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Het kloosterleven tussen 1463 en 1498.

Onder het langdurig bewind van Mevrouw Adriana van der Veken,
die van 1479 tot 1532 priorin was, beleefde het Norbertinessenklooster
St. Catharinadal in Breda zijn grootste bloei. Nog minderjarig, was zij in
1459 hier ingetreden en in 1463 getuige geweest van een ingrijpende
kloosterhervorming.1 Tevoren hadden de zusters een tamelijk vrij leven
gehad, zij kenden weinig stringente verplichtingen op het gebied van
het heilig officie, het vasten, hun inkomsten en hun arbeid. Niet alleen
de leke-, maar ook de koorzusters konden de kloostergebouwen naar
believen in- en uitgaan voor devote doeleinden als bedevaarten, maar
ook voor visites en boodschappen van profane aard. Zowel de gods
dienstige als de economische grondslagen van het kloosterleven waren
onvoldoende georganiseerd om de tijdsomstandigheden het hoofd te
bieden.

Op verzoek van de heer van Breda, die zich als beschermheer van
het klooster opwierp, vaardigde paus Pius II op 8 december 1461 een
bul uit, die de invoering gebood van een nieuwe discipline in St.
Catharinadal. De priorin en de koorzusters werden verplicht, voortaan
binnen het slot, sub perpetua c!ausura, te blijven om zich beter aan het
officie te kunnen wijden, dat des morgens omstreeks vier uur met het
zingen der Metten diende aan te vangen, voorts om de vasten- en
onthoudingsdagen na te leven, hun roerende en onroerende goederen
aan de priorin over te dragen, die daaruit in hun onderhoud zou voor
zien. Zij moesten enige zusters in hun klooster opnemen die volgens de
regel van Augustinus in beslotenheid leefden en die hen in de nieuwe
tucht mpesten onderrichten. Na goedkeuring door de abt van Premon-
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streit en het Generale Kapittel der Norbertijnen werden de pauselijke
bul en de daaruit voortvloeiende maatregelen op 11 juni 1463 in de
kloosterkerk afgekondigd in aanwezigheid van Jan van Nassau en de
abten van Berne, Bloemhof en van St. Michiels te Antwerpen, de abdij
waaronder Catharinadal ressorteerde. Onder de elf geprofeste zusters
en de ene novice, die als aanwezigen vermeld worden, komt Adriana
van der Veken niet voor; wellicht was zij ook toen nog niet meerder
jarig en nog niet als novice aangenomen. Drie zusters vonden de
nieuwe maatregelen te zwaar en verlieten het klooster, maar binnen
twee jaar traden vijf novicen toe en minstens één regularis van St.
Augustinus, namelijk een dochter van Jan van Nassau, Odilia, af
komstig uit het klooster Bethanië bij Mechelen en een tijd lang in
Catharinadal woonachtig, zeer waarschijnlijk om overeenkomstig de
uitgevaardigde maatregelen de kloostertucht op Augustijnse leest te
schoeien.2

In 1469 werd ook weer een proost aangesteld, hetgeen al een eeuw
niet meer gebeurd was, maar ditmaal niet meer als vertegenwoordiger
van de abt van de St. Michielsabdij, maar als onafhankelijk toezicht
houder en zaakwaarnemer van het convent en in die waardigheid uit
gerust met borstkruis en ring. De invoering van de clausuur leidde
terstond tot verbouwingen in het klooster: er kwamen tralies, er werden
veranderingen uitgevoerd aan de kloostergang, de dormter, de refter en
de keuken.3

Maar pas onder de begaafde en energieke priorin Adriana van der
Veken begon er een werkelijk grootscheepse bouwbedrijvigheid, moge
lijk geworden door een goed financieel beheer van bruidschatten en
schenkingen. Nadat in 1483 een nieuwe proosdij gebouwd was, die niet
alleen de proost huisvestte, maar ook spreekkamers en later de school
bevatte, werd in 1498 het voornemen opgevat, een nieuwe kerk te
bouwen. Er waren toen vierentwintig koorzusters, een onbekend aantal
novicen en werkzusters, en men mag veronderstellen, dat de oude kerk,
die misschien al kort na 1308 was gebouwd (het jaar waarin de zusters
hun banden met het Gasthuis slaakten en nieuwe gebouwen buiten de
veste betrokken) en die nog in 1447-1454 van een toren voorzien
was,4 niet alleen in slechte staat verkeerde, maar ook niet beantwoordde
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aan de nieuwe kloostertucht en het in afgeslotenheid vervullen van het
koorgebed.

Bouwgeschiedenis der kerk.

Over de voorbereiding en de uitvoering van de nieuwe kerkbouw,
zoals die uit de documenten en het nog bestaande gebouw duidelijk
wordt, is reeds het wezenlijke gepubliceerd,5 maar tot goed begrip van
de gedetailleerde reconstructie op papier, thans door de heer C. J. M.
van der Veken ondernomen, moge hier het voornaamste uit de bouw
geschiedenis van de kerk en uit haar verdere lotgevallen herhaald en
aangevuld worden.

Op 4 mei ontving Cornelis Joes 8 stuivers omdat hij tweemaal de
"kerkgrond" had "getogen", hetgeen erop schijnt te wijzen, dat hij de
plattegrond van de nieuw te bouwen kerk in maten uitgezet had op
het bouwterrein of dat hij een ontwerptekening met een variant geleverd
had.

Vier dagen later werd tussen het klooster, vertegenwoordigd door
de proost, Theodoricus Verstrepen,6 en de steenhouwer Henric Claes,
een contract gesloten, waarin de laatste aanneemt het steenhouwwerk
voor de nieuwe kerk te leveren volgens de hem gegeven ontwerp
tekening. Het contract wordt afgesloten in aanwezigheid van, onder
anderen, meester Cornelis Joes, nu nader aangeduid als "werckmeester
van der kercken te Breda", en van Adriaen Ghyben, metselaar. Hieruit
wordt duidelijk, dat de vermoedelijke ontwerper, Cornelis Joes, zijn
plan leverde als neven-activiteit naast zijn taak als leidend meester van
het werk aan de Grote Kerk, welker toren in die tijd zijn voltooiïng
naderde; de metselaar Adriaen Ghyben was eveneens bij de torenbouw
betrokken, wellicht als dagelijks opzichter bij afwezigheid van de vaak
voor andere opdrachten elders vertoevende Cornelis Joes.7

Op 24 juli 1498 treedt de proost weer op namens het klooster,
wanneer bij contract het timmerwerk wordt aangenomen door Henric
Mermans en Gielis de Druyt, die de 117 voet lange kap met haar elf
gebinten zullen bouwen en in de kap een dakruiter van 40 voet hoog
en ongeveer 8 voet wijd. Tevens zullen zij kappen bouwen op een
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sacnstie en op een "wermhuysken", aan de zuidzijde der kerk zullen
zij het ene einde van de kloostergang van een lessenaardak, kruisvensters
en een zoldering voorzien. Tevens nemen zij aan, de oude kerk af te
breken. De oude kerk stond blijkbaar op de plaats van de nieuwe en
tijdens de jaren van afbraak en opbouw werden de kerkelijke diénsten
elders in het klooster verricht.

