be-

wonersgeschiedenis.	Dendrologisch	onderzoek	van	de	kap-

constructie	van	het	achterhuis.	Nader	onderzoek	naar	de	

datering	en	bouwsporen	 in	de	gemene	muren,	evenals	

onderzoek	koetshuis	is	aan	te	bevelen.
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3.3 Bouwgeschiedenis

Fase 0 > 1381

De	panden	nr.	14	en	16	ontmoeten	we	reeds	in	het	jaar	

138l.	Zij	vormden	toen	nog	één	huis,	dat	eigendom	was	

van	de	erven	van	Jan	Tierloet.10.1	Het	hoevecentrum	Ter	

Cameren	bestond	al	in	1382,11	het	was	een	vrijstaande	

hoeve	 met	 grond	 rondom	 en	 er	 waren	 geen	 directe	

belendingen,	zie	afbeelding	hiernaast.

Fase 1 > 1531

In	 1531	 wordt	 het	 “Hofhuys”	 gebouwd,	 op	 de	 huidige	

kavels	14	en	16,	door	Wynandt	Masschereel	‘den	ouden

*	Voetnoten	zie	pagina	8
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3.1 Inleiding
Enkele	onderstaande	faseringen	zijn	voor	zover	te	herleiden,	

alleen	 eigendomswisselingen,	 waarbij	 het	 voor	 de	 hand	

ligt	dat	er	gedurende	de	periode	van	bezit,	veranderingen	

aan	het	pand	zijn	aangebracht.	Welke	dit	zijn	is	niet	altijd	

duidelijk.	De	fase	dat	het	huis	in	tweeën	wordt	gesplitst	is	

niet	helder.	Volgens	Brekelmans	is	dit	in	1728,	volgens	de	

architecten	van	de	restauratie	uit	1969	zou	het	in	1694	zijn,	

ze	verwijzen	daarbij	naar	pandbrieven.	Ook	het	eigendom	

rond	1738	is	niet	eenduidig	(Johan	Floris9	en	Bringues12)	

evenals	dat	rond	1780	en	1851	(beide	van	der	Wall)	Op	een	

van	de	kaarten	van	Joan	Blaeu	anno	1648/1649	vinden	

we	hier	een	woonhuis	met	een	U	vormige	plattegrond	aan	

een	hof,	grenzend	aan	het	stadserf.	Het	achterhuis	met	zuil-

tjes	en	gewelven	is	slechts	deels	of	verkort	getekend,	de	trap-

toren	is	niet	getekend.	Zie	afbeelding	pag.	7	met	rode	cirkel.

3.2 Stedenbouwkundige   
    ontstaansgeschiedenis

De	 oorspronkelijke	 naam	 van	 de	 Catharinastraat	 is	

Katerstraat.	De	Caterstrate	komt	voor	het	eerst	voor	in	

een	oorkonde	in	het	archief	van	het	Begijnhof	uit	1355.	

Scherft	 zegt	 in	 zijn	 artikel	 over	 de	 Wendelinuskapel	

dat	 Katerstraat	 afgeleid	 is	 van	 katers	 of	 keuters,	

keuterboeren	 dus,	 die	 zouden	 hier	 gewoond	 hebben.	

Brekelmans	 geeft	 als	 verklaring,	 dat	 kater	 afgeleid	 is	

van	 het	woord	 kouter	 afgeleid	 van	 “cultura”,	 dat	 is	 de	

door	de	heer	van	een	domein	zelf	geëexploiteerde	grond	

rondom	 diens	 hof.	 De	 Katerstraat	 blijft	 zeer	 naamvast	

tot	 ver	 in	 de	 negentiende	 eeuw.	 In	 1812	 echter	wordt	

de	 naam	 in	 het	 Frans	 vertaald	 als	 Rue	 St.	 Cathérine.	

In	1848	komt	de	naam	St.	Catharinastraat	voor	 in	het	

bevolkingsregister	en	in	alle	officiële	bronnen	sindsdien.	
16	De	Catharinastraat	is	in	de	oude	stadskern	gesitueerd,	

tussen	grote	Markt	en	Begijnhof,	huis	van	Wijngaerden	

en	tegenover	het	Valkenberg	een	belangrijke	historische	

verbinding	oostwaarts.
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en het cijnsregister van de Tafel van de Heilige Geest uit 1415. Deze registers zijn in 

2005 uitgegeven op een cd-rom door de Stichting Jac. Van Hooydonk.

In het cijnsregister van het Begijnhof van 1427 zijn de percelen waarop renten 

worden geheven geordend per straat. Men begint ‘Voir die Borch’, gaat dan ‘die 

Caterstrate’ in, via de huidige Boschstraat naar ‘die Gasthuysstrate’ en eindigt 

dan, via zowat alle straten van het toenmalige Breda, ‘aen die Plaetse’. Ook in 

komen ‘die Caterstraet’, ‘die Gasthuysstraet’ en ‘aen die Plaetse’ een aantal ma-

len voor, zij het niet op topografische volgorde. Ook in het cijnsregister van de 

Tafel van de Heilige Geest uit 1415 komen de Caterstrate, de Gasthuysstrate en de 

Plaetse meerdere malen voor.

De Varkensstraat stelt ons nog voor problemen. Van Hooydonk veronderstelde  

dat een zo genoemde Varkensstraat, die nu verdwenen zou zijn, van de Grote Markt 

in een haakse bocht naar de Katerstraat liep. De Verkenstraet of Verkenstrate 

wordt slechts vier maal genoemd in het cijnsregister van de Tafel van de Heilige 

Geest. De ligging wordt uit de omschrijving niet duidelijk. Slechts één maal wordt 

gezegd ‘Verkenstrate achter kerchof’. Dat zou er op duiden dat de Varkensstraat 

samenvalt of gedeeltelijk samenvalt met de Reigerstraat. In het cijnsregister van 

het Begijnhof met Sint Maartenscijnsen van 1400, het cijnsregister van het Begijn-

hof van 1427 en de cijnsregisters van de Markendaalse Kerk van 1430 en 1469 komt 

de Varkensstraat niet voor.

25het stadserf te breda – Hoofdstuk 4 Het stedelijke bouwblok rond het stadhuis

Het bouwblok waarin zich het 
stadhuis en het huidige Stadserf 
bevinden werd in de middeleeu-
wen omringd door de Katerstraat 
(de huidige Catharinastraat), de 
Gasthuisstraat (de huidige Vee-
marktstraat) en de Grote Markt. 
Het watertje de Verloren Kost 
is waarschijnlijk gegraven rond 
1300, in de tijd dat Breda zich tot 
stad ontwikkelde. Het hoevecen-
trum Ter Cameren bestond al in 
1382. Het stadhuis is waarschijn-
lijk gebouwd op een perceel dat af-
gesplitst is van het erf van het huis 
de Zwaan (aan de noordzijde van 
het stadhuis). Tekening: auteur.

23

Het stedelijke bouwblok rond het stadhuis

De aanwezigheid van het stadhuis heeft natuurlijk een sterke invloed gehad op 

de geschiedenis van het Stadserf. Voordat er een stadhuis kon zijn, moest Breda 

echter eerst een stad worden.

De oudste geschiedenis van Breda wordt beschreven in een artikel van Guido van 

den Eynde in Verborgen steden, de artikelen van Van Hooydonk in de Oranjeboom, 

de Cultuurhistorische landschapsinventarisatie van Breda van Leenders, de studie van 

Hupperetz en het artikel ‘Van witte vlek tot rode stip’ van Hendriks.

Leenders gaat er van uit dat in de zesde en zevende eeuw weer nederzettingen 

ontstonden op het grondgebied van de huidige gemeente Breda, als een zwerm 

gehuchten rond de plaats waar later de stad zou ontstaan.

Rond het jaar 1100 liet de heer van Schoten een burcht bouwen ter plaatse van 

het huidige kma-complex, waarna hij zich heer van Breda kon noemen. Deze heer 

van Breda ontving in 1198 het privilege om in westelijk Noord-Brabant min of meer 

hertogelijke bevoegdheden uit te oefenen. Algemeen wordt deze handeling be-

schouwd als de fysieke stichting van de nederzetting Breda.

De heer van Breda was semi-onafhankelijk van de hertog van Brabant en be-

woog zich, politiek en geografisch, tussen de hertog van Brabant en de graaf van 

Holland.

Hoofdstuk 4

het stadserf te breda – Hoofdstuk 4 Het stedelijke bouwblok rond het stadhuis

Rond 1200 werd door de heer 
van Breda een oorspronkelijk veel 
zuidelijker gelegen landroute naar 
het noorden verplaatst. De Haag-
dijk werd aangelegd en de Tolbrug 
gebouwd. In de tweede helft van 
de dertiende eeuw werd Breda 
omringd met een aarden omwal-
ling. Er werd een gracht gegraven 
en met het zand hieruit werd aan 
de stadszijde hiervan een wal 
opgeworpen. De stadsmuur werd 
pas gebouwd van 1330 tot 1385. 
Tekening: auteur.
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hof van 1427 en de cijnsregisters van de Markendaalse Kerk van 1430 en 1469 komt 

de Varkensstraat niet voor.

25het stadserf te breda – Hoofdstuk 4 Het stedelijke bouwblok rond het stadhuis

Het bouwblok waarin zich het 
stadhuis en het huidige Stadserf 
bevinden werd in de middeleeu-
wen omringd door de Katerstraat 
(de huidige Catharinastraat), de 
Gasthuisstraat (de huidige Vee-
marktstraat) en de Grote Markt. 
Het watertje de Verloren Kost 
is waarschijnlijk gegraven rond 
1300, in de tijd dat Breda zich tot 
stad ontwikkelde. Het hoevecen-
trum Ter Cameren bestond al in 
1382. Het stadhuis is waarschijn-
lijk gebouwd op een perceel dat af-
gesplitst is van het erf van het huis 
de Zwaan (aan de noordzijde van 
het stadhuis). Tekening: auteur.

Ook in Antwerpen zijn in deze tijd talloze ‘nieuwstraten’ aangelegd. De situatie in 

Breda moet nog worden vergeleken met die in Antwerpen. Waarschijnlijk zal dit 

heel wat nieuwe gezichtspunten opleveren.

 d e  a a nl eg  va n  d e  s in t  a nn a s t r a at

In 1518 werden er drie nieuwstraten tegelijkertijd aangelegd, namelijk de Kraan-

straat, de Sint Annastraat en het huidige Stadserf. Verschillende auteurs, Brekel-

mans, Van der Voort en Van Hooydonk, hebben de aanleg van de Sint Annastraat 

beschreven. In 1518 kochten de burgemeesters van Breda een huis aan de Vee-

marktstraat met de bedoeling dat af te breken en daar een straat aan te leggen. 

Dit huis liep tot aan de vaart, de Verloren Kost, toe. Ten noorden van de vaart, aan 

de zijde van de Katerstraat, werd van Jan van Wisschel, de eigenaar van het pand 

dat nu het westelijke hoekpand van de Sint Annastraat en de Catharinastraat is, 

een gedeelte gekocht van zijn grond.

Nog in 1518 werd de nieuwe straat opgemeten en uitgezet. Midden in de straat 

moest een brug worden gebouwd over de Verloren Kost. In 1825 maakte stadsar-

chitect Cuypers een tekening van de Oude Mosselkreek, in werkelijkheid de Verlo-

ren Kost, in de Sint Annastraat.  Het gewelf van de brug was 2 meter 62 breed en  

De Sint Annastraat en de nieuwe 
straat naast de vaart, het huidige 
Stadserf, werden aangelegd in 
1518. De straat naast de vaart 
werd aangelegd op een gedeelte 
van de hof van het huis de Zwaan, 
dat door de stad genaast of gena-
derd was. In 1540 werd de straat 
afgesloten en werd het een parti-
culier erf, eigendom van de stad. 
Tekening: auteur.
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het stalleken dat aan het Stadserf stond. Zoniet, dan zou het worden afgebroken. 

Schepen Bernagie, de zoon van de weduwe, moest even buiten gaan staan tijdens 

deze bespreking.

Aan deze rel hebben we het oudste kaartje van het Stadserf te danken. Deze plat-

tegrond zou volgens de inventaris dateren uit 1669. Dit jaartal staat niet op het  

stuk zelf. Blijkbaar heeft de inventarisator dit uit geconcludeerd uit andere bron-

nen. Waarschijnlijk is het later getekend. Het plattegrondje is vrij schetsmatig, 

maar toch interessant genoeg. Bij de muur aan de zuidzijde staat aangetekend 

‘steene muer bij den heere stadhouder op sijne kosten gestelt met consent van de 

heeren van de magistraat, doch op conditie dat eene vrije uitgangh soude heb-

ben op Stadts Erve volgens notulen van den 11den meert 1669.’ Het huisje aan de 

Sint Annastraat, naast de poort van het Stadserf, en de stal daarachter, zijn blijk-

baar vóór 1669 door de stad verkocht. We zouden hieruit kunnen concluderen dat 

deze gebouwtjes op het Stadserf, dus op de straat gebouwd zijn. Het Stadserf zou 

dus aanvankelijk in volle breedte uitgekomen zijn op de Sint Annastraat. Op het 

plattegrondje staan geen bomen aangegeven, wat niet wil zeggen dat ze er niet 

gestaan hebben. Ook de Verloren Kost staat niet aangegeven. Wellicht was het 

gedeelte op het Stadserf toen al gedempt.

