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Inleiding
Een studie over het ontstaan van het stratenpatroon van het middeleeuwse
Breda ontbreekt nog. Dat is alleszins verklaarbaar. Ontstaan van de oudste wegen
gaat in de geschiedenis terug naar een tijd waarin dergelijke zaken nog niet geregistreerd werden. Wegen gaan - naar aangenomen wordt - vooraf aan de kolonisatie
van een gebied. De oudste wegen volgden doorgaans de loop van een rivier. Ze lagen wat hoger op de helling om bij hoog water droog te blijven. Voor Breda is dat
de weg die van Hoogstraten over Strijbeek via Ulvenhout en Ginneken naar Breda
voerde. De weg die van de hoofdbaan afboog in de richting van een rivier en door
een voorde of over een brug verder liep, droeg in Brabant de naam 'dijk'. In Breda
zijn dat de Haagdijk, de Teteringse Dijk en de Lovensdijk; alle drie uitvalswegen.
Aan zo'n splitsing van wegen bij een rivierovergang was de kans het grootst voor het
ontstaan van een nederzetting. Op die wijze zijn vanaf de tiende eeuw ook in
Noord-Brabant, na daling van de grondwaterspiegel als derde faktor, steden ontstaan
als Breda, Den Bosch, Eindhoven en Helmond. De jonge nederzetting moest dan
nog door een institutionele fase heen. Il11l11ers, waar veel mensen samenwonen,
moeten veel onderlinge afspraken gemaakt worden over wederzijdse rechten en
plichten, zoals afbakening van percelen, gemeenschappelijke verdediging, gebruik
van woeste gronden, samenwerking bij de waterbeheersing en bij gemeenschappelijke ontginningen. Dat alles veronderstelt enige ordening in bestuur en rechtspraak.
Uit die gereglementeerde samenleving groeide de behoefte de gemeenschappelijke
afspraken schriftelijk vast te leggen. De stedelijke pre-historie is dan voorbij. Dit is
vanzelfSprekend een sterk vereenvoudigde schets. De realiteit is weerbarstiger. Zo'n
schets dient om duidelijk te maken, dat de struktuur van een samenleving als Breda
al vast lag voordat schriftelijke bronnen ons over die initiële fase inlichten. 1 Op dat
moment is al lang een wegenstruktuur ontstaan binnen die gemeenschap en naar
buiten naar de nabije en verdere omgeving.

De oudste wegen in Breda
De weg uit Hoogstraten en Ginneken kwam bij de Zandbergen het gebied van
het latere Breda binnen. Daar bleef de baan de loop van de Mark volgen tot het
noordelijk niet verder kon omdat een moerassig gebied de verdergang blokkeerde.
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1. Het Sandt nu Grote Markt.

*

2. Lokatie Grote Kerk.
3. Burcht.

Moerassig gebied met beekje

4. Vismarkt.

5. Tolbrug.
({;;)) Zandige heuvel

6. Richting De Haghe. Antwerpen.

""