In 1498 al waren veel bouwmaterialen voor de nieuwe kerk ge
kocht: proost Joseph van der Malen heeft uit de rekeningen opgemaakt,
dat er toen een altaarsteen werd aangekocht, dat er 12.600 plavuizen
en 2.200.000 bakstenen aangeschaft werden.8 Dat is al materiaal genoeg
om de gehele kerk uit op te bouwen en te plaveien èn nog een deel
van de kloostergang.

Op 21 november 1498 gaf graaf Engelbrecht van Nassau vanuit
Brussel toestemming tot het afbreken van de oude en de bouw van de
nieuwe kerk. Op 18 februari 1501 legde priorin Adriana de eerste steen
voor de nieuwe kerk. Op 15 october daaraanvolgend was het metsel
werk al gereed, een feit waaruit wel blijkt, dat de eerstesteenlegging
van de priorin voorafgegaan moet zijn door de graafwerken, de bouw
van de fundamenten en door de natuursteenbewerking, in 1499, want
zulk een groot gebouw met zijn vele steenhouwwerk kan niet in een
paar maanden verrezen zijn. In 1501 wordt een klok "gekerstend" in
afwachting van de bouw van de dakruiter en de kap, die in 1502 gereed
komen.

Nadat in 1503 en 1504 de meest elementaire afwerking plaats vond,
de beglazing, die wellicht ten dele nog een provisorisch karakter had,
de meubilering, vermoedelijk nog met koorbanken uit de oude kerk,
nadat voorts de drie altaren geplaatst waren en een sacramentshuis
gebouwd was, geschiedde op 26 juni 1504 de wijding van kerk en
altaren door Egidius de Mercia (van der Heyden), suffragaan van de
bisschop van Kamerijk, daartoe gemachtigd door bisschop Jan van
Hoorn van Luik.

De kerkbouw was tot een gelukkig einde gebracht en tevens was
reeds langs de zuidkant van de kerk de noordelijke arm van de klooster
gang tot stand gekomen. In 1515 werd het werk aan het klooster voort
gezet, waarschijnlijk werd toen de westvleugel met de gang erlangs op-
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gericht, zodat van toen af de kerk en de aansluitende kloosterruimten
tesamen eerst goed konden gaan functioneren.

De inwendige versiering en inventarisstukken.

Tijdens de plechtige wijding van de kerk waren alle altaren reeds
opgesteld. Het waren er drie: het hoogaltaar ter ere van de Drievuldig
heid, Catharina, Johannes de Doper en van alle Apostelen en Profeten;
het tweede ter ere van Onze Lieve Vrouw, de aartsengel Michael,
Martinus en alle Belijders en Maagden; het derde ter ere van het
H. Kruis, Sebastiaan, Augustinus en alle heiligen. Priorin van der Veken
heeft de patrocinia van deze altaren genoteerd en erbij opgemerkt, welke
talrijke relieken erin bijgezet werden; die van het hoogaltaar zijn
dezelfde als degene welke al in de kerkwijding van 1271 te Vroenhout,
de allereerste vestigingsplaats van het klooster, vermeld werden.9 Het
sacramentshuis zal, op de gebruikelijke plaats, aan de noordzijde van
het hoogaltaar gestaan hebben, wellicht tegen de noordoostelijke wand
van de koorsluiting naast het venster. De twee zij-altaren kunnen zich,
oostwaarts gericht, aansluitend tegen de noord- en de zuidmuur, van de
eerste of tweede rechte koortravee bevonden hebben.

De hoge galerij voor de zusters, het "bovenkoor", een tribune,
onderwelfd en op kolommen rustende, nam de vier westelijke traveeën
van het schip in beslag en daarop stond hun koorgestoelte. De houten
zetels voor de priorin en de subpriorin werden in 1503 geschonken
door Engelbrecht van Nassau en zijn gemalin Cimburga van Baden.
Voor deze stoelen, "die scoon ende wel gedaen syn, die geset syn daer
sy behoeren te staen int hoochste aen elck syde", dat wil zeggen aan
de oostkant van de noordelijke en de zuidelijke bankenrij, zeggen
Adriana en het convent hun heer dank in een brief van 15 maart van dat
jaar.10 De stoelen waren met de beeltenissen van Engelbrecht en
Cimburga versierd, wellicht in reliëf op de rugleuning. De heer van
Breda schonk ook twee gebrandschilderde glazen, die in 1504 geleverd
werden door Peter Staess; waarschijnlijk werden zij geplaatst in de
twee vensters van de koorsluiting, het derde venster daarvan was blind
door de belending van de sacristie en van het biechtkamertje daarboven.
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Volgens de belangrijke kroniekschrijver van het klooster, proost Joseph
van der Malen (1676-1701), waren "in een treffelyck glas achter den
autaer" Jan van Nassau en Maria van Loon "met hun waepen bij een
cruycinge Christi heel treffelyck geschildert" .11 Mogelijk was dit één
van Staess' beide vensters, waarin Engelbrecht zijn vader wilde ge
denken, maar Van der Aura veronderstelde, dat dit glas uit de oude
kerk afkomstig was en door Jan en Maria zelf was geschonken, die in
de kerk ook een jaargetijde gesticht hadden in 1452 voor hun ziele
rust. 12

In 1505 werd een preekstoel geplaatst "met eenen trap door om de
choor door de preekstoel te passeren", met een trap-opgang vanaf het
podium van het oostkoor.l3 Op de nonnengalerij werd in 1527 een
orgel geplaatst14 en het kan haast niet anders, of dat stond aan de
oostzijde, zodat de galerij deels afgeschermd en het zicht naar het oost
koor weggenomen werden. Een nieuw koorgestoelte op deze galerij, in
aansluiting bij de zetels van de priorin en de subpriorin, werd in 1528
vervaardigd door de schrijnwerker Meeus op kosten van het klooster en
van verscheidene weldoeners.15 Het bestek voorzag aan elke kant veer
tien eikehouten zetels met lezenaars en een overhuiving.

Latere lotgevallen.

Bij de gr@te stadsbrand van 23 juli 1534 werden verscheidene
bedrijfsgebouwen rond het klooster en enkele kamers verwoest, maar
de kerk bleef gespaard, al werd het dak aangetast en moest het vuur in
de toren tot driemaal toe geblust worden.16 De beeldenstorm van
21-23 augustus 1566 bracht Catharinadal grote slagen toe: de dormter,
de cellen, de refter en de keuken werden geplunderd, in de kerk werd
alles in stukken gesmeten wat men maar kon grijpen, de orgelpijpen
werden kapotgegooid, maar er waren ook voorwerpen tijdig in veiligheid
gebracht en de paramenten kwamen pas het volgende jaar terug naar
de kerk. Het interieur werd gereinigd en witgepleisterd.l7

Gedurende de eerste periode waarin de stad in Staatse handen was,
van 1577 tot 1581, gingen in Catharinadal, dat evenals het Begijnhof de
bescherming van de prins van Oranje genoot, het koorofficie van de
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nonnen en de Misliturgie gewoon voort, ofschoon het klooster regel
matig in smeekschriften en protesten voor zijn rechten moest strijden.
Maar in de tweede periode, van 1590 tot 1624, werd de kerk af en toe
door de hervormden gebruikt en lange tijden ook stond zij leeg, terwijl
de weinige zusters, die er nog waren, een kamer van het klooster tot
kapel ingericht hadden. Toch werd in 1608 nog het orgel hersteld.18

Eerst in 1626 werd de kerk weer door de zusters in bezit genomen en
toen wonnen zij ook de torenklok terug, die in 1597 door de hervorm
den in de toren van de Grote Kerk gehangen was.19 Die zusters zelf
waren nieuwelingen in Breda, afkomstig uit het Norbertinessenklooster
Besloten Hof te Herentals, die het Bredase, en later het Oosterhoutse,
kloosterleven nieuwe impulsen gaven en de banden met Premonstreit
herstelden.