Een andere kwestie speelde rond het recht van uitgang van het huis Repos  

Aillieurs aan de Veemarktstraat. De heer overste luitenant Terson had in 1728 het 

achterhuis en de hof van mevrouw de weduwe Isack gehuurd. Het gaat hier om 

het pand Repos Aillieurs, Veemarkstraat 11, de huidige Lutherse Kerk. Henrick  

Issac heeft dit grote huis in 1695 gekocht. Op 25 maart 1728 kreeg Terson van de 

magistraat vergunning voor de vrije uitgang vanuit deze hof over het Stadserf. Hij 

In 1695 werd de hof achter het 
huis de Zwaan (Grote Markt 40), 
ten noorden van het stadhuis, 
apart verkocht. De hof kwam 
oostwaarts tegen de muur van de 
hof van de kinderen en erfgena-
men van meester Willem Snellen 
(Catharinastraat 14 en 16), zuid-
waarts tegen de hof van de stad 
(het Stadserf ), westwaarts tegen 
de hof van de Pelikaan en noord-
waarts tegen de hof van het huis 
de Hazewind. De hof had recht 
van uitweg door de gang en weg 
naar de Grote Markt naast het 
stadhuis en het recht van uitweg 
over het Stadserf naar de Sint  
Annastraat. Tekening: auteur.
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moest op eigen kosten een deur maken. Als hij zou verhuizen moest de deur weg 

gedaan worden en met planken toegenageld.

Op 17 maart 1738 deelde de burgemeester in de vergadering van de magistraat 

mee dat mevrouw de weduwe Isack de gelinten (schuttingen) en muren die op het 

Stadserf uitkwamen op haar eigen kosten had gerepareerd. Naar aanleiding hier-

van besloot de magistraat dat in de toekomst de reparaties van de muren en gelin-

ten aan het Stadserf zouden moeten geschieden ten koste van diegene die daar-

omtrent huizen en erven bezitten. Waarschijnlijk geldt dit besluit nog steeds.

Op 12 december 1748 bracht de burgemeester in een vergadering van de magi-

straat in dat het achterhuis en de hof van mevrouw de weduwe Issack op het punt 

het stadserf te breda – Hoofdstuk 6 Van straat tot opslagterrein

De hof achter het huis de Haze-
wind (Grote Markt 44) werd in 
1715 eveneens van het bijbeho-
rende huis afgesplitst. Deze hof 
had zijn uitgang door de gang die 
uitkomt op de Grote Markt aan 
de noordzijde van het huis Grote 
Markt 48. In 1742 werd de hof 
achter de Zwaan gekocht door de 
eigenaar van het huis de Pelikaan 
(Grote Markt 42) en bij dit huis 
gevoegd. Tekening: auteur.

Catharina Elisabeth Josepha Mon-
tens, weduwe van de heer Johan-
nes Antonij van Wevelinckhoven, 
was sinds 1771 eigenaresse van 
het herenhuis aan de Katerstraat, 
het tegenwoordige Catharina-
straat 10. In 1775 kocht zij de hof 
achter de Hazewind. In 1777 kocht 
zij het huis de Pelikaan (inclusief 
de voormalige hof van de Zwaan). 
In 1777 ook gingen mevrouw 
Montens en de stad een erfmange-
ling aan waardoor de perceels-
grens aan de noordzijde van het 
Stadserf gewijzigd werd. Mevrouw 
Montens verkreeg bovendien 
de vrije in- en uitgang over het 
Stadserf. Zij voegde vervolgens 
de hof achter de Hazewind en 
een gedeelte van de hof achter de 
Pelikaan bij haar herenhuis aan de 
Katerstraat. Tekening: auteur.
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drossaert’	9	De	kavels	waarop	de	huizen	aan	de	Catha-

rinastraat	 werden	 gebouwd	 waren	 veelal	 vijf	 Bredase	

roeden	(ca.	28	m)	breed.	Dit	blijkt	nl.	het	geval	te	zijn	

voor	de	percelen	nr.	14	/	16	(Het	“Hofhuys”	en	het	Huis	

Snellen),	nr.	18	/	20	en	24	/	26.	Deze	breedte	doet	aan	

een	 vooropgezet	 verkavelingspatroon	 denken”.	 10.2		

Tijdens	de	restauratie	in	1969	worden	in	de	voorkamer	in	

de	gemene	muur	met	nr	12,	resten	aangetroffen	van	een	

middeleeuwse	haard.	Ook	de	kelders	en	de	renaissance	

kenmerken	in	de	vorm	van	zuiltjes	met	entasis,	Ionische	

kapiteel,	de	gewelven	en	de	(fundamenten	van	de)	trap-

toren,	dateren	uit	deze	periode.	Over	het	ontstaan	van	

het	stadserf	:	“Dit	erf	grensde	ten	oosten	aan	de	tuin	van	

Evert	van	Wisschel,	die	woonde	op	de	westelijke	hoek	van

	de	St.	Annastraat	en	de	Catharinastraat.	Ook	Van	Wisschel	

stond	grond	af	voor	de	aanleg	van	de	nieuwe	straat,	die	

voorlopig	“Corte	Nyeustrate”	zou	heten.	Vermoedelijk	heeft	

vóór	1518	tussen	de	huizen	Catharinastraat	16	en	18	geen	

woning	gestaan.”10.3

Fase 2 >1534 

De	grote	 stadsbrand,	Breda	wordt	 voor	 een	heel	 groot	

deel	 verwoest,	 de	 meeste	 muren	 van	 Catharinastraat	

14	bleven	overeind.9	“	Vrijwel	alle	woningen	in	dit	stads-

gedeelte	 waren	 van	 oudsher	 patriciërswoningen.	 Zij	

waren	 bezit	 van	 hovelingen	 van	 de	 Nassau’s	 of	 hun	

rentmeesters,	artsen,	notarissen,	advocaten,	predikanten	

of	 hoofdofficieren.	 De	 sfeer	 ter	 plaatse	 werd	 ook	 nog	

bepaald	door	de	gebouwen	aan	de	overkant	onder	andere	

het	klooster	van	de	Grauwe	Zusters.

Evenals	 in	de	rest	van	de	stad	zullen	hier	de	huizen	 in	

de	 Middeleeuwen	 van	 hout	 zijn	 geweest.	 In	 de	 grote	

Stadsbrand	van	23	juli	1534	werd	de	Catharinastraat	dan	

ook	niet	gespaard.	Het	vuur	vernielde	de	huizen	“in	de	

Katerstrate	van	de	Gasthuyspoorte	af	tot	de	susterkens	

in	 Valckenberghe,	 tot	 mr.	 Zeger	 Cobbelgiers	 huys	 toe	

medicyn,	nu	Don	Pedro	aen	de	Nyeuwstrate	aldaer,	ende	

daertoe	Evert	van	Wisschels	huys	was,	Jonker	Wijnand

Masschereel	wede.	huys,	meester	Peter	Wolfgancx	huys,	

tot	Wytman	van	Buyten	huys	toe	...”	10.4

Fase 3 > 1534

Herstel	van	het	woonhuis	nr	14,	als	een	van	de	eerste	na	

de	stadsbrand,	door	de	weduwe	van	Wynandt	Masschereel	

zij	 herbouwd	 het	 pand	 Catherinastraat	 14.9,10	 Graaf	

Hendrik	 III	van	Nassau	kende	na	de	brand	een	premie	

van	 25%	 toe	 aan	 diegenen,	 die	 hun	 nieuw	 te	 bouwen	

huizen	 zouden	 voorzien	 van	 een	 “hard	 dak”	 en	 stenen	

gevels.		De	na	de	brand	van	1534	in	de	Catharinastraat	

herbouwde	 huizen	 zijn	 in	 de	 loop	 der	 eeuwen	 niet	

onveranderd	gebleven.	De	kelders	zijn	nog	intact,	maar	

de	gebouwen	zelf	werden	zeer	vaak	veranderd.10.5

Fase 4 > 1552

Eigenaar	 Jasper	 van	 Sangen	 verkoopt	 het	 pand	 aan	

Michiel	van	Piggen,	raadsheer	van	Willem	van	Oranje.19	

Het	 pand	 werd	 in	 de	 loop	 der	 eeuwen	 verbouwd	 van	

renaissancestijl,	via	classicisme	en	neoclassicisme,	tot	in	

de	moderne	stijl	van	de	jaren	‘60	(20ste	eeuw).	

Fase 5 > 1584

Michiel	van	Piggen	sterft,	het	huis	gaat	over	 in	handen	

van	Lambert	Charles,	 kapitein	majoor	 in	het	garnizoen	

van	Breda.12

Fase 6 > 1606

Eigendom	van	Jan	Peter	Lenaerts	-	Verhoeven.12

Fase 7 > 1695

Eigendom	van	 de	 erfgenamen	 van	Willem	Snellen.9	 In	

1695	werd	de	hof	achter	het	huis	de	Zwaan	(Grote	Markt	

40),	 ten	noorden	van	het	 stadhuis,	 apart	 verkocht.	De	

hof	kwam	oostwaarts	tegen	de	muur	van	de	hof	van	de	

kinderen	 en	 erfgenamen	 van	 meester	 Willem	 Snellen	

(Catharinastraat	14	en	16),	zuidwaarts	tegen	de	hof	van	

de	stad	(het	Stadserf),	westwaarts	tegen	de	hof	van	de	

Op de 3D weergave van de dienst archeologie Breda, 

reconstructie anno 2006, vinden 

we hier twee lange panden.(14)

*	Voetnoten	zie	pagina	8 *	Bronnen	zie	hoofdstuk	7
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Pelikaan	 en	noordwaarts	 tegen	de	 hof	 van	het	 huis	 de	

Hazewind.	De	hof	had	recht	van	uitweg	door	de	gang	en	

weg	naar	de	Grote	Markt	naast	het	stadhuis	en	het	recht	

van	uitweg	over	het	Stadserf	naar	de	Sint	Annastraat.11

Fase 8 > 1728

In	1728	werd	het	perceel	in	2	huizen	gesplitst.10.1

Fase 9 > 1738

Eigendom	van	 Johan	 Floris,	 graaf	 van	Nassau.9	 Eigen-

dom	 Bringues,	 burgemeester	 van	 Breda1,12	 Het	 pand	

Sint	Annastraat	10	werd	op	24	maart	1738	gekocht	door	

de	hoogwelgeboren	heer	Johan	Floris,	graaf	van	Nassau.	

Deze	graaf	van	Nassau	ging	daar	natuurlijk	niet	zelf	wonen.	

Hij	gebruikte	het	pand	waarschijnlijk	als	koetshuis	voor	

zijn	pand	Catharinastraat	14.11.2

Fase 10 > 1800-1840

De	 voorgevel	 wordt	 onder	 andere	 vernieuwd	 en	 waar-

schijnlijk	de	achtergevel.

1851

Eigendom	Dames	van	der	Wall9,	Volgens	Otten,	is	dit	al	

zo	in	1780.11	Vanaf	deze	periode	vinden	er	ingrijpende	

verbouwingen	met	franse	invloeden	plaats.	De	vertrekken	

werden	met	 elkaar	 verbonden	 door	 grote	 openslaande	

deuren,	 veelvuldig	 toepassen	 van	 symmetrie.12	 De	

achtergevel	en	enkele	balklagen	dateren	uit	deze	periode.

Volgens	het	wijkregister	van	1851	bevonden	zich	op	het	

Stadserf	niet	minder	dan	vier	koetshuizen,	namelijk	een	

stal	en	een	koetshuis	eigendom	van	de	stad	Breda,	een	

stal	 en	 koetshuis	 van	 A.	 van	 Dongen	 (Veemarktstraat	

148,	nu	nummer	23),	een	stal	en	koetshuis	van	mr.	J.F.	

de	Roij	(Catharinastraat	de	102,	nu	nummer	10)	en	een	

stal	en	koetshuis	van	de	dames	Van	der	Wall	(Catharina-

straat	de	100,	nu	nummer	14).	Dit	zijn	allemaal	inder-

daad	grote	herenhuizen.	De	stal	en	het	koetshuis	van	de	

dames	Van	der	Wall	(Catharinastraat	100,	nu	nummer	14)	

vinden	we	aan	de	noordzijde	van	het	Stadserf,	vlak	bij	de	

Sint	Annastraat.	Het	pandje	ligt	recht	achter	het	herenhuis	

Catharinastraat	 16.	 Volgens	 het	 kadastraal	minuutplan	

behoorde	 het	 echter	 toen	 reeds	 tot	 het	 naastgelegen	

pand	 Catharinastraat	 14.	 In	 de	 ontstaansgeschiedenis	

van	 deze	 eigendomsverhouding	 hebben	 we	 nog	 geen	

inzicht.	In	de	huidige	situatie	behoort	dit	koetshuis	aan	de	

gemeente	Breda	en	maakt	het	kadastraal	één	geheel	uit	

met	het	Stadserf	en	het	Stadhuis.	De	Stadsstal	(Stadserf	

6),	en	het	koetshuis	staan	niet	op	de	monumentenlijst.	