7. Richting Oosterhout, Den Bosch. Utrecht.
8. Richting Ginneken. Hoogstraten. Brussel.
9. Richting Gilze. Alphen.

8
1. Oudste wegenstructuur in Breda

Daarom splitste de weg zich in westelijke en oostelijke richting om 'hoog en droog'
over zandruggen verder te gaan. De westelijke afbuiging liep naar de Mark ( de huidige Bmgstraten ) om over de Tolbmg en de Haagdijk verbinding te hebben met
Bergen op Zoom en Antwerpen. Een dergelijke situatie - een haakse afbuisring richting rivier - is ook in Eindhoven en Helmond duidelijk waarneembaar.
De plaats waar deze rivierweg in Breda afboog, werd bepaald door een hindernis,
een laag en nat gebied achter de huidige Karrestraat waar een beekje stroomde, richting Mark. 2 De weg moest op veilige afstand die laagte passeren en kon pas naar het
westen afbuigen via de wat hoger gelegen Lange Bmgstraat. Deze geofysische barrière
verklaart waarom de oudste wegsplitsing in Breda met een T -vorn1 vertoont. (afb. 1)
De andere afbuiging, die naar het oosten, vond namelijk NIET plaats over de huidige
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Korte Brugstraat maar zuidelijker, via de Sandtstratt? (Ridderstraat - St. Janstraat Veemarktstraat) . Ook daar lag een hindernis. Ditmaal een lastige hoogte, een zandige
heuvel, de huidige Grote Markt. Vermoedelijk heette die hoogte 'Het Sandt'. De weg
liep langs de zuidrand er van verder. Vandaar de oude benaming, die ca. 1415 nog
voor die straten in zwang was, de Sandtstrate. De weg liep verder over de latere
Boschstraat naar het oosten, naar Den Bosch en naar het noorden, richting Utrecht.
De uit Hoogstraten komende hoofdbaan splitste zich dus bij de Ridderstraat en wat
verder bij de Lange Brugstraat af naar oost en west maar liep ook een eind verder door
naar het noorden (Torenstraat - Vismarkt.) Voor of vanaf het midden van de twaalfde
eeuw werd over de achtererven van de Vismarktstraat een toegangsweg naar de burcht
van Breda aangelegd. Met die burcht komen we op steviger historische bodem. Het is
die burcht die bepalend is voor de aanleg en het karakter van de nu te beschrijven
Catharinastraat. In latere studies zullen de overige straten van het middeleeuwse Breda
'binnen de muren' beschreven worden.

De brom/en
Een tot nog toe veronachtzaamde bron voor de bestudering van de vroege stadsgeschiedenis van Breda is de verzameling schepenprotocollen van 1499 tot 1580 in het
stedelijk archief Tot 1580 waren ze nog niet geïndexeerd en daardoor moeilijk bereikbaar voor onderzoek. Door bestudering van de ongeveer 25.000 foliovellen uit de
oudste periode waarin die vestbrieven aanwezig zijn, is het lTl_ogelijk geworden een
overzicht te geven van de bewoning per huis en per straat uit het Breda tussen 1499 en
1580. Vooral de periode die volgde op de grote stadsbrand van 1534, is voor de onderzoeker een micro-topografische goudmijn. Bijna iedere poorter was bij die ramp betrokken, zodat het aantal problemen rond wederopbouw, zoals onenigheid om de perceelscheidingen, subsidie voor leien daken4 , toestemming om te mogen ankeren in de
muren van de buurman en verkoop van de bouwvallen door berooide eigenaars, een
vloed aan vestbrieven te weeg bracht. 5 Door al die gegevens te bundelen, kon een
overzicht gemaakt worden van alle percelen en eigenaars uit de late vijftiende en uit de
zestiende 16e eeuw. Nog aantrekkelijker bleek de mogelijkheid aansluiting te zoeken
en te vinden met de veel oudere gegevens uit bewaard gebleven cijnsregisters van de
geestelijke instellingen in Breda, zoals het klooster St. Catharinadal, het Begijnhof, het
klooster Vredenberg, het kapittel van Breda, de ridders van Sint Jan ofwel de heren van
Chantreyn en de Tafel van de H. Geest. 6 Dat maakte het mij mogelijk om door de
twee stadsbranden heen te kijken en een reconstructie te maken van alle straten van
het middeleeuwse Breda met zijn bewoners en hun sociale status.

Begrenzing van de studie
De aanvang van een studie over straten en hun bewoners is vanzelfsprekend afhankelijk van bronnen die nog zijn overgeleverd. De oudste vermelding van een
straat in Breda dateert van 1303 uit een cartularium van het kapittel van Breda: domi-
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stadio iaeenta in Steenbrugge7 ; kort daarop - in 1309 - gevolgd door de Vismarkt in /lieo
piscatoriu1118 en in 1321 m.et de Visserstraat, in platea dieti Visseherstrate. 9 De
Catharinastraat moet op een vermelding wachten tot 1355. 10 De rijkere toestroom
van bronnen in het midden van de veertiende eeuw moet samenhangen met de vestiging van het hof van heer Jan van Polanen in Breda.
Gekozen is voor een afsluiting rond 1550 omdat dat samenhangt met de teloorgang van Breda als hofstad. De periode 1350 tot 1550 is voor de stad Breda een
unieke periode geweest als residentie en administratief centrum van het huis van
Polanen maar vooral van de graven van Nassau. De morfologie van de stad is bepaald
door de uitstraling die ook bouwkundig uitging van de 'heersers op de burcht'. Met
de periode van graaf Hendrik III, als onbetwist hoogtepunt, is Breda, vergelijkbaar
met Mechelen, boven zijn potentie als marktstadje uitgetild. Die 'gouden eeuw' was
broos, immers afhankelijk van de optredende dynast. Na Hendrik Hl regeerde zijn
zoon te kort om de bloei van de stad te kunnen continueren. Zijn opvolger Willem
van Oranje zou de residentie Breda offeren aan zijn politieke am.bities. Kort na 1550
begon zich de neergang af te tekenen.
DEEL I: DE CATI-IARINASTRAAT