Toen Breda door Frederik Hendrik veroverd werd, in 1637, genoot
het klooster ook zijn bescherming, maar proost Balthasar Cruyt achtte
de omstandigheden toch niet gunstig genoeg om het in de stad te hand
haven en al voordat het plan ontstond, om in Breda een Illustere
School te vestigen, had hij maatregelen getroffen om het klooster over
te plaatsen naar de herenhuizing De Blauwe Camer te Oosterhout.

Ook nadat de zusters het klooster in 1646 ontruimd hadden, is de
kerk nog lang intact gebleven. Van 2 september, de dag waarop bij
contract tussen prinses Amalia van Solms en proost Cruyt het vertrek
geregeld was, tot 1 october, de dag van hun verhuizing"Voorlopig naar
de Nieuwstraat, mochten de zusters nog gebruik maken van "het
bovenchoor van de voorn. Kercke omme haeren dienst daerinne soo
langhe te COlmen doen"; hun roerend goed namen zij mee, maar "het
beschot, gestoelte ende portalen in de kercke ende boven int choor"
moesten blijven.2o De inrichting van de Illustere School in de kerk
geschiedde zo goedkoop mogelijk en was snel gereed. Waarschijnlijk
werden alleen de altaren en het orgel op de galerij onmiddellijk ver
wijderd; de preekstoel werd pas in 1647 gesloopt. Op 16 september
vond de inauguratie plaats en deze sollennia werden bijgewoond door
prinses Amalia, voor wie een troon bereid was op het bovenkoor, in
een oeroud hiërarchisch besef, dat ons herinnert aan de manier waarop
bezoekende hoogwaardigheidsbekleders zetelden in de loges in karo-
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lingische en romaanse westwerken van abdijkerken en kathedralen. Op
de nonnengalerij werd de bibliotheek ingericht in èen opstelling van
kasten waarvoor Constantijn Huygens, curator van de school, in een
brief van 19 october 1646, uit het legerkamp voor Venlo, advies gaf aan
curator-professor André Rivet: "Ie lieu est beau, mais j'avoy dit, pour
mon advis, que Ie meilleur seroit de ranger les livres contre la muraille,
comme sont ceux de St. Jean à Utrecht, et non pas in pluteos, comme
à Leiden ...", waarop Rivet op 24 october antwoordde: "Pout la
Bibliothèque de Breda j'eusse esté de mesme advis que vous, sans que
j'ay veu de la difficulté à eause de ses sièges en menuiserie qui sont un
ornement du lieu, et ne pouvoient estre commodément transférez ail
leurs. Il y a aussi aux deus costéz de quoy garner les murailles".21
Aangenomen mag worden, dat de koorbanken op hun plaats bleven,
dat er vrijstaande kasten, los in de ruimte, en, aan de noordkant, naast
de koorbanken tussen de vensters tegen de muurdammen geplaatst
werden, en verder een kast aan de oostkant van het bovenkoor. De
zuidwand moest vrijblijven voorzover er toegang was vanuit het klooster,
met name het tochtportaal naar de gang en de trappen. De westwand
moest vrijblijven voor het venster. Ook na het wegkwijnen en afsterven
van de nooit tot bloei gekomen school hebben de koorbanken het nog
volgehouden: de zusters treffen ze bij hun terugkomst in Breda, na de
inval van de Fransen in 1672, nog aan.22 Nadat enige maanden lang een
tachtigtal soldaten van het leger van de Republiek in de kerk ingekwar
tierd geweest was, lieten zij het gebouw nog eenmaal schoonmaken en
witten. Maar zij en de katholieke burgers van Breda hebben niet lang
meer van de kerk gebruik kunnen maken en óok de prins van Oranje
wilde hun verblijf in Breda niet langer steunen. Op 11 juli 1679, feest
van St. Norbertus, celebreerde proost van der Malen de laatste Mis in
de kerk, spoedig daarna verhuisde het convent weer naar Oosterhout.
De kerk is daarna nog enkele malen voor de protestantse eredienst
gebruikt, verder als hooischuur voor de artillerie; tussen 1737 en 1739
scheelde het weinig, of de kerk was als kruitmagazijn ingericht, hetgeen
tenslotte niet gebeurde, omdat de kerk niet per schuit bereikbaar was
en bovendien te zeer geëxponeerd zou liggen bij een beschieting tijdens
een beleg.23
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Liefhebbers van historische monumenten mogen zich gelukkig prij
zen, dat het Nederlandse leger de kerk in 1814 nog als kazerne bruik
baar achtte, want anders had zij zeker, wegens gebrek aan bestemming,
het lot van de in 1868 afgebroken Markendaalse Kerk gedeeld.

Tegenwoordige en oorspronkelijke gedaante van de kerk.

De oorspronkelijke uitwendige vorm van de kerk is gemakkelijker
herkenbaar dan de inwendige. Zij vertoont zich, van de vrijliggende
noordkant gezien, als een hoog eenbeukig gebouw, bestaande uit een
driezijdige koorsluiting en zeven rechte traveeën, geschoord door veel·
vuldig versneden steunberen, opgetrokken uit baksteen op een voet van
natuursteen en met toepassing van natuursteen in de hoekblokken van
de steunberen, in de neggen van de vensters en nissen, in de waterlijsten
en de afdekking van de westelijke geveltop. In de 4 m hoge onderbouw
en de noordwand van de meest westelijke travee zijn geen sporen van
de oorspronkelijke vensters meer waar te nemen, maar in het overige
van de noordgevel en de oostkant ziet men nog duidelijk aan de gespaard
gebleven negblokken, dat de koorsluiting en de drie oostelijke rechte
traveeën spitsboogvensters hadden, die vanaf de door een waterlijst
gemarkeerde onderbouw oprezen, terwijl de vier westelijke traveeën
vensters hadden, waarvan de onderdorpel veel (3,25 m) hoger lag en
die door een afzonderlijke waterlijst onderlijnd werden. Daaraan is nog
vast te stellen, dat de kerk in deze vier traveeën een galerij bezat en
dat zij het type van de dubbelkerk vertegenwoordigde, zoals Kalf al
globaal aangaf in zijn beschrijving.24 Deze galerij werd bovendien ver·
licht door een hoog westelijk venster. In de westgevel gaf beganegronds
een kleine ingang tot de zuidelijke zijbeuk van de driebeukige ruimte
onder de nonnengalerij toegang.