Het	lijkt	nuttig	te	zijn	deze	twee	panden	te	onderwerpen	

aan	 een	 bouwhistorisch	 onderzoek	 om	 meer	 over	 de	

datum	van	ontstaan	te	weten	te	komen.11.1

Fase 11 > 1870

Splitsing	in	bovenhuis	met	winkel	en	benedenhuis.	Vele	

kleine	verbouwingen,	die	uiteindelijk	tot	het	dichtslibben	

9							Jac.H.	van	Hooydonk,	‘Middeleeuwse	straten	in	Breda,	
1350-1550,	Deel	I:	Catharinastraat’,	in	Jaarboek	
de	Oranjeboom	XLVI	(1993),	64-120,	waarin	onder	
andere´’Het	Hofhuis’	Catharina-straat	14.	Gebouwd	in	
1531	door	Wynandt	Masschereel	‘den	ouden	drossaert’	
en	hersteld	na	de	stadsbrand	door	zijn	weduwe	in	1535.	
Binnenhof	en	traptoren	zoals	die	tijdens	de	restauratie	
werden	teruggevonden	en	hersteld.´en´	Het	nieuwe	
stenen	huis,	dat	de	oude	drossaard	Maschereel	gebouwd	
had,	werd	met	het	huis	van	van	zijn	buurman	van	
Wisschel	ernstig	beschadigd,	maar	de	meeste	muren	
bleven	overeind.`

van	de	binnenplaats	leiden.		In	de	winkel	komt	een	traiteur	

en	in	het	koetshuis	de	gaarkeuken.	De	ornamenten	van	

de	winkelpui	uit	deze	periode	(everzwijnkoppen	en	vis-

motieven)	zijn	opgenomen	in	het	huidige	interieur.1,12

Fase 12 > 1900

Eigendom	familie	Lievengoed.	Verbouwing	koetshuis	tot	

lekkernijenfabriekje,	gaarkeuken	traiteur.	Op	de	zolder

wordt	een	uithangbord	gevonden	(nu	in	het	Breda’s	museum)	

met	de	tekst:	E. Lievegoed - Jorden & fils – fourniseur de la 

cour Paté de gibier, Paté de chapon, conserves alimen-

taires, Fabrique à Breda.2	Het	koetshuis	wordt	hier,	be-

houdens	bovenstaand,	verder	buiten	beschouwing	gelaten.

Fase13 > 1945

Na	 de	 oorlog	 raakt	 het	 pand	 in	 verval.	 Rond	 de	 jaren	

zestig	 is	 hier	 een	 postzegelwinkel	 op	 de	 begane	grond	

gehuisvest,	 wonen	 er	 vier	 verschillende	 families	 in	 het	

pand	en	is	er	een	pension	voor	gastarbeiders	gehuisvest.2

Fase 14 > 1969

Eigendom	famamilie	van	Aalst	en	volledige	verbouwing	

en	restauratie.2

1982	>	Maken	afgang

1996	>	Veranderen	koetshuis

1997	>	Afdak	op	binnenplaats

2009	>	Wijzigen	cv	ruimte	zolder

10				Dr.	F.	A.	Brekelmans	Uit	“Jaarboek	de	Oranjeboom	29”	
(1976)	

10.1	De	latere	benaming	(St.)	Catharinastraat	is	vermoedelijk	
ontstaan	in	de	Franse	tijd	toen	de	toenmalige	mairie	
uit	onbegrip	voor	de	betekenis	van	de	oude	naam	de	
Katerstraat	omdoopte	in	“Rue	Ste	Cathérine”.8	De	
Katerstraat	moet	al	vroeg	met	voorname	huizen	bebouwd	
geweest	zijn.	De	panden	nr.	14	en	16	ontmoeten	we	
reeds	in	het	jaar	138l.	Zij	vormden	toen	nog	één	huis,	dat	
eigendom	was	van	de	erven	van	Jan	Tierloet.

10.2	De	kavels	waarop	de	huizen	aan	de	Catharinastraat	werden	
gebouwd	waren	veelal	vijf	Bredase	roeden	(ca.	28	m)	
breed.	Dit	blijkt	nI.	het	geval	te	zijn	voor	de	percelen	

nr.	14	-	16	(Het	“Hofhuys”	en	het	Huis	Snellen),	nr.	18	-	
20	en	24	-	26.	Deze	breedte	doet	aan	een	vooropgezet	
verkavelingspatroon	denken.				

10.3	Zie	voor	dit	huis	o.a.	de	rekening	1487/1488	in	het	archief	
van	St.	Catharina-	dal,	waarin	als	eigenaar	wordt	vermeld	
“Evaert	van	Wysse	van	sinen	huyse	dat	Hermans	van	
Beloe	was	in	die	Katerstrate”.

10.4	citaat	pagina	153
10.5	citaat	pagina	154

11	Gerard	Otten	“Het	Stadserf	te	Breda”	
11.1	citaat	pagina	61	
11.2	citaat	pagina	62
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4.1 Inleiding

Bij	 de	 beschrijving	 van	 het	 pand	 Catharinastraat	 is	 na	

de	 hoofdvorm,	 gekozen	 voor	 het	 beschrijven	 van	 de	

afzonderlijke	bouwdelen:	voorhuis,	tussenhuis,	achterhuis	

en	 koetshuis.	 De	 gevels	 worden	 beschreven	 vanuit	 de	

positie	van	het	desbetreffende	gebouwdeel	aan	de	Catharina-

straat,	(voorhuis)	de	binnenplaats	(tussenhuis	met	trap-

toren)	en	de	binnentuin,	(achterhuis)	zie	schets	op	pagina	2.	

Het	interieur	per	gebouwdeel	volgt	direct	na	de	gevels.	

Hoofdvorm

Het	gebouw	heeft	een	U-vormige	plattegrond,	met	hoofd-

gebouw	en	entree	aan	de	straatzijde,	de	Catharinastraat,	

een	 tussenhuis	 aan	 de	 binnenplaats	 en	 daarachter	 een	

achterhuis.	Dit	 achterhuis	 grenst	 deels	 aan	de	 binnen-

plaats	 en	 aan	 de	 binnentuin.	 Het	 koetshuis	 ligt	 aan	

de	 andere	 zijde	 van	 de	 binnentuin,	 tegenover	 het	

achterhuis,	 met	 de	 noordgevel	 aan	 het	 Stadserf.	 Aan	

de	 binnenplaats,	 is	 in	 de	 hoek	 tussenhuis,	 achterhuis,	

een	gemetselde	traptoren	gesitueerd.	Het	voorhuis	heeft	

een	schilddak,	het	tussen-	achter-	en	koetshuis	hebben	

ieder	een	zadeldak.	De	daken	van	voor-	en	achterhuis,	

zijn	gedekt	met	Hollandse	-,	rechtsdekkende	gesmoorde	

dakpannen,	het	dak	van	het	tussenhuis	met	verbeterde	

Hollandse	pannen.	Het	traptorentje	heeft	een	achthoekig	

puntdak,	gedekt	met	leien	in	rijndekking.	De	daken	van	

het	 voorhuis,	 het	 achterhuis	 en	 het	 koetshuis	 hebben	

ieder	twee	gemetselde	schoorstenen,	daar	waar	de	nok	

overgaat	in	de	hoekkepers.

4.2 Stedenbouwkundige       
    situatie en context

Het	 pand	 Catharinastraat	 14	 Breda	 is	 iets	 ten	 noorden	

van	het	hart	van	de	stad	gelegen,	naast	nummer	16	dat	

het	 hoekpand	 is	met	 de	 Annastraat.	 Ten	 oosten	 van	 de	

grote	 kerk	 en	 de	 grote	markt.	 De	 Catharinastraat	 voert	

vanaf	de	markt	richting	oost	naar	de	Boschstraat	oftewel	

richting	’s-Hertogenbosch.	Aan	deze	straat	liggen	ook	het	

begijnhof,	de	Waalse	kerk	en	de	toegang	tot	het	stadspark	

het	Valkenberg.	Het	 pand	nr	 14	maakt	 deel	 uit	 van	 een	

bouwblok	dat	reikt	van	Grote	Markt	tot	aan	de	Annastraat	

en	wordt	begrensd	door	de	Veemarkstraat	aan	de	zuidzijde.

Het	 koetshuis	 van	 Catharinastraat	 14	 grenst	 aan	 het	

stadserf,	 dat	 dit	 bouwblok	 als	 het	ware	 van	west	 naar	

oost	 doormidden	 snijdt.	 Dit	 erf	 geeft	 toegang	 tot	 de	

bijgebouwen	 van	 het	 stadhuis,	 dat	 ook	 in	 dit	 blok	 is	

gesitueerd	 en	 zijn	 hoofdentree	 aan	 de	 Markt	 heeft.	

Zelfs	 op	de	huidige	 kadastrale	 kaart	 anno	2010	 is	 nog	

herkenbaar	dat	nr	14	en	16	samen	ooit	een	groot	hofhuis	

zijn	geweest.	Kaarten	zie	volgende	pagina.

Ben Baudoin | Studie Restauratie Bouwhistorie en Monumenten | Docent: Jan Dröge, Hogeschool Utrecht | vierde trimester, december 2010
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Omgevingskaart Klantreferentie: 1961032
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Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500
 Hier bevindt zich Kadastraal object BREDA B 4093

Catharinastraat 14, 4811 XH BREDA
© De auteursrechten en databankenrechten zijn voorbehouden aan de Topografische Dienst Kadaster.

4.3 Exterieur, interieur,     
    constructie, voorhuis

Exterieur

Voorzijde Catharinastraat 

Voor	 het	 gebouw	 een	 stoep,	 opgebouwd	 uit	 Belgische	

vlakke	 kinderkopjes,	 van	 circa	 15	 x	 15	 cm	 met	 een	

hardstenen	trottoirband.	Deze	stoep	loopt	door	over	de	

gehele	straat.	De	voorgevel,	anno	180012	of	1840,20	is	

globaal	te	typeren	als	een	vlakke,	gepleisterde	gevel	van	

drie	 lagen	 hoog	met	 vier	 raamassen	 en	 een	 kroonlijst	

met	trigliefen	van	de	Dorische	orde.	De	gevel,	heeft	een	

hardstenen	plint,	ter	plaatse	van	de	hoofdentree	gaat	deze	

over	in	neuten.	De	gevel	is	bijna	symmetrisch,	de	entree	

in	een	van	de	vier	vensterassen,	verstoort	de	spiegeling	

van	beide	gevelhelften,	evenals	de	 iets	bredere	tweede	

penant	 ten	 opzichte	 van	 de	 vierde.	 De	 zware	 kozijnen	

hebben	een	negge	van	4	a	5	cm	en	worden,	naargelang	

ze	hoger	in	de	gevel	geplaatst	zijn,	korter,	in	relatie	met	

de	steeds	lagere	verdiepinghoogte.	Op	de	begane	grond	

is	een	ruitverdeling	van	drie	maal	twee	plus	drie,	op	de	

verdieping	 drie	maal	 twee	 plus	 twee	 en	 op	 de	 tweede	

verdieping	drie	maal	een	plus	een.	Deze	ruitverdelingen	

dateren	 van	 het	 restauratie-	 en	 verbouwplan	 uit	 1969	

en	zijn	gebaseerd	op	de	verdeling	zoals	die	bestond	 in	

1890.3	De	gepleisterde	blokgevel	is	bij	deze	verbouwing	

gewijzigd	in	een	vlakke	gepleisterde	gevel.	De	vensters	

zijn	allen	even	breed	en	zijn	voorzien	van	schuiframen.	

De	 hardstenen	 dorpels	 onder	 de	 vensters	 hebben	 een	

halfrond	 profiel.	 De	 entree	 heeft	 hardstenen	 neuten	

waarop	 de	 houten	 omlijsting	 van	 het	 deurkozijn	 in	 de	

vorm	 van	 geprofileerde	 architraven	 is	 geplaatst.	 Ter	

hoogte	 van	 het	 bovenlicht	 zijn	 geprofileerde	 consoles	

met	 aan	 de	 onderzijde	 een	 bladmotief	 en	 aan	 de	 kop	

een	 bloemmotief	 ingelaten.	 Deze	 consoles	 komen	 uit	

het	Breda’s	museum,1969.2	Tussen	de	 consoles	 is	een	

fries	met	bladmotief	zichtbaar,	waarop	een	kroonlijst.	Ter	

plaatse	van	de	consoles	komt	de	kroonlijst	naar	voren.	

Onder	de	consoles	twee	strak	uitgevoerde	lantaarns	van	

glas	in	een	metaalprofiel.	Vóór	het	glas	van	het	bovenlicht	

een	in	hout	uitgesneden	slanke	krans	met	festoenen	van	

laurier,	aan	de	bovenzijde	samengebonden	met	een	lint.	

In	het	midden	boven	de	deuropening	een	vlaggenmast	

met	het	embleem	´hofleverancier´.	Op	het	kalf	boven	de	

voordeur	de	naam	“´t	Hofhuis”.	De	voordeur	is	in	1969,	

naar	model	van	een	Zeeuwse	antieke	deur,	nagemaakt.2	

Deze	 hoofdentree	 en	 het	 linker	 venster	 op	 de	 begane	

grond	dateren	van	de	restauratie	in	1969.	Daarvoor	was	

hier	een	etalagevenster	met	links	daarvan	een	deur	die	

via	 een	 lange	 gang,	 toegang	 gaf	 tot	 de	 bovenwoning.	

Aan	 de	 rechterzijde	 van	 de	 etalage	 was	 een	 deur	 die	

toegang	 gaf	 tot	 de	 benedenwoning.	 Aan	 weerszijden	

van	de	entree’s	waren	geornamenteerde	lange	consoles	

aangebracht	 met	 everzwijnkoppen,	 kreeften,	 etcetera.	

Het	gaf	uiting	aan	de	waar	van	de	traiteur	die	hier	eind	

19e	eeuw	zijn	nering	had.	De	ornamenten	hebben	in	het	
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vier	 ruiten.	 De	 bovendorpels	 zijn	 geprofileerd.	 Boven	

en	onder	de	vensters	 zijn	 rollagen	aangebracht.	Er	zijn	

geen	 klezoren	 toegepast.	 De	 gevel	 wordt	 beëindigd	

door	een	gootlijst	met	zinken	kraal	op	een	geprofileerde	

lat.	 In	 de	 gevel	 twee	 rechte,	 gesmede	muurstijlankers	

van	 verschillende	 lengte	 en	 op	 verschillende	 hoogten.	