1. De Caterstrate, m.idden 12e eeuw, geen doorgangsweg maar toegangsweg
De aanleg van de Caterstrate 11 hangt nauw samen met de burcht van Breda, die
voor het eerst vermeld wordt in 1196, maar vermoedelijk al een halve eeuw ouder
is. 12 Het ontstaan van de straat mag derhalve gedateerd worden in het midden van de
twaalfde eeuw.
Waarom. die samenhang tussen burcht en straat? (afb. 2) Een aantal argumenten
pleiten daarvoor.
Als doorgaande weg had de straat geen funktie, daar was de Sandtstrate voor. De
Caterstrate liep parallel ermee, gescheiden door een beekje, de latere Verloren Cast. De
weg liep bovendien 'dood' op het domein van de heer van Breda, bestaande uit de
burcht met neerhof. De heer had in die neerhof zijn dagverblijf, terecht later genoemd de herberghe /lan de heer. Dat bood hem logies, als hij Breda bezocht. Breda
was wel zijn bezitting, maar niet zijn residentie. 13 Zijn burcht, noordelijk van de
neerhof en door een gracht ervan gescheiden, had uitsluitend een militaire funktie;
een situatie die vrijwel overal wordt aangetroffen bij twaalfde en dertiende eeuwse
ridderburchten. Breda zal daarop beslist geen uitzondering zijn geweest. Op zijn domein was door de heer van Breda een kerk, de latere O. L. Vrouwekerk, gebouwd
met een kerkhof er omheen en juist tegenover zijn herberghe. Het gehele domein lag
vanzelfsprekend buiten het stadsgebied. Het stadhuis van Breda werd zeker dan ook
gebouwd juist voor de grens waar de stadsgrond grensde aan 's heren domeingoed.
Vennoedelijk is de inmiddels verdwenen Verekensstrate, die parallel liep aan de
Caterstrate en met stegen daarmee verbonden was een relikt geweest uit de tijd voor
de uitgifte van stadsgrond. De Verekensstrate vermeed het domein en lag ongeveer ter
plaatse van het huidige stadserf.14
Een ander argument om de Caterstrate te beschouwen als de oostelijke verbin-
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2. Situatie ca. 1500: het oude Domein van de heren van Breda na de stichting van het begijnhof, met de
Caterstrate als toegangsweg naar de 'herberghe' van de heer.
1. Huys Valckenberghe met Zusterhuis der Grauwzusteren
2. Wendelinuskapel
3. Pastorie op het terrein van de 'herberghe' van de heer
4. Gasthuiskapel
5. Stadhuis (tekening auteur).

dingsweg naar het burchtcomplex met neerhof, is het ontbreken van de Reigerstraat
in de middeleeuwen als een door de stad beheerde weg. De kosten eraan besteed
worden vermeld in rentmeestersrekeningen van de heer, niet in de stadsrekeningen. IS Nog een ander argument: de Reigerstraat heette in 1469 tsheerellstrate achter die
Kercke van Breda. Ook het achterste deel van het Kasteelplein werd tot in de 16e
eeuw sherenstrate genoemd. 16 Een dergelijke benaming wordt nooit gebruikt voor
stadsstraten.
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2. De Caterstrate 1250 - 1300
Een drietal beslissingen van de heer van Breda zouden danig ingrijpen in de
morfologie van de straat. Bedoeld zijn de - bij testamentaire beschikking van
Godfj:ied IV van Breda - gelaste afschaffing van de horigheid met de daarop gevolgde
uitgifte en vercijnsing van percelen, de stichting van een begijnhof en de aanleg van
een stadspoort aan het begin van de straat, een gevolg van het verlenen van stadsrechten aan BredaY