De eerste echt ingrijpende wijzigingen, die aan de buitenkant nog
wel weg te denken zijn, maar aan de binnenkant het beeld totaal ver·
anderd hebben, vonden pas plaats toen de kerk in 1814 tot kazerne
verbouwd werd, waarop in 1860-1861 en in 1868 nieuwe verbouwin
gen volgden. Het bestek voor de werken die in 1814 uitgevoerd werden,
laat zien, dat het kerkgebouw toen in feite nog zijn volledige gedaante
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had en dat ook de nonnengalerij nog bestond.25 Uit een omschrijving
van de kloostergebouwen en hun maten, vermoedelijk opgemaakt in
1672 kort voordat de zusters uit Oosterhout terugkeerden naar Breda
om opnieuw van hun oude convent bezit te nemen, weten wij, dat deze
galerij rustte op acht natuurstenen kolommen26 en het bestek van 1814
kiest de benedenruimte als plaats voor de keuken: "In dit gebouw zal
den aannemer moeten leggen, twee doorgaande zolderingen, met dien
verstande, dat het verwulf, geplaatst boven de te maken keuken, zal
worden geconserveerd. De zolderingen zullen moeten gelegd worden
de eerste op de hoogte, waar thans een gedeelte leggende is, en de
tweede veertien voeten boven de eerste, gerekend van de boven kant
der deelen".27 Hieruit blijkt, dat de balklaag van de nonnengalerij boven
een gewelf lag. Uit het bestek kan niet worden opgemaakt, of de
dragende natuurstenen kolommen nog aanwezig waren of niet. Aan de
zuidkant, waar de kerk door de kloostergang belend werd, hàd zij geen
vensters maar blindnissen, en de steunberen waren in de kloostergang
en zijn verdieping zichtbaar. Uit het bestek voor de in 1814 te maken
trap blijkt, dat het trappenhuis op de tweede verdieping afgetimmerd
moest worden door een beschot "ter volle hoogte der verdieping tot
tegen het gewelf".28 Dit trappenhuis, met telkens twee zijwaarts op
gaande vluchten en op de beganegrond door gemetselde muren om
sloten, bevond zich "in het midden van het gebouw bij den ingang",
waarmee bedoeld schijnt een toegang in de middelste travee van de
noordgevel. Op die plaats moet dan het gewelf onder de nonnengalerij
doorbroken zijn. Zowel deze ingang als het trappenhuis zijn in 1861
weer verdwenen, toen een nieuwe opgang gemaakt werd tegen het
zuidoostelijk facet van de koorsluiting. Vanouds was er een voor het
lekenpubliek bestemde noordelijke ingang in de kerk geweest, maar dan
in de vijfde travee vanaf het westen, dus buiten de nonnengalerij,29 een
ingang die door proost Henricus Assels (1655-1676) was dicht
gemetseld, om er een houten "oxaal" met daaronder een altaar ter ere
van Onze Lieve Vrouwen de H. Herman Josephus te plaatsen.3o

Het bestek van 1814 schrijft verder voor "het inmetzelen en stellen
van dertig kozijnen, met ramen en een deur kozijn met deuren",31
waaronder te verstaan zullen zijn de twintig kozijnen en het deurkozijn
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in de noordgevel, de zes kozijnen in twee facetten van de toen nog
niet ingebouwde koorsluiting; waar de overige vier hun plaats vonden,
is niet duidelijk: het grote westvenster bleef geheel open, ook bij de
verbouwing van 1868.32 De dichtmetseling met uitsparing van zes
vensters in drie verdiepingen moet van later datum zijn, maar te
weerszijden ervan vindt men in het metselwerk nog sporen van ver
scheidene dichtgezette vensters.

Tenslotte werd door het bestek langs de noordgevel "tusschen de
contreforten des gebouws, uitgezonderd, daar waar den ingang is", de
bouw van een eiken palissade voorgeschreven. Een tekening uit 1840
laat de nieuwe vensters en de palissade duidelijk zien.33 Uit de teke
ningen van de Kloosterkazerne van 1868 blijkt, dat toen in de twee
verdiepingen nog tussenvloeren zijn gelegd, waarvan de balken ener
zijds in de zuidmuur ingelaten zijn, anderzijds op stijlen rusten en niet
de volle breedte van het gebouw innemen. De kap vertoont er de
huidige geringe helling. De oostwand van de koorsluiting is blind ge
worden door noordwaartse uitbreiding van het poortgebouw ten oosten
van de kerk. Het is waarschijnlijk, dat toen ook alle gewelven uitge
broken zijn en dat de wandkolonnetten of schalken, welke de gordel
bogen droegen, toen weggekapt zijn. Alleen in de sluiting zijn er twee
grotendeels gespaard, terwijl in het schip nog enige vrij vormeloze
aanzetten van gordelbogen zichtbaar zijn. De gewelven onder de nonnen
galerij hebben geen enkel zichtbaar spoor achtergelaten, noch de kolom
men en eventuele wandpijlers of kraagstenen.

Wanneer de dakruiter van de kerk gesloopt werd, is niet bekend.
Op de gravure van Abraham Santvoort uit 1651 is het dak van de kerk
in het stadsprofiel zichtbaar met een torentje dat zich ietwat ten oosten
van het midden bevindt en een scherpe, hoge naaldspits draagt.34

Aansluiting van het kloostergebouw bij de kerk.

De aansluiting van het kloostergebouw, dat hier slechts aandacht kan
krijgen voorzover het niet los te maken is van het functioneren van de
kerk, kan men aflezen uit de bekende plattegrondschetsen van 1638 en
1646,35 aangevuld met gegevens uit het "Memoriael".36 Langs de zuid-
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kant van de kerk liep de noordvleugel van de kloostergang, voortgezet
door een gang langs de proosdij. De gang liep westwaarts haaks om
langs de oostkant van de westelijke kloostervleugel en in die westvleugel
was beganegronds de kapittelzaal gevestigd. In de noordwesthoek van de
kloostergang bevond zich de trappen-opgang naar de nonnengalerij in de
kerk en naar de dormter die boven de kapittelzaal lag.

"De eerste 6 trappen zijn van witte arduynsteen", daarboven zijn
trappen en entresols van hout.37 Zij gaan niet in één vlucht omhoog dus,
maar worden door vier "vloerkens" onderbroken, telkens ongeveer
1 m hogerop en tegen de zuidmuur van de kerk gelegen. Het vierde
niveau is dat van de nonnengalerij en tevens van de dormter. Rechtsom
betreedt men de kerk, welker zuidwesthoek een tochtportaal bevat;
linksom, een halve slag draaiend, betreedt men langs een overloop, naar
rechts, de slaapzaal, en rechtuit het "caemerken daar de nonnekens haer
plachten te waermen naer de metten".38 Daar moet dus een stookplaats
geweest zijn. Zo wordt het functioneren van de kerk bij het koorgebed
duidelijk: de zusters konden in de prille ochtend rechtstreeks vanuit hun
slaapzaal de galerij in de kerk bereiken en zich in hun koorbanken
zetten; na de Metten konden zij hun bloedsomloop herstellen in het
verwarmde kamertje.