Diverse	 aanhelingen	 en	 bouwsporen	 zijn	 in	 het	

metselwerk	zichtbaar.	Het	trappenhuis	dat	hier	voorheen	

in	 de	 binnenplaats	 stond,	 is	 gesloopt	 en	 deze	wand	 is	

dichtgemetseld	in	1969.	Het	rechtervlak	van	de	gevel	is	

lichter	van	kleur	en	nieuwer	dan	het	linker	deel.	(beide	

delen	links	van	hemelwaterafvoer)	In	het	linkerdeel	

bovenin	zijn	bouwsporen	aanwezig	van	het	dichtmetselen	

van	een	raampartij.	Op	oude	foto’s	van	vóór	1969	zijn	de	

verschillen	te	onderscheiden.	Zie	onder.

Het	metselwerk	van	de	begane	grond	is	geheel	vernieuwd	

in	1969.	Het	is	aannemelijk	dat	op	deze	plaats	in	een	van	

de	vroegste	bouwfasen	(voorheen	winkel	met	winkelpui	

waaronder	een	kelder	uit	de	19e	eeuw,	en	moerbinten	

dwars	 op	 de	 voorgevel)	 een	 poort	met	 onderdoorgang	

van	de	binnenplaats	naar	de	Katerstraat	is	geweest.

Kopgevels 

Dit	zijn	gemene	muren,	ze	zijn	niet	zichtbaar	als	gevels.

interieur	een	plaats	gekregen.	Eerder	werd	rechtsboven	

in	deze	gevel	een	venster	geplaatst,7	en	een	kozijn	met		

dubbele	toegangsdeur	voor	de	bovenwoning.8

Achtergevel voorhuis, binnenplaatszijde 

De	gevel	bestaat	uit	drie	bouwlagen,	een	vlakke	metsel-

werkgevel	 met	 drie	 kozijnen,	 op	 elke	 bouwlaag	 een.	

Hoewel	 ook	 aan	 deze	 binnenplaats	 grenzend,	 behoort	

het	rechts	van	de	hemelwaterafvoer	gelegen	deel	tot	het	

buurpand	Catharinastraat	16.	Zie	foto.		

Het	 metselwerk	 van	 het	 begane	 grond	 deel	 is	 in	

kruisverband,	 dit	 is	 roder	 van	 kleur	 dan	de	gevelsteen	

erboven.	Het	metselverband	 van	 de	 gevel	 van	 de	 ver-

diepingen	laat	zich	moeilijk	lezen,	het	is	per	laag	af-

wisselend	 in	 strekken	 en	 koppen	uitgevoerd,	maar	 vrij	

willekeurig	 gemetseld.	 De	 tienlagenmaat	 is	 54,5	 cm,	

de	 steenmaat	 16	 x	 8	 x	 4	 cm.	 Op	 de	 begane	 grond	 is	

in	 1969,	 in	 de	 hoek	 onder	 het	 afdak,	 een	 klein	 kozijn	

met	toognagels	hergebruikt	waarin	een	nieuw	raam	van	

twee	maal	zes	ruiten.1	Op	de	beide	verdiepingen	is	een	

tweelicht	of	bolkozijn	2	in	het	nieuwe	metselwerk	(1969)	

opgenomen.	De	tweelichten	komen	uit	de	gangwand	die	

voorheen	naar	de	traptoren	ging	en	zijn	ook	hergebruikt.2	

Beide	kozijnen	hebben	 twee	 ramen	met	elk	 twee	maal	
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Constructie

Kelder  

De	 in	 plattegrondvorm	 rechthoekige	 kelder	 bestaat	 uit	

deels	 gepleisterde,	 gemetselde,	 steens,	 of	 anderhalf	

steens	 wanden	 en	 een	 plafond	 van	 stalen	 balken	 met	

troggewelfjes.	Op	de	vloer	 rode	keramische	 tegels	 van	

ongeveer	 20	 x	 20	 cm.	 In	 de	 korte	 wand	 tegenover	

de	 voorgevel	 is	 een	 deuropening	 dichtgemetseld	 die	

voorheen	naar	een	trappenhuis	leidde.	In	de	hoek	hier-

naast	zijn	dwarswandjes	gemetseld	met	getoogde	nissen	

voor	 (wijn)opslag.	 Datering,	 19e	 eeuws,	 waarschijnlijk	

gelijktijdig	met	 de	 voorgevel	 en	 de	 iets	 hoger	 gelegen	

winkel	met	winkelpui.

Draagconstructie

De	 draagconstructie	 van	 het	 voorhuis	 bestaat	 uit	

vier	 gemetselde	 wanden:	 voor	 en	 achtergevel	 waarin	

openingen	zijn	uitgespaard	voor	kozijnen	en	doorgangen	

en	 geheel	 gesloten	 zijwanden,	 dit	 zijn	 gemene	muren.	

Op	de	begane	grond	een	betonvloer	uit	1969.	De	eerste	

en	tweede	verdiepingsvloer	zijn	vloeren	met	moer	–	en	

kinderbinten	waarop	houten	delen	en	eiken	parket.	De	

zoldervloer	 bestaat	 uit	 moerbinten	 op	 muurstijlen	 en	

korbelen,	 die	 op	 de	moerbinten	 rusten	 van	 de	 tweede	

verdiepingsvloer.	 Het	 balkhout	 in	 deze	 vloer	 is	 niet	

zichtbaar,	maar	hoogstwaarschijnlijk	vernieuwd	in	1969.	

De	 richting	 van	 de	 moerbinten	 boven	 de	 voormalige	

winkel	 is	parralel	aan	die	van	de	voorgevel.	De	overige	

moerbinten	 lopen	 haaks	 op	 de	 voorgevel.	 Moerbinten	

liggen	 willekeurig	 opgelegd	 in	 metselwerk	 en	 boven	

raamopeningen.

De kapconstructie 

Deze	 bestaat	 uit	 houten	 spanten	 met	 muurplaat,	

gordingen	en	nok,	waarop	dakbeschot	en	is	in	zijn	geheel	

vernieuwd	 in	 de	 twintigste	 eeuw.	 Er	 zijn	 onder	 andere	

halfhoutverbindingen	met	 dunne	 toognagels	 toegepast.	

Zie	foto.

Interieur

Begane grond

Na	 de	 hoofdentree	 een	 tochtportaal	 van	 glas	 met	

metalen	kozijnen	uit	 1969	en	één	 ruimte	die	door	een	

wand	met	grote	opening	in	tweeën	is	gedeeld.	Rondom	

gestucadoorde	wanden.	De	vloer	van	de	ruimte	aan	de	

linkerzijde	 van	 de	 entree	 (voormalige	 winkel)	 is	 twee	

treden	 hoger.	 In	 deze	 ruimte	 een	 eikenhouten	 trap	 en	

bewerkte	balustrade	met	bordes,	die	naar	de	eerste	en	

tweede	 verdieping	 voert.	 Voorheen	 was	 dit	 de	 winkel	

achter	de	etalagepui.	De	trap	dateert	uit	1969,	geplaatst	

in	 een	 sparing	 tussen	 achtergevel	 en	 moerbint,	 de	

kinderbinten	 en	 vloerdelen	 zijn	 hier	 weggehaald.	 Het	

trappenhuis	 in	 de	 binnenplaats	 is	 toen	 gesloopt.	 In	 de	

opkamer	 is	 een	 oude	 eiken	 deur	met	 kozijn	 die	 bij	 de	

restauratie	uit	de	gemene	muur	met	no.	16	is	gehaald.	In	

het	oppervlak	van	de	deur	is	een	vlotmerk	zichtbaar.	De	

moerbinten	 met	 vernieuwde	 sleutelstukken	 liggen	 hier	

parallel	aan	de	voorgevel.	Het	zou	kunnen	duiden	op	een	

vroegere	onderdoorgang	met	poort	naar	de	binnenplaats.

De	 grotere	 ruimte	 heeft	 moerbinten	 met	 vernieuwde	

sleutelstukken,	haaks	op	de	voorgevel.	Tegen	de	gemene	

muur	met	 no.	 12	 een	 zestiende	 eeuwse,	 laat	 gotische	

haard,	(uit	België)	teruggebracht	op	de	plaats	waar	in	de	

jaren	zestig,	sporen	van	een	dergelijke	haardpartij	 zijn	

gevonden.2	Bovenaan	de	boezem	is	een	licht	uitgevoerde	

raveling	te	zien.	In	beide	ruimten	eiken	parket	uit	1969.	

De	 wanden	 haaks	 op	 de	 Catharinastraat	 dateren	 hier	

waarschijnlijk	van	voor	de	stadsbrand,	uit	1531.	9
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Eerste verdieping

De	 in	 de	 gemene	 muur	 zichtbare	 sparing,	 komt	 van	

een	 vroegere	 doorgang	 naar	 het	 pand	 nr	 16.	 Deze	 is	

bij	 de	 restauratie	 in	 1969	 dichtgemetseld	 en	 gestuct,	

zie	foto.	Alle	wanden	zijn	gestuct.	De	trap	 is	hierboven	

beschreven.	Ook	hier	moerbinten	parallel	aan	de	voor-

gevel	en	eiken	parket	(1969)	op	de	vloeren.	De	naast-

gelegen	grote	ruimte	heeft	een	eiken	deur,	uit	de	Grote	

Kerk		afkomstig,1,2	en	er	zijn	moerbinten,	zonder	sleutel-

stukken,	haaks	op	de	gevel.	Op	dezelfde	positie	als	op	

de	begane	grond	een	 imitatie	schouw,	naar	model	16e	

eeuw,2	 met	 boven	 de	 boezem	 een	 licht	 uitgevoerde	

raveling	in	de	zoldervloer.	

Tweede verdieping

De	trap	voert	 tot	hier,	de	zolder	 is	bereikbaar	met	een	

vlizotrap.	Muurstijlen	met	korbelen	onder	de	moerbinten,	

een	deel	ervan	is	vernieuwd	in	1969.	Geen	kinderbinten	

in	 het	 zicht,	 de	 balklaag	 is	 weggetimmerd	 achter	 een	

donkergroen	geschilderd,	vernieuwd	plafond	van	smalle	

vloerdelen.	 Eiken	 parket	 vloeren	 en	 een	 gemetseld,	

gestuct	schoorsteenkanaal.

De zolder

Zie	hierboven	onder	constructie.

4.4  Exterieur, interieur, 
constructie, tussenhuis met 
traptoren

Exterieur

Zijgevel binnenplaatszijde

Vóór	 deze	 gevel	 een	 verhoogde	 stoep,	 waaronder	 de	

verbindingsgang	 tussen	 de	 oude	 kelders,	 in	 de	 stoep-

rand	 twee	 kelderramen.	 Op	 de	 stoep	 een	 viertal	

houten	staanders	met	sporenkap	en	Hollandse	pannen,	

toegevoegd	 in	de	 jaren	negentig.	Op	de	begane	grond	

is	deze	gevel	geheel	vernieuwd.	10	lagenmaat	54,5	cm,	

steenmaat	16	x	8	x	4	cm.	Tot	1969	stond	op	de	begane	

grond	 hier	 nog	 een	 wand	 voor,	 in	 het	 verlengde	 van	

de	 kelderwand	 en	 de	 traptoren.	 De	 tweelichten	 uit	 de	

achtergevel	van	het	voorhuis	zijn	hieruit	afkomstig.	De	

gevel	is	uitgevoerd	in	baksteen	over	twee	bouwlagen	en	

heeft	 per	 laag	 drie	 stuks	 kozijnen.	 Op	 het	metselwerk	

van	 de	 verdieping	 zijn	 sporen	 aanwezig	 van	 het	

weghakken	 van	 gevelpleisterwerk.	 Op	 de	 begane	

grond	 twee	 vensters	met	 drie	maal	 twee	 plus	 drie	 als	

ruitverdeling	en	een	deurkozijn.	Op	de	verdieping,	drie	

vensters	met	drie	maal	twee	plus	twee	als	ruitverdeling.	

Laatstgenoemden	hebben	op	de	hoek	in	de	bovendorpel	

toognagel	 verbindingen	en	bij	 enkele	 stijlen	 zijn	 in	het	

midden,	 toognagels	 en	 beschadigingen	 zichtbaar,	 dat	

zou	 kunnen	 duiden	 op	 kalven	 van	 een	 kruiskozijn.	 De	

onderdorpels	 zijn	 allen	 vernieuwd.	 Bij	 zes	 van	 de	 acht	

stijlen	zijn	klisklezoren	in	de	dagkant	te	zien.	De	penant	

tussen	 de	 twee	 rechterkozijnen	 is	 opnieuw	 gemetseld.	

Deze	drie	oude	kozijnen	zijn	in	1969	aanleiding	geweest	

voor	de	plaatsbepaling	van	de	drie	nieuwe	kozijnen	op	

de	begane	grond.	Op	de	gevel,	met	krullen	gedecoreerde	

gesmede	16e	/	17e	eeuw	muurankers.	In	de	dakgoot	een	

dakkapel	met	tweelicht	en	per	raam	een	ruitverdeling	van	

twee	maal	vier.	Een	houten	fronton	op	het	kozijn	(1969).

Traptorengevel

Gemetselde	gevels	waarvan	de	afgeschuinde	hoek	naar	

de	 binnenplaats	 is	 gericht.	 Bij	 de	 restauratie	 in	 1969	

is	de	doorgang	op	de	begane	grond	naar	de	gesloopte	

gang	 dichtgemetseld.	 Het	 kozijn	 met	 deur	 is	 binnen	

hergebruikt.	 Het	 metselwerk	 is	 voor	 een	 groot	 deel	

vernieuwd.	 Opzij	 van	 de	 vele	 kleine	 raamkozijnen,	 de	

meeste	met	toognagels,	zijn	geen	klisklezoren	te	vinden.	