Uitgifte percelen
Uit het verlenen van de vrijheid aan zijn horigen, door Heer Godfried IV van
Schoten en Breda, kregen zij die tot dan toe tot zijn grond behoorden, tegen een
jaarlijkse cijns, die grond de facto in eigendom. Vanaf dat moment kan de ouderdom
van een bepaald perceel worden herleid aan de hand van het soort munt, dat de
nieuwe 'eigenaars' aan de heer te betalen hadden. In de 13e eeuw was dat de Lovense
scelling en iets later de ,ç;rooten Tournoys. Dat eenmaal overeengekomen cijnsbedrag en
de muntsoort bleven de volgende eeuwen onveranderd. De oudste geestelijke instellingen van Breda betaalden in lovens, zoals St. Catharindal, het BegijnhoC het
Gasthuis, de Ridders van Sint Jan en de Tafel van de Heilige Geest. IS Ook een aantal
poorters betaalden voor hun percelen door de stad verspreid in lovens. Daaronder
waren ook enkele percelen in de Caterstrate. Vestbrieven vermelden die cijnzen op
het huis Merwede, nu ingang stadspark Valkenberg en één op een perceel aan de
overzijde ervan, nu Catharinastraat 26 en het westelijk deel van 28. 19

Stichting Beg!jnfuj
In 1267 schonk heer Hendrik van Schoten-Breda de begijnen, die zich al eerder
in Breda hadden mogen vestigen, allen die hoestat, daer die Beghinen te Breda nu in wonen, in volle eigendom en gaf aan hen het recht om daar een capelle ende een kerclwJ te
maken. 20 Ofheer Hendrik of zijn voorganger Godfried de begijnen naar Breda heeft
gehaald, is niet zo duidelijk. Bij deze schenking moet eerder aan Godfried IV gedacht worden dan aan zijn zoon Hendrik. De gift paste geheel in Godfrieds overdaad
aan schenkingen, gedaan op zijn sterfbed in Schoten; een welwillendheid die zijn
erfgenamen sterk zou verarmen. De royale schenking van grond aan de Caterstrate
was, in het licht van wat de gevolgen waren, raadselachtig en amper in zijn welbegrepen eigenbelang. Hij dreef door die schenking immers een wig tussen het centrum van zijn domein en de bijbehorende bedrijfsruimten. Vermoedelijk, omdat hij
niet in Breda resideerde, had hij wat minder oog voor de moeilijkheden, die een
dergelijke verbrokkeling van het domein op die plaats met zich mee konden brengen. Zeker na de aarileg van een stadswal in diezelfde periode bleef hem slechts een
snulk corridor als verbinding tussen zijn castellum en zijn agrarisch centrum, dat
voortaan achter het begijnhof in de h01!inge Valckenberge lag. Ofschoon het geschonken land aan de Caterstrate lag, hebben de begijnen zich van die straat afgewend door
een brede strook grond erlangs in erfcijns aan poorters uit te geven. Daarachter lieten
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a. stadhuis
b. stadsteerhuis "de Ort" vóór 1500
c. stadsteerhuis "den Oort" na 1500
d. Onze Lieve Vrouwekerk
e. Oud begijnhof vóór 1536
f. Hovinghe "Valckenberghe"
g. Nieuw begijnhof na 1536.
h. schutterdoelen
J. Gasthuyspoirte
k. Verekensstrate