Oostelijk daarvan liep een gang, boven de noordvleugel van de
kloostergang, die naar een biechtkamertje boven de sacristie leidde en
ten oosten daarvan naar de kamer van de priorin, welke boven de poort
van het klooster lag. Deze poort was het terugliggende verbindingsstuk
tussen kerk en proosdij en maakte deel uit van de noordvleugel van de
kloostergang. De huidige poort ligt meer noordwaarts.

Vergelijking met andere dubbelkerken.

De kerk van de Bredase Norbertinessen is met haar galerij geen
uitzonderlijke verschijning in de monastieke architectuur van de late
middeleeuwen in de Nederlanden. Naar aanleiding van vondsten tijdens
de verbouwing van het zogenaamde Rode Weeshuis te Groningen, het
voormalige St. Agnesklooster, heeft mejuffrouw Herma van den Berg
de gedaante van een aantal nog bestaande dubbelkapellen van vroegere
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zusterkloosters in Nederland vergeleken.39 Zij is tot de conclusie ge
komen, dat voor dit kerktype als voorbeeld heeft gewerkt het Agnieten
klooster van Diepenveen, dat zich in 1408 bij de Congregatie van
Windesheim aansloot en dat in 1409-1411 zijn kapel kreeg. 40 Aan
de door haar genoemde reeks kunnen de kerk van het Begijnhof te
Haarlem, de door H. Janse onderzochte kapellen van het St. Barbara-,
het H. Geest- en het St. Maria Magdalenaklooster te Delft, de kerk van
het St. Geertruiklooster te 's-Hertogenbosch en die van St. Catharinadal
in Breda nog toegevoegd worden. Dan ontstaat het volgende chronologi
sche overzicht:

1409-1411. Diepenveen, St. Agnesklooster, Congregatie van
Windesheim. Thans N.H. kerk. Tribune verwijderd.

1413. Venlo, Mariaweide. Kapittel van Venlo. Thans Dominicanen
klooster. Tribune verwijderd.

Vóór 1414. Delft, St. Agathaklooster. Tertiarissen van St. Francis
cus. Thans deels Waalse kerk, deels behorend tot het Museum Prinsen
hof. Tribune zonder gewelf eronder.

1418. Delft, St. Barbaraklooster. Tertiarissen van St. Franciscus.
Tribune zonder gewelf eronder. Thans studentensociëteit.

Na 1430. Nijmegen, Mariënburg. Congregatie van Windesheim,
voorheen huis van zusters van het Gemene Leven. Thans Gemeente
Archief en Museum.

1435. Hoorn, St. Caeciliaklooster. Tertiarissen van St. Franciscus.
Thans deel van het Stadhuis. Tribune zonder gewelf eronder.

± 1450. Haarlem, Begijnhofkapel. Thans Waalse kerk. Tribune
zonder gewelf eronder.

Na 1459. Arnhem, St. Agnesklooster. Congregatie van Windesheim
sinds 1459, voordien Kanonikessen van St. Augustinus. Thans Waalse
kerk. Tribune verwijderd.

1463. Amersfoort, St. Agathaklooster. Kanonikessen van St. Augu
stinus, sinds 1486 aangesloten bij de Congregatie van Windesheim.
Thans verkooplokaal.

1466. 's-Hertogenbosch, St. Geertruiklooster. Kapittel van Venlo
sinds 1449. Funderingen blootgelegd in 1970, thans door een weg toe
gedekt.
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± 1470. Amsterdam, St. Agnesklooster. Kapittel van Sion. Deel van
de Universiteitsgebouwen. Tribune zonder gewelf eronder.

Kort na 1475. Elburg, St. Agnesklooster. Tertiarissen van St. Fran
ciscus. Thans deel van het Stadhuis.

± 1475. Groningen, St. Agnesklooster. Tertiarissen van St. Fran
ciscus. Thans het Rode Weeshuis (Instituut voor Kinderbescherming).

1498-1504. Breda, St. Catharinadal. Norbertinessen. Thans
Kloosterkazerne.

1502. Harderwijk, St. Catharinaklooster. Kanonikessen van St.
Augustinus sinds 1458, voordien Tertiarissen van St. Franciscus. Thans
pakhuis.

1512-1516. Utrecht, St. Agnesklooster. Kanonikessen van St.
Augustinus, voordien Tertiarissen van St Franciscus. Thans deel van het
Aartsbisschoppelijk Museum.

Na 1536. Delft, H. Geestklooster. Tertiarissen van St. Franciscus.
Tribune slechts een travee diep, zonder gewelf eronder. Thans Aula
van de Technische Hogeschool.

Na 1536. Delft, St. Maria Magdalenaklooster. Tribune zonder gewelf
eronder. In 1958 gesloopt. Beide laatste kapellen zijn na de stadsbrand
van 1536 vernieuwd, maar herhalen misschien hun oudere gedaante.

In dit verband mag ook genoemd worden de reeds lang verdwenen
kapel van het mannenklooster van de Congregatie van Windesheim bij
Sneek, Thabor, vermoedelijk in 1406 gebouwd en bestaande uit een koor
met een lager schip, waarin zich oostelijk twee lange spitsboogvensters
bevonden, in de westelijke drie traveeën drie hooggeplaatste korte
vensters, die wijzen op de aanwezigheid van een galerij, te vereen
zelvigen met de in het eerste kwart van de 16e eeuw vermelde "leeke
craeck".41

Van de twee volgende kapellen staat niet vast, of het dubbelkapellen
waren:

± 1450. Gouda, St. Agnesklooster. Kapittel van Sion sinds ± 1470,
voordien Tertiarissen van St. Franciscus. Thans verkooplokaal.

1513. Bergen op Zoom, St. Margrietenklooster. Kanonikessen van
St. Augustinus sinds 1470, voordien Tertiarissen van St. Franciscus.
In 1952 gesloopt.
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Een verdwenen gebouw dat zeker een dubbelkerk was, is de kapel
van het 15e-eeuwse Bethaniënklooster op de Windmolenberg te 's-Her
togenbosch, sinds 1467 bevolkt door Kanonikessen van St. Augustinus,
voordien door Tertiarissen van St. Franciscus, die al een eigen kapel
hadden.42

Van het St. Geertruiklooster aan de ürthenstraat te s-Hertogenbosch
was al het een en ander bekend, dat bevestigd en aangevuld werd, toen
in juni 1970, bij de aanleg van een nieuwe straat, de resten van de kapel
vrijgelegd en ontgraven konden worden.43 Het bleek een eenbeukig
gebouw te zijn met driezijdige koorsluiting en acht rechte traveeën, het
geheel buitenwerks 38 m lang, binnenwerks 36 m, buitenwerks 11 m
breed, binnenwerks 9,40 m (onderscheidenlijk ongeveer 132, 125, 38
en 32 Bossche voet).