Op	de	begane	grond	zijn	de	stenen	die	de	hoek	vormen	
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van	 135	 graden,	 gezaagd.	 10	 lagenmaat	 is	 53,3	 cm,	

steenmaat	18	x	9	x	4,8	cm.	De	bakstenen	op	de	lagen	

daarboven	lijken	speciaal	te	zijn	gebakken	bij	het	bouwen	

van	de	toren.	Beide	naden,	links	en	rechts	van	de	toren	

met	het	naastliggend	metselwerk	bestaan	uit	een	lange	

lintvoeg.	Rechts	van	de	toren	loopt	de	lagenmaat	door	in	

de	gevel	van	het	tussenhuis,	maar	de	stenen	ontmoeten	

elkaar	 volkomen	 willekeurig,	 niets	 duidt	 erop	 wat	 hier	

eerder	 aanwezig	 was,	 de	 toren	 of	 de	 gevel	 van	 het	

tussenhuis.	Op	de	begane	grond	is	dit	wel	goed	te	zien.	

Links	van	de	toren	loopt	de	lagenmaat	niet	door	en	zie	

je	duidelijk	dat	de	achtergevel	vanaf	iets	boven	de	boog,	

later	is	gemetseld	dan	de	torengevel.	(rodere	baksteen)		

Bij	 de	 restauratie	 in	 1969	 is	 de	 toren	 verhoogd,	 vanaf	

de	tweede	verdieping	in	een	achtvormige	plattegrond	en	

voorzien	van	een	leiengedekt	puntdak	(engelse	lei	klein	

formaat).2	Vergelijk	 foto	hiernaast	met	die	 van	pagina	

17.	 Voor	 1969	 was	 de	 toren	 op	 beganegrond-niveau	

geheel	 inpandig.	 Het	 gedeelte	 onder	 de	 luifel	 aan	 de	

binnenplaats	was	geheel	open	en	gaf	direct	toegang	naar	

de	toenmalige	gang.	Dit	geveldeel	is	nu	dichtgemetseld	

en	van	een	venster	voorzien.	Zie	foto’s	pagina	17.

De	andere	langsgevel	is	een	gemene	muur	en	niet	zicht-

baar	als	gevel.	

Constructie

De kelders

Onder	dit	deel	bevinden	zich	twee	zeer	oude	kelders	uit	

een	van	de	vroegste	fasen	van	de	bouw,	bestaande	uit	

gestucte	tongewelven.	Ze	liggen	in	 lengterichting	naast	

elkaar	en	staan	aan	de	korte	zijden	 in	open	verbinding	

met	een	gewelfde	gang	die	naar	de	traptoren	leidt.	In	de	

gang	 twee	 daglichten	 gewelfd,	met	 kleine	 vensters	 op	

gefrijnde	hardstenen	dorpels,	uitkomend	in	de	plint	van	

de	verhoogde	stoep	op	de	binnenplaats.	In	de	achterste	

kelder	gemetselde	voorraad	of	wijnvakken.	Op	de	vloer	

grijze	en	rode	keramische	tegels	van	20	x	20	cm.	Het	is	

onbekend	of	 de	 vloertegels	 in	 het	 zand	of	 in	 een	 later	

gestorte	betonvloer	liggen.	Het	vochtprobleem,	onder	in	

de	kelders,	duidt	op	het	eerste.	

De traptoren 

Deze	 bestaat	 uit	 een	 gemetselde	 steens	 constructie	

in	 vierkante	 grondvorm	 met	 één	 afgeschuinde	 hoek.	

Bovendaks	 worden	 ook	 de	 andere	 drie	 hoeken	 afge-

schuind,	de	dakconstructie	van	de	toren,	bestaat	uit	een	

rondhouten	 makelaar	 op	 twee	 maal	 twee	 trekbalken,	

per	paar	haaks	op	elkaar.	De	stijl	 vormt	samen	met	de	

hoekkepers	en	de	sporen,	gezamenlijk	de	spits.	Het	flauwe	



15Ben Baudoin | Studie Restauratie Bouwhistorie en Monumenten | Docent: Jan Dröge, Hogeschool Utrecht | vierde trimester, december 2010

van	 een	 verdwenen	 haardpartij.3	 De	 balken	 zijn	 op	 de	

kozijnen	van	de	buitenmuur	van	de	binnenplaats	gelegd.	Op	

de	vloer,	eiken	parket	op	een	stampbetonvloer,	restauratie	

1969.	In	de	dagkanten	van	de	grote	muuropeningen	die	het	

voorhuis	met	 het	 tussenhuis	 verbinden,	 zijn	 ornamenten	

met	consoles	geplaatst,	die	voor	1969	aan	weerszijde	van	

de	etalageruit	in	de	voorgevel	zaten.	Ze	zijn	voorzien	van	

everzwijnkoppen	 en	 andere	 en	 diermotieven,	 zie	 foto’s	

voorgevel	en	ornamenten.2	

Eerste verdieping

Een	grote	ruimte	met	een	enkelvoudige	balklaag,	één	balk	

is	ter	plaatse	van	een	erboven	gelegen	spant,	voorzien	van	

muurstijlen	met	korbelen.	Hier	stond	voor	de	restauratie	

een	 wand.	 In	 het	 plafond	 een	 kleine	 raveling	 van	 een	

verdwenen	stookkanaal,	dichtgetimmerd.	De	balken	zijn	

aan	de	onderzijde	voorzien	van	een	kwartrond.	Gestucte	

wanden	en	eiken	parket.	In	de	tegenoverliggende	wand	

een	doorgang	naar	het	achterhuis.

Traptoren

De	 traptoren	 verbindt	 alle	 bouwlagen	met	 elkaar	 en	 is	

gesitueerd	 in	 de	 zuidwest	 hoek	 van	 de	 binnenplaats.	

De	 binnenwanden	 zijn	 gestucd.	 In	 de	 kelder	 zijn	 nog	

gemetselde	 traptreden	 zichtbaar	 waarboven	 in	 1969	

dakdeel,	onder	de	insnoering,	wordt	constructief	gevormd	

door	naar	buitengerichte	sporen,	waarop	het	dakbeschot	

is	aangebracht.	De	draagconstructie	uitgevoerd	in	eiken,	

het	horizontale	dakbeschot	in	naaldhout.	

Hoofddraagconstructie

De	 hoofdmassa	 van	 het	 tussenhuis	 bestaat	 uit	 vier	

hoofddraagmuren,	 met	 enkelvoudige	 balklagen	 en	 een	

betonvloer	 op	 de	 begane	 grond.	 Hier	 staat	 ook	 een	

binnenwand	met	 een	 grote	 opening,	 in	 de	 richting	 van	

de	dwarse	balklaag.	Op	deze	wand	rusten,	op	de	eerste	

verdieping,	muurstijlen	met	 korbelen	 en	daarboven	 een	

van	de	zoldervloerbalken	onder	een	spant.	Op	zolder	vijf	

spanten,	zie	beschrijving	hieronder.

Kapconstructie

Een	dakconstructie	van	drie	tussen-	en	twee	eindgebinten	

in	grenen,	relatief	strak	geschaafd	maar	met	telmerken.	

Rechte	 spantbenen,	met	 pen	 en	 gat	 verbindingen,	met	

borst	en	toognagels.	Twee	jukken	per	gebint,	waarop	een	

makelaar.	De	windschoren	en	de	schuine	lasverbindingen	

van	de	flieringen	zijn	genageld.	Rechthoekig	geschaafde	

sporen	en	dakbeschot	 in	de	 lengterichting	van	het	dak,	

van	muurplaat	via	twee	flieringen	en	sporen,	naar	de	nok.	

Aan	het	achterste	spant	is	via	een	later	ingebrachte	extra	

trekbalk	 een	 spant	 van	 het	 achterhuis	 opgehangen,	 dit	

duidt	 op	 een	oudere	 kapconstructie	 van	het	 achterhuis.	

Datering,	vermoedelijk	18e	eeuw.

Interieur

Begane grond

Twee	achter	elkaar	gelegen	ruimten	 in	open	verbinding	

met	 elkaar	 door	 een	 grote	 opening	 in	 de	 tussenwand.	

Doorlopende	enkelvoudige	balklagen,	haaks	op	de	lange	

bouwmuren,	die	allen	zijn	gestuct.	In	het	achterste	deel,	

tegen	de	gemene	muur	met	no	12,	een	kleine	raveling,	
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houten	traptreden	met	een	spil	zijn	aangebracht.	Zie	foto	

hieronder.

De	spil	loopt	vanaf	begane	grond	door	tot	aan	het	vloer-

niveau	 van	 de	 tweede	 verdieping	 en	 is	 daar	 verlengd.	

De	 treden	 zijn	 met	 toognagels	 in	 de	 spil	 bevestigd.	

Vanaf	laag	o	tot	en	met	de	begane	grond	zijn	het	rechte	

eiken	 treden.	 Vanaf	 de	 eerste	 verdieping	 tot	 aan	 het	

vloerniveau	 van	 de	 tweede	 ,	 zijn	 de	 treden	 ouder	 en	

hebben	een	getoogde	vorm.	Zie	foto.			

Het	 vernieuwde	 dak	 is	 aan	 de	 binnenzijde	 open,	 de	

constructie	 is	 zichtbaar,	 het	 is	 hiervoor	 beschreven	

onder	constructie.		

4.5 Exterieur, constructie, 
interieur, achterhuis

Exterieur

Gevel binnenplaats

Deze	 gemetselde	 gevel	 loopt	 van	 hoek	 traptoren	 tot	

aan	de	gemene	tuinmuur	met	nr	16.	Boven	deze	muur,	

vanaf	 hart	 linkerboog,	 knikt	 de	 gevel	 in	 verticale	 zin,	

richting	gevel	van	de	belending	om	daarop	aan	te	sluiten.	

Op	 beganegrond-niveau	 zijn	 twee	 monolieten	 zuiltjes,	

met	 entasis	 en	 Ionische	 kapitelen,	 ieder	 op	 een	 rond	

voetstuk,	 geheel	 uit	 arduin.	 Het	 zijn	 overblijfselen	 van	

een	 grotere	 renaissance	 zuilengalerij,	 met	 bijhorende	

gewelfjes.	De	linkerboog	loopt	in	principe	door	naar	het	

belendende	pand,	maar	wordt	als	het	ware	afgesneden	

door	de	gemene	muur.	Een	dergelijke	zuilengalerij	 zien	

we	 in	 geheel	 gave	 toestand	 bij	 het	 kasteel	 van	 Breda,	

vergelijk	foto	hier	rechtsboven	met	die	op	pagina	17.

Er	is	een	opvallende	gelijkenis	in	vormgeving,	materiaal-

gebruik	en	verhoudingen.	De	datering	kan	gesteld	worden	

op	1531	(bouw	Hofhuis)5	en	is	daarmee	een	van	de	over-

blijfselen	van	voor	de	stadsbrand.	De	beide	kruisgewelfjes	

zijn	 aan	 de	 onderzijde	 opnieuw	 gepleisterd	 in	 1969,	

de	 sluitsteen	 is	 uitgespaard.	 Tussen	 beide	 gewelfjes	

een	 ontpleisterde	 gemetselde	 boog	 met	 een	 gesmede	

trekstang.	Onder	de	gewelven	een	halfronde	opgeklampte	

deur	 (1969)	 naar	 de	 keuken,	 in	 een	 gemetselde	

rondboog-deuropening.	 Het	 metselwerk	 van	 de	 gevel	

boven	de	gewelven,	 toont	op	vele	plekken	aanhelingen,	

bij	 de	 linkerboog,	 een	 boogfragment,	 zwevend	 in	 het	

omliggende	metselwerk.	Het	vergelijken	van	metselwerk	

nu	en	dat	van	1969	door	middel	van	foto’s,	geeft	aan	dat	

hier	veel	is	hersteld	en	ingeboet.	10	lagenmaat	is	48,3	cm,	

steenmaat	16	x	8	x	4	cm.	Ook	was	deze	gevel	gepleisterd,	

fragmenten	hiervan	zijn	zichtbaar	op	de	foto	uit	1968.	Zie	

foto	op	pagina	14.

In	het	metselwerk	op	de	eerste	verdieping	een	kruiskozijn,	

dat	 in	 1969	 is	 teruggebracht	 van	 een	 zesruitsvenster	

naar	een	kruisvenster.2	Tijdens	de	restauratie	vond	men	

hiervan	aanwijzingen	 in	het	kozijnhout.	Het	glas	 in	 lood	

van	 de	 bovenvensters	 zit	 met	 de	 bindroeden,	 direct	 in	
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het	 kozijnhout	 en	 onder	 zijn	 houten	 ramen	met	 glas	 in	

lood	 en	windroeden	aangebracht.	Het	 kozijn	 heeft	 twee	

opgeklampte	 luiken	 aan	weerszijde	 van	 de	 onderramen	

met	gehengen	van	smeedijzer	en	een	halfsteens	rollaag	

onder	en	boven.	In	het	gevelvlak	drie	verschillende	muur-

ankers,	waarvan	een	lineair.	Vier	stuks,	op	één	hoogte,	met

krullen	gedecoreerde	smeedijzeren	16e	eeuwse	muurankers.

Het	gemetselde	geveldeel	wordt	beëindigd	door	een	gepro-

fileerde	gootlijst	(1969)	met	een	zinken	kraal.	Daarboven	

het	met	Hollandse	 pannen	 gedekte	 zadeldak,	met	 twee	

schoorstenen	aan	weerszijde.	