_

*

[n de 13e eeuw uitgegeven perceel
Graanschuren

3. Bewoning Catharinastraat in de 14e eeuw; oudst bekende inwoners met jaar van eerste vermelding.
Aan de Noordzijde:
Sa.
Dieric van der Sterren « 1398)
Rutgeer van der Braken, goudsmid
(1398)
Wouter Gollen 'de vrieze' (1398)
Sb.
Sc.
]acop Bottelgiers
7.
Avezoete van den Wijngaerde (1398)
9a/b. ]uette van Osse
9c.
Wouter van Boeymere (1376)
11.
Jan de moelnaer (1370)
13.
Pauwels de potter (1376)
15/17. Jan die Jagher (1376)
21.
Claes Nachtegale (1376)
Jan Malgiaert de kamerlinck
Begijnhofpoort: ]acop Buts
Onder kapel: Lysbeth Buts en
Juetken de laetster
89.
Alsteen Andriessoen
91.
Segebert van Ypelaer (1352)
Pieter Terloet (1391)
95.
Henric Sterken (1352)
Gherit Boninx (1391)

Bij de Gasthuispoort:
Hughe den Haven (1386)
daarnaast:
Jan Mercelis van den
« 1386)
Geertruyt Colen

Haghedyc

Aan de Zuidzijde:
4/6.
Wytman de vleeshouwer « 1371)
Heer Jan Wytenzone, priester
Lysbeth van de Brugghen-Boelen
8110. ]acop van Herlem « 1353)
]an Haecx « 1371)
MechteldJan Haecxdochter (1371)
12.
Heylwech Snellen (1371)
Wouter van Berghen (1382)
Heylwech Peter van Berghenweduwe
14/18. Jan Tierloet « 1375)
Zebrecht Tierloet (1382)
Heer Jan Tierloet (1382)
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ze de beghinengracht graven als afScheiding van hun hOUl De opbrengst van die uitgifte
was mede bestemd voor het onderhoud van de begijnen. Uit de cijnsregisters van het
begijnhof uit 1400 en 1427 blijkt - in kombinatie met de gegevens verkregen uit de
vestbrieven - dan ook dat de begijnen cijnzen hieven van een aaneengesloten reeks
percelen, gelegen ten zuiden van hun hof aan de Caterstrate en aan wat later het
Kasteelplein heette. Waar het begijnhof ophield en het gebied van de heer begon, was
herencijns verplicht. De scheiding tussen beide cijnsblokken was messcherp.
De uitgifte van percelen langs de Caterstrate had wel tot gevolg, dat de ingang
van het begijnhof kwam te liggen aan de Beghinenstrate. Of zij die 'zijstraat' hebben
aangelegd, of dat daar al een weg liep naar de burcht, kan alleen door archeologisch
onderzoek worden aangetoond. De straatnamen Beghinenstrate en Borchtstrate komen
pas voor in bronnen uit de veertiende en vijftiende eeuw. 22 (afb. 3)