In het schip bevonden zich nog de fundamenten van twee reeksen
van vijf pijlers of zuilen en daaraan beantwoordende wandpijlers, die
tesamen een galerij gedragen moeten hebben, vijf traveeën lang, ten
westen van het koor. Er waren geen uitwendige steunberen. Tegen de
westgevel bevonden zich een uitgebouwd portaal en een traptoren. In de
vijfde travee van de noordwand bevond zich een toegang vanaf de
openbare weg, klaarblijkelijk voor de leken. Mosmans heeft in 1925 nog
de plaats van lage vensters kunnen vaststellen, die de ruimte onder de
galerij verlicht hebben. Van de geschiedenis van het klooster staat vast,
dat het in de eerste helft van de 15e eeuw als Dominicanessenconvent
gesticht was, maar dat het in 1449 verlaten klooster herbevolkt werd
met vier koorzusters en twee werkzusters uit het klooster van Maaseik,
dat de regel van St. Augustinus volgde en tot het Kapittel van Venlo
behoorde.44 De clausuur werd ingevoerd en weldra werd het aantal
zusters zo groot en werden de geldmiddelen zo ruim, dat een grotere
kapel nodig en mogelijk werd: deze werd in 1466 gewijd. Het klooster
is tot 1703, toen de laatste zuster overleed (in 1666 woonden er nog
eenentwintig), in stand gebleven, maar de kerk werd in 1645 door de
hervormden in gebruik genomen en is, na allerlei lotgevallen, sinds om
streeks 1840 geleidelijk verbouwd, verminkt en gesloopt.

In de plattegrond en opbouw van deze kloosterkerken treft het, dat
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er weliswaar niet van standaardmaten gebruik gemaakt is, maar dat hun
afmetingen elkaar toch niet ver ontlopen: de buitenwerkse breedte
variëert van 7,50 tot 11 m, in zes gevallen is het precies lOm (Harder
wijk, Nijmegen, Utrecht, Gouda, Diepenveen, Amersfoort), in Delft
10,20 m, in Breda 10,50 m. Onderling afwijkende voetmaten kunnen
hier verantwoordelijk zijn voor de verschillen.45 De hoogte waarop zich
de vloer van de nonnengalerij bevindt, is in dezelfde mate gelijk en
verschilt van 3,50 m (Groningen) tot 4 m (Breda, Nijmegen, Diepen
veen, Elburg, Amsterdam, Hoorn, Amersfoort) en nagenoeg 4,50 m
(Venlo, Harderwijk, Delft). Het aantal traveeën en de lengte van de
kerken en de nonnengalerijen lopen verder uiteen, waarschijnlijk als
gevolg van de verschillende aantallen kloosterlingen.

Men krijgt de indruk, dat Corne1is Joes, de bouwmeester, de proost
en het convent in Breda niet vrijelijk een ontwerp maakten en kozen,
maar zich hielden aan schema's die voor zulke kloosterkerken overge
leverd werden van het ene naar het andere klooster of door de kerkelijke
overheid voorgeschreven werden.

In dit overzicht valt voorts op, dat een groot aantal kapellen be
hoorde tot zusterkloosters die aanvankelijk naar de derde regel van St.
Franciscus leefden. Post heeft vastgesteld, dat tussen 1395 en 1423 veel
communiteiten, waaronder soms Begijnen, zeer vaak zusters des Ge
menen Levens en vrouwen van geheel vrije gemeenschappen, deze regel
aannamen zonder daardoor kloosterlingen in de stricte en juridische
zin van het woord te worden, zonder kloostergeloften af te leggen en
vaak zonder zichzelf aan de clausuur te binden.46 Maar inmiddels is ook
het streven naar strenger observantie in de Nederlanden groeiende en
die wordt beter gewaarborgd, duidelijker omlijnd, door de tweede regel
van St. Augustinus.47 Sterke aandrang daartoe gaat uit van de Congre
gatie of het Kapittel van Windesheim, in 1395 gesticht, waarin zich
eerst een aantal mannenkloosters verenigen die de regel van St. Augu
stinus volgen naar het voorbeeld van de oudere gemeenschappen van
reguliere kanunniken van St. Augustinus, en waartoe later een aantal
zusterhuizen mag toetreden van verscheidene herkomst: zusters des
Gemenen Levens, Tertiarissen van St. Franciscus (Agnieten) en Kano
nikessen of Regularissen van St. Augustinus. Zij allen nemen dan het
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habijt en de clausuur aan. Ofschoon Windesheim in 1436 het verdere
toetreden van vrouwenkloosters tot de Congregatie afwijst, volgen toch
nog in 1459 de aansluiting van het Agnietenklooster te Arnhem en in
1486 het St. Agathaklooster te Amersfoort.48 In dezelfde geest en
praktijk ontstaan in 1418 een Kapittel vanuit het mannenklooster St.
Hieronymusdal te Delft, later Kapittel van Sion genoemd, waarbij zich
eveneens Tertiarissen en Kanonikessen aansluiten, zich aan de regel van
St. Augustinus bindende,49 en in 1413 het Kapittel van Venlo, vanuit
het Kanonikessenklooster Mariaweide te Venlo, in dat jaar gesticht.50

Ook zijn er verscheidene Tertiarissenkloosters die zich omvormen
tot kloosters van Kanonikessen of Regularissen van St. Augustinus,
zonder zich bij een der Kapittels te willen of mogen voegen. Andere
Tertiarissenkloosters veranderen hun regel niet, maar worden toch
duidelijk bezield door de geest van Windesheim (Delft, St. Agatha;
Groningen, St. Agnes).51

Kortom, de kloosterhervormingen van de 15e eeuw, door kerkelijke
en wereldlijke overheden bevorderd en strevend naar observantie en in
;)f herstellingen van de clausuur in nonnenconventen worden overal door
de regel van Augustinus verwezenlijkt en trachten de in disciplinair
opzicht wat vage bewegingen van de Moderne Devotie en de derde regel
van St. Franciscus strenger te coördineren, en leiden herhaaldelijk tot de
bouw van dubbelkerken.

Blijkens het Bredase voorbeeld hebben ook de Norbertinessen zich
niet aan die ommekeer kunnen onttrekken en de hervorming van 1463,
die het Augustijnse element, oorspronkelijk in de orde der Norbertijnen
sterk aanwezig, herstelt, wordt daar in 1504 gevolgd door de bouw van
een dubbelkerk. Hoe het in de vele andere Norbertinessenkloosters in de
noordelijke Nederlanden was, - er waren er minstens vijfentwintig -,
is onbekend, want alle gebouwen zijn tijdens of na de Reformatie ver
dwenen.52 Alleen de kapel van het H. Geestklooster te Venlo bestaat
nog en deze is niet van een galerij voorzien. De Norbertinessenkloosters
in Zuid-Nederland konden in het beknopte kader van ons onderzoek
niet betrokken worden, maar het is bekend, dat ook het klooster van
Onze Lieve Vrouw Besloten Hof te Herentals een kerk met een nonnen
galerij had. Dit Norbertinessenklooster werd in 1410 door Arnold van
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Crayenhem, heer van Grobbendonk, en zijn echtgenote Joanna van
Steyvoort gesticht in een daartoe door hen beschikbaar gestelde huizinge
en hof, en terstond werd daar het slot opgelegd.53 Het getal der zusters
werd op maximaal vijftien koorzusters en vijf conversen of lekezusters
vastgesteld en het toezicht kwam bij de abt van Tongerlo te berusten.