Gevel binnentuin

Deze	zuidgevel,	aan	de	binnentuin,	tussen	achterhuis	en	

koetshuis,	heeft	aan	de	voet	een	bestrating	van	klinkers	

in	 waalformaat,	 loodrecht	 op	 het	 gevelvlak.	 Het	 linker	

terras	20	cm	hoger	dan	het	rechterdeel.	Bij	de	restauratie	

in	1969	is	een	klein	aanbouwtje	met	een	toilet,	links	in	de	

hoek,	gesloopt,	ook	is	deze	gevel	geheel	ontpleistert	en	

is	de	onderste	420	cm	opnieuw	gemetseld.2	

10	lagenmaat	is	53	cm,	steenmaat	is	21	x	10,3	x	4,3	cm.	

De	 baksteengevel	 heeft	 vier	 raamassen,	 in	 de	 tweede	

van	 rechts	 is	 de	 toegangsdeur	 gesitueerd	 met	 een	

bovenlicht	uit	 twee	 ruiten.	Rondom	deze	deur	 een	 lijst	

op	 geprofileerde	 hardstenen	 neuten	met	 een	 kroonlijst	

op	bewerkte	consoles.	Op	het	fries	van	de	kroonlijst	een	

uit	 hout	 gesneden	 ornament,	 horizontaal,	met	 speren,	

krullen,	bladmotief	en	medaillon	in	het	midden.	Aan	de	

bovenzijde	van	de	deur	een	ornament	met	krulblad	en	

schelpmotief,	in	het	midden	een	beeldje	in	de	vorm	van	

een	mannenkop	met	lauwerkrans.	Zie	foto	hieronder.	

Geen	 klisklezoren	 in	 of	 nabij	 de	 dagkanten,	 geen	

toognagels	 bij	 kozijnverbindingen.	Het	 kozijn	 boven	de	

toegang	op	de	verdieping,	is	ongeveer	15	cm	naar	links	

verplaatst	 om	 met	 de	 hoofdas	 van	 de	 deur	 te	 lijnen.	

Het	 metselwerk	 rechts	 van	 het	 venster	 is	 zichtbaar	

aangeheeld.	 De	 raamindeling	 van	 de	 schuifvensters	 is	

twee	 maal	 een	 plus	 twee	 en	 is	 onveranderd	 gebleven	

bij	de	laatste	restauratie.	Dit	geldt	ook	voor	de	dubbele	

tuindeuren	links	van	de	hoofdentree.	De	luiken	van	deze	

deuren	zijn	verdwenen	de	duimen	nog	aanwezig.	Twee	

dakkapellen	in	de	goot,	beide	aan	de	binnenzijde	van	de	

buitenste	raamassen	gepositioneerd.
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Constructie

Hoofddraagconstructie 

Deze	is	in	wezen	dezelfde	als	die	van	het	tussenhuis	maar	

hier	zonder	kelders	en	traptoren.

Kapconstructie

De	 kap	 is	 opgebouwd	 uit	 vier	 gebinten	 tussen	 twee	

gemetselde	 topgevels,	 op	 de	 flieringen	 een	 sporenkap	

met	dakbeschot	 die	 is	 vernieuwd	 in	1969.	De	gebinten	

hebben	gehakte	telmerken	in	de	vorm	van	rechte	strepen	

naast	elkaar.	De	spanten	staan	op	volgorde.	De	hart	op	

hart	maat	is	niet	overal	gelijk.	De	merken	1	en	2	staan	

dichter	bij	elkaar	dan	2	en	3	en	3	en	4.	De	merken	2	en	

3	staan	op	de	ondergelegen	enkelvoudige	binten,	3	en	4	

niet.	Het	onderste	juk	heeft	kromme	stijlen	met	blokkelen	

naar	de	muurplaat.	Per	gebint	twee	jukken	op	elkaar	met	

daarop	 twee	 	 geschaarde	 balken	 zonder	 makelaar	 of	

stijl.	De	disselsporen	van	de	onderste	 jukken	zijn	goed	

zichtbaar	 de	 verbindingen	hebben	 toognagels.	Datering	

kan	op	basis	van	dendrochronologisch	onderzoek	worden	

bepaald.	Mogelijk	17e	eeuws.	De	tweede	jukken	zijn	van	

later	datum,	het	hout	is	strakker	en	de	verbindingen	van	

de	 trekbalk	met	 de	 korbelen	 zijn	 genageld.	Het	 vierde	

gebint	 heeft	 een	 afgezaagd	 spantbeen	 het	 is	 met	 een	

anker	 aan	 het	 spant	 van	 het	 tussenhuis	 dwars	 erop	

gekoppeld.	Mede	hieruit	blijkt	een	latere	datering	van	de	

dakconstuctie	van	het	tussenhuis.	De	trekbalken	van	de	

onderste	jukken	hebben	inkepingen	van	een	verdwenen	

zoldervloer,	uit	de	beschrijving2	blijkt	dat	deze	in	1969	

is	verdwenen.

Interieur

Begane grond

De	indeling	bestaat	uit	twee	naast	elkaar	gelegen	ruimten,	

kamer	en	keuken,	verbonden	door	een	deuropening.	Het	

vloerniveau	van	de	keuken	ligt	30	cm	lager	dan	dat	van	

de	 kamer.	 De	 kamer	 heeft	 gestucte	wanden	met	 twee	

kozijnen	 waarin	 dubbele	 tuindeuren	 naar	 de	 tuin,	met	

bovenlicht	van	twee	ruiten.	In	de	kamer	een	19e	eeuwse	

marmeren	 schoorsteenmantel	 tegen	 de	 muur	 op	 de	

erfgrens	met	huisnr.	12.	Deze	komt	uit	het	voorhuis	en	
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is	bij	de	verbouwing	van	1969	verplaatst.2	De	raveling	is	

daarvoor	aangepast.	Zie	foto	hieronder.	

In	de	wand	tussen	achterhuis	en	middenhuis	is	een	grote	

opening	die	beide	huizen	verbind.

Het	 kozijn	 tussen	 kamer	 en	 keuken	 is	 opnieuw	

teruggeplaatst,	het	vormde	voorheen	de	verbinding	tussen	

de	gang	en	de	traptoren.	Tijdens	de	laatste	verbouwing,	

bleek	dat	het	kozijn	exact	paste	in	de	dichtgemetselde	nis	

in	deze	muur.2	In	dit	zware	kozijn	met	toognagels	is	een	

deur	met	zeer	brede	planken	en	smalle	panelen,	er	is	een	

grote	platte	 zwaluwstaartverbinding	 zichtbaar	 tussen	de	

smalle	panelen.	De	muur	is	in	1969	geheel	vernieuwd.

De	balklaag	in	de	tuinkamer	is	enkelvoudig	en	dwars	op	

de	 tuingevel	 opgelegd.	 Er	 ligt	 een	 eiken	 parketvloer.	 In	

de	keuken	zijn	alle	wanden	van	metselwerk	en	stucwerk,	

op	de	betonvloer	een	marmervloer	van	vierkant	carara	en	

arduin.(1969,	maar	mogelijk	met	authentiek	materiaal)	In	

de	linkerwand	de	deur	die	toegang	geeft	naar	buiten,	onder	

de	gewelfjes.	Tegen	de	wand	tegenover	de	tussendeur	een	

schouw	met	houten	 lijst	 en	witjes,	 geheel	 vernieuwd	 in	

1969.	 In	 de	 buitengevel	 een	 venster	 en	 een	 deur	 naar	

buiten.	 In	 de	 dagkant	 van	 het	 venster	 vouwblinden	 in	

hout.	Aan	de	deur	zware	smeedijzeren	scharnieren.	

Moer	 en	 kinderbinten	 zonder	 sleutelstukken,	 de	moer-

binten	haaks	op	de	achtergevel.	De	balklaag	dateert	uit	

de	17e	eeuw.2	Er	is	geen	dendrologisch	onderzoek	verricht.

Eerste verdieping

Een	grote	ruimte	met	een	enkelvoudige	balklaag	haaks	op	

de	achtergevel.	De	balken	zijn	aan	de	onderzijde	voorzien	

van	een	kwartrond.	In	deze	kamer	een	raveling	ter	plaatse	

van	 de	 beschilderde	 houten	 schouwmantel	 van	 oregon	

pine	uit	1969.2		In	de	wand	die	het	tussenhuis	scheidt	van	

het	 achterhuis	 een	deur	 naar	 de	 traptoren	 en	 een	grote	

opening	 in	de	gestucte	muur	naar	het	 tussenhuis.	 In	de	

tegenoverliggende	wand	twee	vensters.	De	ruimte	ernaast	

heeft	moer-	en	kinderbinten,	de	eerste	liggen	haaks	op	de	

achtergevel.	 In	beide	 ruimten	gestucte	wanden	en	eiken	

parket.	De	beide	deuren	geven	achtereenvolgens	toegang	

tot	 een	 toiletgroep	 en	 een	 berging	 en	 een	 achterkamer	

aan	 de	 tuin	 met	 een	 plafond	 opgebouwd	 uit	 moer-	 en	

kinderbinten.	 In	 dezelfde	 oplegrichting	 als	 de	 keuken	

eronder.	Ook	hier	geen	sleutelstukken	meer	aanwezig.	Alle	

wanden	uitgevoerd	in	stucwerk	en	eiken	parket	op	de	vloer.
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De	redengevende	omschrijving	voor	Catharinastraat	14	

luidt:“	(Rijks)nummer:	10125.	Adres:	Catharinastraat	14.

Complex:	nee.	Status:	Rijksmonument,	Art.6/Ingeschreven.

Redengevende	omschrijving:	Huis	met	geblokt	gepleisterde

gevel	en	kroonlijst	met	triglyphen,	plm.	1840.	“	

De	redengevende	omschrijving	is	in	omvang	zeer	beperkt	

en	van	vóór	de	verbouw	van	1969,	de	geblokte	pleister-

gevel	is	sindsdien	immers	een	vlak	gepleisterde	gevel.

5.1 Algemeen

Aan	deze	bouwhistorische	verkenning	liggen	de	“	Richt-

lijnen	bouwhistorisch	onderzoek	2009	”	21	ten	grondslag.	

Er	is	geen	relatie	met	ontwerpopvatting,	wensen	opdracht-

gever,	 bouwbudgettering	 of	 bouwtechnische	 staat	 van	

het	gebouw.	De	bedoeling	 is	om	op	deze	wijze	 tot	een	

zo	 objectief	 mogelijke	 waardestelling	 te	 komen,	 voor	

zover	mogelijk	binnen	de	kennis	en	interpretatie	van	de	

waardesteller	en	zijn	bronnen.	Aangezien	deze	studie	een	

bouwhistorische	verkenning	betreft	is	het	onderzoek	niet	

uitputtend	 uitgevoerd	 en	 kan	 er	 op	 enkele	 onderdelen	

nader	 onderzoek	worden	 aanbevolen.	 Deze	 tekst	 dient	

expliciet	vergezeld	te	gaan	van	de	waardestellingsrepre-

sentatietekeningen	 van	 hoofdstuk	 5.6.	 Hierin	 wordt	

onderscheid	gemaakt	in:	

1.	 Hoge	 monumentwaarden,	 deze	 elementen	 zijn	 van	

cruciaal	 belang	 voor	 de	 structuur	 en/of	 betekenis	

van	 het	 object.	 In	 de	 tekeningen	met	 de	 kleur	 blauw	

weergegeven.	

2.	 Positieve	 monumentwaarde	 deze	 elementen	 zijn	

van	 belang	 voor	 de	 structuur	 en/of	 betekenis	 van	

het	 object:	 in	 de	 tekeningen	 met	 de	 kleur	 groen	

weergegeven.	

3.	 Indifferente	monumentwaarde,	 deze	 elementen	 zijn	

van	 relatief	 weinig	 belang	 voor	 de	 structuur	 en/of	

betekenis	 van	 het	 object:	 in	 de	 tekeningen	met	 de	

kleur	geel	weergegeven.	

Een	 aldus	 gekleurd	 kruis	 in	 de	 tekeningen	 betreft	 de	

waardering	van	een	plafond	of	balklaag	boven	de	gete-

kende	plattegrond.	Interieurelementen	en	relaties	tussen	

ruimten,	worden	met	symbolen	aangegeven.	Waardering	

geschiedt	volgens	de	vijf	aspecten	uit	de	richtlijnen:

>	 algemene	historische	waarden;	

>	 stedenbouwkundige	of	ensemblewaarden;	

>	 architectuurhistorische	waarden;	

>	 bouwhistorische	waarden;	

>	 gebruikshistorische	waarden.

Elk	van	deze	deelwaarden	wordt	getoetst	 aan	de	hand	

van	de	criteria	gaafheid	(authenticiteit)	en	zeldzaamheid.21

5.2 Waardestelling context &   
     gebied

Algemeen historische waarden

Catharinastraat	14	is	bijzonder	in	zijn	betekenis	voor	de	

stad	 Breda	met	 name	 door	 de	waarden	 uit	 zijn	 vroege	

geschiedenis:	het	ontstaan	van	de	eerste	bebouwing	op	
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deze	locatie	in	de	vorm	van	een	14e	eeuwse	hoeve	en	vanaf	

1531	als	hofhuis.	Het	huis	bevat	nog	elementen	uit	deze	

periode.	In	die	zin	was	de	context	en	ligging	van	belang	

voor	 de	 geografische	 en	 landschappelijke	 ontwikkeling,	

maar	ook	op	basis	van	bestuurlijke	ontwikkeling	gezien,	

de	relatie	met	het	kasteel	van	Breda	en	de	Nassaus.	Ook	

in	 typologisch	 opzicht	 is	 er	 sprake	 van	 een	 zeldzaam	

gebouwtype	in	de	stad,	een	hofhuis.	Op	basis	hiervan	is	

er	sprake	van	een	hoge	algemene	historische	waardering.