Opmerkelijk is nu, dat kort voordat de nieuwe kerk van St. Catha
rinadal in Breda ontworpen werd, in Herentals tot de bouw van een
nieuwe kerk in de plaats van de voorlopige kapel besloten werd en dat
daarvoor in 1497 en 1498 door milde giften van de abt van Tongerlo
en van familieleden der zusters gelden bijeengebracht werden. Op
20 april 1498 werd met de bouw begonnen, maar pas op 25 mei 1510,
nagenoeg zes jaar later dan in Breda, kon de kerk door de suffragaan
van Kamerijk gewijd worden, met als beschermheiligen de H. Maagd,
Johannes Evangelist, de aartsengel Michael, Johannes de Doper, Augusti
nus, Nicolaas, Stephanus, Laurentius, Maria Magdalena, Anna, Catharina
en Barbara. Verschillende van de Bredase"patrocinia zien wij hier dus
terugkeren. De kerk had over de westelijke helft van haar lengte een op
twee reeksen pijlers en op gewelven rustende tribune, een nonnengalerij.
Tot het benedengedeelte, de onderkerk, had het volle toegang. Van
Herentals uit werd het Bredase klooster in 1626 herbevolkt.

In 1797 werden de Norbertinessen uit Herentals verjaagd; zij vestig
den zich op het kasteel van Broechem. In 1836 werden de oude klooster
gebouwen onder de naam van St. Josephsdal door de Franciscaner
Penitentinnen uit Arendonk betrokken, die in de loop van de verdere
1ge eeuw veel vernieuwingen lieten uitvoeren aan de gebouwen. In 1855
werd de oude kerk op de fundamenten en enig muurwerk na gesloopt
en vervangen door een neogotische kapel.

De oorsprong van de dubbelkerk en het oudste voorbeeld van de
continue 15e-16e·eeuwse reeks zijn daarmee echter nog niet gevonden.
De bouwvoorschriften in de regel van de orde der Birgittijnen en Birgit
tinessen, in 1370 door Rome goedgekeurd, bevelen al dubbelkapellen
aan voor kloosters die zowel mannen als vrouwen herbergen: de zusters
hebben dan een galerij, de priesters hebben hun koor vóór het hoog
altaar.54

Het is de vraag, of er een rechtstreekse relatie gezocht moet worden
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met de vorm van veel oudere nonnengalerijen zoals het 12e-eeuwse
"dameskoor" van de Stiftskerk van Thorn, de verdwenen nonnengalerij
van de 13e-eeuwse Munsterkerk te Roermond, een Cisterciënser Vrou
wenabdij, en de eveneens verdwenen nonnengalerij van de eveneens
13e-eeuwse Benedictinessenkapel in Ten Boer (Groningen, thans N.H.
kerk). Deze hebben niet het stereotype en uniforme, dat de 15e- en
16e-eeuwse exemplaren kenmerkt.

Het type blijft in Noord-Brabant in de 17e en 18e eeuw voortleven
in de enclaves die buiten het gezag der Republiek vallen: de kapel van
het Carmelitessenklooster in Boxmeer (1682, huidige galerij uit 1729),
die van het Franciscanenklooster in Megen (1670), die van de Birgit
tinessenabdij te Uden (1739).

Hoe geschonden ook, de kerk van St. Catharinadal in Breda blijft
een belangrijk monument van de vroegere kloosterbouwkunst, waarvan
het voortbestaan door het huidige gebruik misschien wel beter ver
zekerd is dan dat van menigè katholieke kloosterkerk.55
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p.9-10.
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12 Kalf, a.W., p. 137; Van der Aura, a.w., p. 34; HS Erens, p. 64. Kalf vermeldt
ook de gebrandschilderde glazen die zich in de kloostergang bevonden hebben,
waatonder het glas, gesticht door Ambrosius van Engelen, van 1515 tot 1543
abt van Patk, en uitgevoerd door de Leuvense glasschilder Gerard Boeis; het
was in 1627 nog aanwezig. Zie daarover ook: H. Vermeulen C.S.S.R., Iets om
trent S. Catharinaklooster te Breda, Sancta Matia, Kerkelijk Weekblad voor het
Bisdom Breda 14 (1937), p. 349-350. In het HS van proost Van der Malen
komen enkele bladen vOOr over de proosdij, waarin vermeld wordt: "In de pant
van de proosdye staen dry groote kerckvensters naer den pantbof ende ge
schilderde glasen", waarna een korte, vrijwel onleesbate beschrijving volgt.

13 HS Erens, p. 107, citerende uit het HS Van der Malen, p. 83.
14 HS Erens, p. 107, citerende uil' het HS Van der Malen, p. 94.
15 Van der Aura, p. 36; HS Erens, p. 102-105.
16 A. Erens, St .Catbarinadal en de urbanisatieplannen van graaf Hendrik III van

Nassau te Breda, 1531-1551. Analecta Praemonstratensia 12 (1936), p. 147-148.
17 HS Erens, p. 124-125.
18 HS Erens, p. 164.
19 A. Erens, De herwording van St. Catbatinadal te Breda na de NederIandsche

Beroerten, 1625-1635. Anal. Praem. 3 (1927), p. 21; HS Erens, p. 200.
20 G. van Alphen, De Illustere School te Breda en haar boekerij. Tijdschrift voor

Geschiedenis 64 (1951), p. 283; A. Hallema, De Oranjevorsten en het voor
malige NorbertinessenkIooster St. Catbarinadal te Breda in de 17de en 18de eeuw
(1646-1740). Jb. Oranjeboom 14 (1961), p. 119.

21 Van Alphen, a.w., p. 295.
22 "Memoriael van de lengde en breede vande kerck van ons clooster tot Breda",

Bundels Brieven lIl, 9, vermoedelijk in 1672 opgemaakt. Archief St. Catbatina
dal, Oosterhout.

23 Hallema, t.a.p., p. 139-140.
2'1 Kalf, a.w., p. 136.
25 ,,Bestek en Conditien waatop de Commissaris in het Arrondissement Breda,

het approprieeren van de kerk van het gebouw genaamd het Klooster, tot een
Caserne, van voornemens is publiek voor eenieder aan te besteden", GAB, Afd.
1-2, K or 1. Bijbehorende tekening niet bewaard gebleven. Het werk werd op
gedragen aan de laagste inschrijver, Cornelis Antbonissen, Mr. timmerman te
Breda (fl. 6.698,-). Artikel 14 betreft een post van fl. 500,- voor onvoorziene
uitgaven. Uit twee "specifique rekeningen" voor werk, verricht onderscheidenlijk
op order van J. F. Mansfeldt, architect van de stad Breda, en van kapitein
ingenieur 1. D. Pasteur, blijkt, dat Anthonissen fl. 728-9-0 extra vraagt voor
onvoorziene repataties aan het leiendak en voor de bouw van de schoorsteen
boezem, hetgeen door Pasteur en opzichter G. J. Moolenbergh wordt goedge
keurd op 14 januati 1814 (sic! dit moet 1815 zijn, want het gaat over ver
richtingen van september tot 30 december 1814).

26 "Memoriael" (zie n. 22): "Noch 8 pilaeren van witten aerduynsteen onder den
COOl' van de N." (N. betekent, blijkens de voorafgaande tekst, "nonnekens").

27 Artikel 1 van het Bestek van 1814 (zie n. 25).
28 Artikel 4 van het Bestek van 1814.
29 Kalf, a.w., p. 137; HS Erens, p. 107.
30 HS Jos. van der Malen, Historia praepositurae val1is S. Catbarinae (Archief

St. Cathatinadal, Oosterhout), p. 80: " ... een oxael gemetst met eenen hauten
pilaer n. 3 en daer rechtover een hauten planck pilaersgewijs tegen den muur".
Stond er een orgel op?

31 Artikel 3 van het Bestek van 1814 (zie n. 25).
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32 ARA, Archief der Genie, Plans en Gebouwen, B 392 a, Kloosterkazerne Breda,
3 bladen.

33 Potloodtekening, Collo Cuypers van Velthoven, RA 's-Hertogenbosch nr 123.
Foto in Prentverzameling GAB nr 1960-83, afgebeeld in Jb. Oranjeboom 14
(1961), tegenover p. 116.

34 Afgebeeld bij F. A. Brekelmans, De stedelijke ontwikkeling van Breda, Bulletin
van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond 1969, afb. 7 tegenover
p.59.

35 Kalf, a.w., afb. 105-106 op p. 130-131. De tekening uit 1646 wordt bewaard in
St. Catharinadal, Oosterhout. Ook afgebeeld in Jb. Oranjeboom 6 (1953), afb. 2
tegenover p. 121. Die uit 1638 schijnt alleen in een calque in het GAB over
geleverd te zijn: Kalf, a.w., p. 133, n. 1.

36 Zie n. 22.
37 Zie n. 22. De trappen met "vloerkens" (bordessen, entresols) zijn duidelijk

aangegeven op de tekening uit 1646, zie n. 35.
38 Zie n. 22.
39 Herma M. van den Berg, Het Olde Convent en zijn kapel met nonnengalerij te

Groningen, Nieuwsbulletin van het Bulletin van de Koninklijke Nederlandse
Oudheidkundige Bond 1960, kol. 221-232, met verdere litteratuur. Zie ook:
J. Kalf, De dubbelkerken te Harderwijk en Nijmegen, Van Onzen Tijd 11,
Nieuwe reeks 1 (1910-1911), p. 51 v.; voor de Nijmeegse dubbelkerk: G. Th.
M. Lemmens, Het capelleken onder de Marienborgse Kerck, Numaga 12 (1965),
p. 50-60; voor de Delftse kloosterkapellen: H. Janse, Middeleeuwse kapellen,
Delftse Studiën (feestbundel E. H. Ter Kuile), Assen 1967, p. 32-51.

40 Volgens R. R. Post, Kerkgeschiedenis van Nederland in de Middeleeuwen,
Utrecht-Antwerpen 1957, I, p. 348, is dit overigens niet het eerste vrouwen
klooster dat zich bij Windesheim aansloot, maar werd het in 1400 al voorgegaan
door het huis van de zusters des Gemenen Levens St. Mariaveld te Amsterdam,
gesticht in 1389, in 1393 overgegaan tot de regel van St. Augustinus.

41 R. Steensma, Het klooster Thabor bij Sneek en zijn nagelaten geschriften,
Leeuwarden 1970, p. 57. Hier is de insluiting van de religieuzen dus juist
andersom: zij hebben de kerk beganegronds in gebruik, leken worden op de
tribune toegelaten (kraak betekent: oxaal, tribune).

42 Post, a.w., lI, p. 113; J. Mosmans, Bossche dubbelkerken, Taxandria 47 (1940),
p. 183-188. Ook het klooster Mariënburg op Uilenburg in 's-Hertogenbosch had,
volgens Mosmans, een dubbelkapel met hoog "susterenchoer". Het was, sinds
1469, een Tertiarissenklooster, in 1488 werd de kapel gesticht.

43 Opmeting door de heer Duin van Gemeentewerken, 's-Hertogenbosch, 8 juni
1970 voltooid. Het is hier niet de plaats, om nader in te gaan op de merk
waardige dispositie van het podium voor het hoogaltaar met een relieken
bewaarplaats (?) en een krocht eronder.

44 L. H. C. Schutjes, Geschiedenis van het Bisdom 's-Hertogenbosch IV, St.
Michielgestel 1873, p. 466-470. A. F. O. van Sasse van Ysselt, De voorname
huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch I, 's-Hertogenbosch z.j. (1911),
p. 94, citeert uit een oude kroniek, hoe hertog Arnoud van Gelder na zijn
gevangenschap in Den Bosch kwam en in het St. Geertruiklooster ontvangen
werd "boven op 't groot choor, daer de nonnen alle in haer ordre stonden".
's Hertogen hart werd later in deze kapel bijgezet.

45 Maar ook dan komt men niet tot vaststelling van één module: de Delftse kapel
bijvoorbeeld is 31 Delflandse voet breed, de Utrechtse 37 Utrechtse voet, de
Bossche St. Geertrui 38 Bossche voet, de Amsterdamse kapel 33 Amsterdamse
voet, de Bredase 33 Rijnlandse voet. De travee-Iengte in de kapellen loopt uiteen
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van 3,50 tot 4,50 m, is vaak 4 m (Delft, Den Bosch, Arnhem, Amersfoort) of
4,50 m (Breda, Harderwijk, VenIo, Gouda).

46 Post, a.w., I, p. 350, noemt talrijke voorbeelden.
47 Vgl. n. 2.
48 Post, a.w., II, p. 112.
49 Post, a.w., I, p. 352.
50 Post, a.w., II, p. 110.
51 Post, a.w., I, p. 352; II, p. 115 en 198.
52 M. Schoengen, Monasticon Batavum II, Amsterdam 1941, p. 229.
53 Fr. Waltman van Spilbeeck, Het Herentalsch Klooster Onzer-Lieve-Vrouwen

Besloten-Hof der Orde van Premonstreit, Averbode 1892, p. 90-92, 211-212,
218-219.
De Zeereerwaarde Heer M. H. Koyen, archivaris van de abdij Tongerlo, opperde
bij schrijven van 13 november 1971 de veronderstelling, dat ten aanzien van het
gebruik van de nonnengalerij "wellicht deze uitleg min of meer bevredigend
(kan) zijn. Het gebeurde in sommige abdijen en kloosters dat de religieusen
een winterkoor hadden, dat gebruikt werd tijdens de koude winterdagen. De
abdij van Park bij Leuven bezit nog zulk koor (nu omvormd tot annexe van de
bibliotheek) en is ook gelegen op het verdiep. Zo'n regeling was, als ik het goed
voor heb, geregeld door de statuten. Het kerkkoor werd gebruikt in de zomer".

54 Tore Nyberg, Birgittinische Klostergründungen des Mittelalters, Leiden 1965,
p.32-42.

55 Hier past een hartelijk woord van dank aan de Commandant van de Chassé
kazerne (waartoe de Kloosterkazerne behoort), Kolonel Van den Hoek, voor
de bereidwilligheid waarmee hij een uitvoerige bezichtiging van de oude klooster
gebouwen toestond en wil toestaan zodra dit onderzoek voortgezet wordt.
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