Ensemblewaarden en stedenbouwkundige waarden

De	 verkaveling	 en	 de	 bebouwingsvorm	 van	 hoeve	 naar	

hofhuis	toont	een	belangrijke	wijziging	in	het	omgaan	met	

ruimte	 en	 verdichting	 van	 bebouwing	 in	 de	 stad.	 Vanaf	

de	bouw	van	het	hofhuis	is	er	een	bouwblokontwikkeling,	

waar	 eerst	 agrarische	 bebouwing	 stond,	met	 ruimte	 en	

akkers	eromheen.	Met	zijn	ligging	destijds,	direct	aan	de	

groenvoorziening	 van	 het	 Valkenberg	 en	 de	 relatie	met	

het	kasteel	van	Breda,	het	Begijnhof	en	het	huis	van	wijn-

gaerden,	was	het	hofhuis	een	belangrijk	cultuurhistorisch	

gebouw	 in	 de	 stad.	 Gesitueerd	 aan	 een	 belangrijke	

verbindingsweg	vanuit	het	centrum,	de	Grote	Kerk,	naar	

het	 oosten,	 deeluitmakend	 van	 een	 indrukwekkende	

straatwand	en	 in	een	van	de	belangrijkste	bouwblokken	

van	 de	 binnenstad,	 waartoe	 het	 stadhuis	 behoort.	 Het	

gebouw	heeft	op	grond	van	deze	eigenschappen	een	hoge	

monumentale	waarde.

Architectuurhistorische waarden

Het	complex	is	voor	de	architectuur	van	belang	vanwege	

de	 renaissance	elementen	die	nu	nog	zichtbaar	zijn	op	

de	 binnenplaats.	 Het	 gebouw	 is	 van	 belang	 door	 zijn	

architectonische	 metamorfoses	 gedurende	 de	 eeuwen,	

waarbij	 belangrijke	 elementen	 uit	 diverse	 perioden	

gelaagd	 aanwezig	 en	 afleesbaar	 zijn.	 De	 voorgevel	 en	

waarschijnlijk	de	achtergevel,	zijn	rond	18002	/184020	

vernieuwd	in	neo	classicistische	stijl	en	in	1969	opnieuw	

gewijzigd	en	gerestaureerd.	Ook	deze	 laatste	 fase	was	

belangrijk	en	heel	beeldbepalend	voor	het	uiterlijk	aan	de	

Catharinastraat.	Op	grond	hiervan	heeft	het	gebouw	een	

hoge	bouwhistorische	waarde.

Bouwhistorische waarden

De	vele	bouwfasen	geven	een	rijke	historische	gelaagdheid	

aan	het	gebouw	vanaf	1531	en	1534	tot	heden.	Enkele	

gemene	bouwmuren	dateren	uit	de	middeleeuwen	en	één	

bevat	sporen	van	een	haard	uit	deze	periode(haardresten	

voorkamer)2		de	beide	kelders	onder	het	tussenhuis	en	de	

traptoren	dateren	uit	1531,	balklagen	zijn	nog	aanwezig	

uit	de	17e	en	de	18e	eeuw.	Er	zijn	funderingsresten	in	de	

grond	uit	de	zestiende	eeuw.2		Er	zijn	klezoren	aanwezig	

in	de	dagkanten	van	de	kozijnen	op	de	verdieping	van	het	

tussenhuis	en	deze	kozijnen	bevatten	sporen	van	een	vast	

kalf	halverwege	de	stijlen.	Er	is	waarschijnlijk	een	poort	

met	onderdoorgang	geweest	ter	plaatse	van	de	winkel	en	

19e	eeuwse	kelder.	Moerbinten	liggen	hier	parallel	aan	de	

voorgevel.	Er	is	veel	gewijzigd	en	“opgeruimd”	tijdens	de	

laatste	verbouwing	in	1969,	het	heeft	opnieuw	structuur	

gebracht	aan	het	pand,	maar	er	zijn	ook	diverse	 lagen	

verloren	gegaan.

Op	grond	van	bovenstaand	heeft	het	gebouw	in	de	Bredase	

context	een	hoge	bouwhistorische	waarde.

Waarden vanuit de gebruikshistorie

Van	het	gebruik	als	hoeve	 in	de	14e	eeuw,	 tot	hofhuis	

en	 winkel	 met	 beneden-	 en	 bovenwoning,	 traiteur,	

postzegelwinkel,	pension	en	hofleverancier	in	exclusieve	

en	oosterse	tapijten	op	deze	locatie	en/	of	in	dit	gebouw,	

en	 zijn	 zeer	 veel	 verschillende	 vormen	 van	 gebruik.	

De	ornamenten	en	het	 uithangbord	uit	 de	 tijd	 van	het	

pand	als	traiteur	zijn	nog	aanwezig.	Er	waren	historisch	

belangrijke	personen	zoals	de	fasering	 laat	zien.	Onder	

andere	aan	de	Nassaus	verbonden	bewoners,	maar	ook	

een	 ridder,	 belangrijke	 militairen	 en	 de	 burgemeester	

van	 de	 stad	 Breda.	Op	 basis	 van	 deze	 gegevens	 is	 de	

conclusie	dat	het	gebouw	qua	gebruikshistorie	een	hoge	

monumentale	waarde	heeft.

5.3 Waardestelling exterieur  
    Bouwmassa

Een	complex	bouwvolume	bestaande	uit	voorhuis,	tussen-

huis	 met	 traptoren,	 achterhuis	 met	 binnenplaats	 en	

daarachter	een	stadstuin	met	koetshuis,		is	in	de	context	

van	de	Bredase	binnenstad	buitengewoon.	Vele	historisch	

lagen	zijn	afleesbaar	waarvan	de	oudste	direct	zichtbaar	

zijn	 door	 een	 prominente	 positie	 in	 het	 ensemble.	 De	

bouwmassa	heeft	een	hoge	monumentale	waarde.



22  Ben Baudoin | Studie Restauratie Bouwhistorie en Monumenten | Docent: Jan Dröge, Hogeschool Utrecht | vierde trimester, december 2010

Zijgevel tussenhuis binnenplaatszijde

De	houtconstructie	met	afdak	vòòr	de	gevel	is	uit	de	jaren	

negentig	en	heeft	een	 indifferente	monumentale	waarde.	

Het	metselwerk	en	de	kozijnen	op	de	begane	grond	zijn	

allen	 vernieuwd	 bij	 de	 restauratie	 uit	 1969	 en	 hebben	

een	indifferente	monumentwaarde,	voorheen	was	dit	een	

binnenmuur	aan	een	gang,	boven	de	keldergang	naar	de	

traptoren.	Het	metselwerk	op	de	verdieping	en	de	daarin	

geplaatste	vensters	hebben	exclusief	de	ramen,	een	hoge	

monumentale	 waarde	 daar	 ze	 tot	 een	 van	 de	 vroegste	

bouwfasen	 behoren.	 Bij	 zes	 van	 de	 acht	 stijlen	 zijn	

klisklezoren	in	de	dagkant	te	zien.	Een	smalle	strook	helmaal	

rechts	op	de	eerste	verdieping	en	een	penant	is	vernieuwd	

in	1969	bij	het	dichtzetten	van	een	vensteropening.

Traptorengevel

Deeluitmakend	van	de	oudste	bouwfase	en	oorspronkelijke	

structuur	van	het	huis,	hebben	deze	gevel	en	de	meeste	

vensters	 hierin,	 een	 hoge	 monumentale	 waarde.	 Het	

deel	dat	op	de	begane	grond	 in	1969	 is	dichtgemetseld	

heeft	 een	 indifferente	 monumentwaarde.	 Het	 geveldeel	

vanaf	 een	 meter	 boven	 de	 goot,	 heeft	 een	 positieve	

monumentwaarde.	Het	venster	in	dit	verhoogde	geveldeel	

en	het	kelderkozijn	met	spijlen,	dateren	uit	1969	en	hebben	

daarom	een	indifferente	waarde.	De	in	1969	vernieuwde	

torenspits	is	een	interpretatie	van	wat	mogelijk	ooit	was	

en	heeft	daarom	een	indifferente	monumentale	waarde.

Gevel achterhuis binnenplaats

Deze	 gevel	 inclusief	 zuilen	 en	 gewelven,	 behoort	 tot	

de	 oudste	 opzet	 en	 structuur	 van	 het	 gebouw2,12	

en	 heeft	 daarom	 een	 hoge	 monumentale	 waarde.	 De	

Voorgevel

De	voorgevel	 is	gaaf,	sober	en	zeer	representatief,	een	

goed	 voorbeeld	 van	 de	 stijlopvattingen	 van	 de	 19e	

eeuw.	 De	 redengevende	 omschrijving	 benoemd	 alleen	

de	 voorgevel	 van	 het	 gebouw”	 gepleisterde	 gevel	 en	

kroonlijst	met	 triglyphen,	plm.	1840.	 “	 	De	wijzigingen	

in	 de	 jaren	 zestig	 van	 winkelwoonhuis	 naar	 voornaam	

stadshuis	 verstoren	 dit	 niet,	 maar	 geven	 een	 ander	

beeld	 van	 deze	 gevel	 weer	 dan	 met	 de	 winkelpui.	 De	

monumentale	 waarde	 van	 de	 voorgevel	 is	 hoog.	 Het	

gewijzigde	deel	uit	1969	 is	van	positieve	monumentale	

waarde.

Achtergevel voorhuis, binnenplaatszijde 

Daar	waar	 voor	 1969	 een	 trappenhuis	was	 gesitueerd,	

waarvan	 een	 deel	 in	 het	 voorhuis	 en	 een	 deel	 op	 de	

binnenplaats,	is	deze	gevel	in	1969	grotendeels	opnieuw	

opgemetseld.	 Zodanig	 dat	 de	 hoofdstructuur	 van	 het	

voorhuis	 beter	 herkenbaar	 is	 en	 overeenkomt	 met	 de	

oudste	 tekeningen	van	het	huis	 (Blaeu).	Het	 is	precies	

de	 plek	 waar	 eerder	 de	 vermoedelijke	 onderdoorgang	

met	poort	was	gelegen.	Dit	deel	van	de	gevel	heeft	een	

positieve	 monumentwaarde	 daar	 de	 structuur	 van	 het	

voorhuis	erdoor	is	hersteld.	Het	linkerdeel	van	de	gevel	

bevat	 vanaf	 de	 eerste	 verdieping	 ouder	 metselwerk	

met	hoge	monumentale	waarde.	Er	zijn	bouwsporen	 in	

te	herkennen	van	verdwenen	vensters.	De	overige	drie	

vensters	 zijn	 hergebruikte	 18e	 eeuwse	 vensters,	 met	

hoge	 monumentale	 waarde	 met	 uitzondering	 van	 de	

indeling,	 deze	 is	 indifferent	 evenals	 de	 positie	 van	 de	

vensters	 in	de	gevel.	De	dakkapel	 is	geheel	vernieuwd	

in	1969.

zeldzaamheid	en	gaafheid	spelen	hierbij	een	belangrijke	

rol.	 Het	 vernieuwde	 metselwerk	 en	 herstelwerk	

vanaf	 de	 gemetselde	 bogen	 tot	 aan	 de	 ankers	 is	 in	

1969	 vernieuwd	 maar	 met	 hergebruik	 van	 de	 oude	

bakstenen,	 historisch	 materiaal	 en	 bouwsporen	 zijn	

deels	 goed	 zichtbaar	 gebleven.2	 Dit	 deel	 heeft	 een	

positieve	monumentwaarde.	Het	kozijn,	zonder	indeling,	

is	een	van	de	oudste	nog	aanwezig	en	heeft	een	hoge	

monumentwaarde.		de	indeling	is	een	reconstructie	van	

wat	bij	de	restauratie	is	aangetroffen.	Het	kozijn,	zonder	

kruis,	heeft	een	hoge	monumentale	waarde,	de	indeling	

van	1969	is	indifferent.

Gevel binnentuin

Deze	 baksteengevel	 is	 belangrijk	 onderdeel	 van	 de	

structuur	van	het	achterhuis	en	op	de	verdieping	heeft	

deze	 gevel	 nog	 het	 oorspronkelijk	 metselwerk.	 De	

begane	grond	is	geheel	vernieuwd	in	1969	tot	een	hoogte	

van	 420	 cm	 plus	 peil,	met	 uitzondering	 van	 de	meest	

rechtse	 en	 linkse	 penant.	 Deze	 zuidgevel	 uit	 1851,	 is	

veel	jonger	dan	de	gevels	aan	de	binnenplaats	en	dateert	

ongeveer	uit	dezelfde	periode	als	het	vernieuwen	van	de	

voorgevel.2	De	ramen	en	dubbele	deuren	zijn	vernieuwd,	

de	voordeur	is	mogelijk	wel	oorspronkelijk.	De	gevel	heeft	

in	zijn	geheel	een	hoge	monumentwaarde,	ze	behoort	tot	

een	belangrijke	bouwfase	van	het	totaal	en	is	samen	met	

de	 voorgevel	 een	 belangrijke	 representant	 van	 de	 19e	

eeuwse	bouwfase.	Het	vernieuwde	metselwerk	gevelvlak	

heeft	een	positieve	monumentwaarde.
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5.4 Waardestelling    
    constructie

De kelders

De	kelder	onder	het	voorhuis	daar	waar	ooit	de	winkel	was	

gesitueerd	en	waarschijnlijk	de	poort	met	onderdoorgang	

naar	de	binnenplaats,	is	19e	eeuws	en	heeft	een	postieve	

monumentale	waarde,	ze	geeft	een	duidelijke	gelaagdheid	

weer	in	tijd	en	gebruik.	De	kelders	onder	het	tussenhuis	

en	de	keldergang	 in	de	binnenplaats	hebben	een	hoge	

monumentale	waarde.

Draagconstructies

De	gemene	bouwmuren	hebben	een	hoge	monumentale	

waarde,	de	daarin	aangetroffen	resten	van	een	middel-

eeuwse	haardpartij	en	het	feit	dat	na	de	stadsbrand	de	

muren	 vrijwel	 overeind	 zijn	 gebleven	 speelt	 hierin	 een	

belangrijke	rol.	Gemene	muren	zijn	veelal	de	oudste	muren	

daar	vervanging	complex	 is,	gezien	de	buurpanden.	Ze	

bezitten	een	hoge	monumentale	waarde.	De	balklagen	in	

het	voorhuis	en	die	van	de	keuken	en	de	daarboven	ge-

legen	ruimte	in	het	achterhuis	zijn	18e	en	17e	eeuws	en

hebben	een	hoge	monumentale	waarde.		De	enkelvoudige

balklagen	van	het	tussen-en	achterhuis,	zijn	hoogstwaar-

schijnlijk	uit	de	negentiende	eeuw,	uit	dezelfde	periode	als	

het	vernieuwen	van	de	achter-	en	voorgevel	en	hebben	

darmee	een	hoge	monumentale	waarde	met	uitzondering	

van	het	vloerveld	dat	in	1969	is	vernieuwd.

Kapconstructies

De	 kapconstructie	 van	 het	 voorhuis	 is	 in	 1969	 geheel	

vernieuwd	en	heeft	een	indifferente	monumentale	waarde.	

De	kapconstructie	van	het	tussenhuis	dateert	uit	de	18e	

eeuw	 en	 is	 daarmee	 van	 hoge	 monumentale	 waarde.	

De	kapconstructie	van	het	achterhuis	 is	deels	van	hoge	

monumentale	waarde	vanwege	de	onderste	eiken	jukken	

met	 krommen	 uit	 de	 17e	 eeuw,	 de	 bovenste	 jukken	

zijn	 van	 veel	 later	 datum	 maar	 hebben	 een	 positief	

monumentale	waarde	vanwege	bouwfasering	en	de	sporen	

en	 het	 dakbeschot	 van	 1969	 hebben	 een	 indefferente	

monumentale	waarde.	

Kelders

De	 keldervloeren	 met	 grijze	 keramische	 tegels,	 van	

de	 oudste	 kelders	 onder	 het	 tussenhuis	 hebben	 een	

hoge	monumentale	 waarde	 evenals	 de	 beide	 gewelfde	

raamkozijntjes	 met	 gefrijnde	 hardstenen	 dorpels.	 De	

kelder	 in	 het	 voorhuis	 met	 rode	 keramische	 tegels	 en	

troggewelfjes,	heeft	een	positieve	monumentale	waarde.

5.5 Waardestelling interieur

Algemeen

De	muren	en	scheidingswanden	die	tot	de	oudste	periode	

behoren	 zijn	 allen	 van	 hoge	monumentale	 waarde,	 de	

laatst	vernieuwde	binnenwanden	of	klamplagen	zijn	van	

een	indifferente	monumentale	waarde.

Begane grond

De	 tegelvloer	 van	 de	 hal	 en	 de	 keuken	 met	 opnieuw	

aangebracht,	 maar	 historisch	 materiaal,	 hebben	 een	

positief	 monumentale	 waarde,	 de	 betonvloeren	 en	 het	

parket	hebben	een	indifferente	monumentale	waarde.

De	 middeleeuwse	 haardpartij	 in	 de	 voorkamer	 is	 een	

Belgische	 haard	 en	 is	 aangebracht	 op	 de	 plaats	 waar	

in	1969	resten	van	een	dergelijke	haard	zijn	gevonden.	

De	haard	op	zich	heeft	een	hoge	monumentale	waarde,	

de	 plaatsing	 heeft	 een	 indifferente	 waarde,	 maar	 is	

ondersteunend	in	het	beeld	van	deze	ruimte.	Er	zijn	geen	

stucplafonds	aanwezig,	de	balklagen	zijn	beschreven	 in	

het	hoofdstuk	constructies.

De	haardpartij	in	de	achterkamer	komt	uit	het	voorhuis,	uit	

de	periode	1840.	De	haard	heeft	een	hoge	monumentale	

waarde,	de	plaatsing	een	indifferente	monumentale	waarde,	

een	dergelijke	rijke	haardpartij	in	een	achterhuis	is	enigszins	

discutabel.	De	trap	uit	1969	en	de	positionering	heeft	een	

indifferente	monumentale	waarde.	De	aanwezigheid	van	de	

consoles	van	de	winkelpui	in	het	interieur	heeft	een	positief	

monumentale	waarde.	De	traptreden	in	de	toren	op	begane	

grond	niveau	zijn	vernieuwd	 in	een	oude	spil,	ze	hebben	

een	positief	monumentale	waarde.

Eerste verdieping

De	trap	met	getoogde	of	gekromde	treden	op	dit	niveau	in	

de	traptoren	zijn	vermoedelijk	19e	eeuws	en	hebben	een	

hoge	monumentale	waarde.	De	eiken	deur	van	 traphal	

naar	 voorkamer	 heeft	 een	 hoge	 monumentale	 waarde	

maar	komt	uit	een	de	Grote	Kerk,	plaatsing	is	indifferent.	

De	nis	in	de	gemene	muur	met	nr	16	in	het	trappenhuis	

heeft	 een	 hoog	monumentale	 waarde.	 De	 deur	 tussen	

achterkamer	en	achterkamertje	is	bewaard	gebleven	en	

heeft	een	hoog	monumentale	waarde.

Zolder

Hier	zijn	behalve	de	kapconstructies	die	bovenstaand	zijn	

omschreven,	geen	bijzonderheden	te	benoemen	
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5.6 Schematische     
     waarderingsplattegronden
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1> Om	meer	te	weten	te	komen	over	de	periode	
waarin	beide	panden	nr	14	en	nr	16,	samen	één	

hofhuis	vormde	is	het	noodzakelijk	om	voor	pand	nr	

16	een	vergelijkbaar	onderzoek	te	verrichten.	Liggen	

de	moerbinten	hier	haaks	op	de	voorgevel	en	was	het	

deel	van	nr	14	waar	de	moerbinten	over	een	breedte	

van	350	cm,	parallel	aan	de	gevel	liggen,	(het	vroegere	

winkeldeel)	een	onderdoorgang	voor	paard	en	wagen	

naar	de	gemeenschappelijke	binnenplaats?

Is	de	binnenzijde	van	de	muur	van	het	pand	nr	16	op	

de	 hoek	 met	 de	 St.	 Annastraat,	 met	 dezelfde	 stenen	

gemetseld	als	de	gemene	muur	tussen	nr	12	en	14	en	

dateert	deze	daarmee	ook	van	voor	de	stadsbrand	?	Zijn	er	

(sporen	van)	zuiltjes	met	gemetselde	bogen	en	gewelven	

te	vinden	vergelijkbaar	met	die	aan	de	binnenplaats	van	

nr	14?	Zijn	hier	kelders	uit	de	vroegste	periode?	Hoe	is	

de	relatie	(ligging,	vorm,	afmeting,	materiaaltoepassing,	

van	deze	kelders	met	die	van	nr	14?	Kan	er	een	verband	

gevonden	 worden	 tussen	 de	 bouwstructuur	 van	 beide	

panden	 om	 daaruit	 de	 vroegste	 bouwgeschiedenis	 te	

herleiden?	 De	 moeite	 van	 het	 onderzoeken	 waard,	

het	 kan	 kennis	 opleveren	 over	 de	 vroege	 bouwtijd	 in	

de	 binnenstad	 van	 Breda	 en	meer	 specifiek	 over	 deze	

bijzondere	plek	schuin	tegenover	Begijnhof	en	huis	van	

Wijngaerden.	Ook	funderingsonderzoek,	bij	nummer	16,	

kan	hierbij	helpen,	bij	de	restauratie	van	nr	14	in	1969,	

zijn	deze	voor	een	deel	aangetroffen	en	in	kaart	gebracht	

op	de	opmeettekeningen.	Dendrologisch	onderzoek	kan

helderheid	geven	over	de	ouderdom	van	enkele	balklagen.

2> De	bewoningsgeschiedenis	zou	nader	onderzocht	
dienen	te	worden,	daar	uit	bronnen	niet	altijd	

eenduidigheid	spreekt	over	wat,	waar,	wie	en	wanneer.

3> Dendrologisch	onderzoek	kan	precisering	geven	
over	de	datering	van	de	kapconstructie	van	de	onderste	

jukken	van	het	achterhuis.	

4> Ontpleistering	van	alle	gemene	muren	voor	het	
bepalen	van	de	exacte	datering,	dit	is	nu	gebaseerd	op	

bronnen	en	één	vondst.	

5> Nader	onderzoek	naar	het	koetshuis	is	gewenst.

6> Kan	fasering	en	datering	van	grote	ingrepen	
onderscheiden	worden	van	kleinere	ingrepen,	waardoor	

er	een	helder	beeld	ontstaat	van	wat,	wanneer	is	

gewijzigd	en	onder	welke	bewoners?

7> En	buiten	de	context	van	deze	studie:	
archeologisch	onderzoek	kan	verheldering	geven	over	

het	bestaan	van	meerdere	oude	funderingsresten	

dan	reeds	bekend	en	aanvullingen	over	leefwijze	en	

gebruiksvoorwerpen.
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1		 Info	van	eigenaar.

2		 Info	uit	dossier	eigenaar:	Een	beschrijving	van	het	

onderzoek,	de	opmeting,	de	aanbesteding	en	de	

verbouwing/restauratie	van	de	heer	Cees	van	Aalst,	

projectarchitect	bij	deze	verbouwing.

3			Stadsarchief	gemeente	Breda,	bouwdossier,	opmetings-

	 tekeningen	Catharinastraat	14,	1968,	1969.

4			Kadaster	Breda,	kadastrale	kaart	2010

5			Bingmaps	luchtfoto’s	Catharinastraat	14

6			Website	“wat	was	waar”	kadastrale	minuut.

7			Stadsarchief	gemeente	Breda,	verleende	vergunning	

door	B	en	W	te	Breda	op	31	maart	1890

8			Stadsarchief	gemeente	Breda,	verleende	vergunning	

door	B	en	W	te	Breda	op	14	november	1878	(´het	

bestaande	schuifkozijn	in	te	rigte	tot	toegang	naar	

het	boven	kwatier´)

9			Jac.H.	van	Hooydonk,	‘Middeleeuwse	straten	in	Breda,	

1350-1550,	Deel	I:	Catharinastraat’,	in	Jaarboek	de	

Oranjeboom	XLVI	(1993),	64-120	Stadsarchief	Breda

10	Dr.	F.	A.	Brekelmans,	Jaarboek	de	Oranjeboom	29	

(1976)	Stadsarchief	Breda.

11	Gerard	Otten	met	een	bijdrage	van	Hans	de	Kievith.	“	

Het	Stadserf	te	Breda	“	ErfgoedRapport	11	Breda,	2007

12	Tekst	van	restauratie-architecten:	Kooremen,	Raue	en	

van	der	Laan,	in	samenwerking	met	Cees	van	Aalst,	

medewerkend	architect,	samenvatting	geschreven		

naar	aanleiding	van	studies	over	het	gebouw	en	de	

verbouw	/	restauratie	in	1969

13	Dossier	bouw	en	woningtoezicht	bouwvergunningen	

1985-2010	Stadskantoor.	(verbouwing	door	architect	

Weijts,	Catharinastraat	16)	

14	Archeoweb	Breda,	archeologie	Breda,	3	d	kaart		

reconstructie	stadshart	van	rond1500.

15	Pierre	van	der	Poll	in	samenwerking	met	Jeroen	

Grosfeld,	“	Breda	in	kaart	“	Breda’s	museum

16	Gerard	Otten,	“de	straten	van	Breda”	1988	pag.	23,	

Katerstraat	of	Catharinastraat	

17	Archief	RCE.	J.Kamphuis	archeologie	en	bouw-

historie,	Catharinastraat	10	Breda,	september	1997

18	Website	archief	Breda	kaarten	van	Breda	1500	en	1530	

19	Breda	Nassaustad	website.

20	Archief	RCE	redengevende	omschrijving	

Catharinastraat	14	Breda

21	Richtlijnen	Bouwhistorisch	Onderzoek.	Lezen	en	ana-

	 lyseren	van	cultuurhistorisch	erfgoed	(Den	Haag	2009).

22	Collegestof	HU	Jan	Dröge	2009/2010

23	H.	Janse	“Houten	kappen	in	Nederland	1000-1940”	

1989

24	Ries	van	Hemert	“Houtconstructies”	2005

25	Haslinghuis	-	Janse	“Bouwkundige	termen”	2005
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werkstuk	4e	trimester:	Bouwhistorische	verkenning	

Pand

Catharinastraat	14,	eigendom	van	familie	van	Aalst,	

exclusieve	tapijten,	Breda

Studierichting

Post	HBO	Bouwhistorie,	Restauratie	en	Monumentenzorg	

2009-2011

Begeleiding

Jan	Dröge

Auteur, foto’s en schetsen	

Ben	Baudoin	met	uitzondering	van	de	stedenbouw-

kundige	schetsen	van	Gerard	Otten,	gemeente	Breda

Ontwerp en vormgeving	

Mieke	Van	den	Hende	Grafisch	Ontwerp	BNO
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situatie 1969
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situatie 1969