Aanleg van een stadspoort aal1 h.et eind van de Caterstrate
Archeologisch onderzoek bij de Gasthuispoort leverde verrassende resten op van
een ouder hardstenen poortgebouw achter. de latere poort. Deze vondst bevestigde
een al langer bekende vermelding van een veistgrC!;ft in de onmiddellijke on1.geving
van die blootgelegde poortrestanten. 23 Die vestgracht liep in 1308 evenwijdig aan de
weg, waarlangs de zusters van St. Catharinadal naar de stadspoort konden komen (nu
Vlaszak). De situering van die stadspoort dwong tot verlegging en verbuiging van
twee straateinden (Catharinastraat en Veemarktstraat) naar elkaar en de stadspoort
toe, Dat verklaart de eigenaardige draaiing en versmalling van de Caterstrate, richting
stadspoort. De versmalling en draaiing is na ruim zeven eeuwen nog waarneembaar
in de abrupte verschuiving van de gevelwand bij de huizen Catharinastraat 32 en 95.
Een oud verbindingspad tussen de Caterstrate en de Sandtstrate langs een grote hoeve,
(tussen Catharinastraat 28 en 32) verloor vanaf toen alle betekenis. Uit die hoeve
ontstond later het huis de Kemel aan de Gasthllysstrate en het gelijknamige huis in de
Caterstrate, waarover tot in de zestiende eeuw de cijns werd uitgedrukt in rogge; een
aanduiding voor de hoge ouderdom van dat perceel langs het vermelde pad.
Door al die ontwikkelingen is de oude toegangsweg naar het domein van de heren van Breda in de loop van de dertiende eeuw van karakter veranderd. Vooral
door de stichting van het begijnhof en door de uitgifte van percelen door de heer en
de begijnen, in de tweede helft van die eeuw, verloor de straat geleidelijk haar agrarisch karakter. De aan de straat uitgevoerde opgravingen vanaf 1982, versterken dat
becld. 24
De uitgifte heeft, zoals elders, ook in Breda, vermoedelijk plaatsgevonden aan
laten of dienstlieden van de heer 25 Uit die sociale groep ontstond meestal de lage
adel. In de 14e eeuw worden nog een aantal schuren in de Caterstrate genoemd, toebehorend aan belangrijke patriciërs in Breda, de families Van Ypelaer, Tiet'loet,
Haec, Van de Wyngaerde en Duivenvoorde. Die schuren waren hun graanopslagplaatsen. De pachtboeren op hun hoeven buiten Breda moesten daar het graan op
vastgestelde tijden afleveren. Dit gebruik ging tot in de 16e eeuw door, zij het dat de
schuren vervangen werden door zolders. Nu nog is een dergelijk zolderluik te zien
in de Wendelinuskapel, de 'graanzolder' van het begijnhof na 1531. 26
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3. De Caterstrate in de14e eeuw
Uit de eerste helft van de 14e eeuw is geen enkel gegeven over de straat bekend. 27 Duidelijker wordt het beeld eerst vanaf 1352. De straat wordt kort daarop
vermeld: die Ca terstra te. De naam moet zijn afgeleid van het Romeins - Frankische
begrip cultura, couter, cater als in cultuur gebrachte grond. De straat leidde naar bouwland van de heer maar al veel vroeger lag in de buurt, aan het eind van de
Catharinastraat op het terrein van de Beyerd, een inheems-Romeinse boerderij. De
put ervan, met Romeins aardewerk erin, werd teruggevonden. Bouwland was er in
de omgeving dus al eeuwen lang. Of de Caterstrate zelf uit de Romeinse tijd stamt is
zeer onwaarschijnlijk. Er is nog geen enkel bodemspoor uit die periode aangetroffen,
die daarop zou kunnen wijzen. 28
Het is overigens zeer opmerkelijk dat de straat pas duidelijker in beeld komt na
1350. In dat jaar had de nieuwe heer van Breda, Jan van Polanen, de stad tot zijn residentie gemaakt. Dat had belangrijke gevolgen: heer Jan moest z~jn familie, personeel en deskundige ambtenaren naar Breda meenemen en daar onderbrengen. Dat
zorgde voor een levendige aanvulling van het plaatselijke patriciaat. Omdat Jan van
Polanen en eerder al zijn oom Willem van Duivenvoorde uit het graafschap Holland
afkomstig waren, was het vanzelfsprekend dat veel Hollands dienstpersoneel met
hem mee naar Breda kwam. Twee straten kwamen voor vestiging in aanmerking
omdat zij dicht bij het hof van heer Jan lagen: de nog niet zo lang daarvoor aangelegde Visscherstrate en de Caterstrate. Onder die 'immigranten' behoorden de aanzienlijke families Van Oisterzeel, Utencampe en Van Wyflliet. Daarnaast wilde ook de
larldadel uit het land van Breda zelf dichter in de buurt van het hof verblijven.
Binnen enkele jaren na 1350 betrokken de families Van Ypelaer, Van Gageldonck,
Van Hambroeck, Van der Daesdonck, Van Merwede en Van Nyspen stadswoningen. 29 De oudst bekende bewoner van de Caterstrate (1353) behoorde tot één van die
families: Zebrecht van Ypelaer, Peterszone. Ofschoon nog geen straatnaam in dat
jaar genoemd wordt, blijkt uit de naam van zijn buurman Henri dicti Sterke die kort
daarop meermalen in cijnsregisters voorkomt, dat het heriditatum Segeberti de Ypelaer
in de Caterstrate lag3° (Catharinastraat 91). Het huis van Zebrecht was door een steeg
gescheiden van dat van Henric Sterke en in die steeg lagen toen al enkele kalTlerWOningen. Die poort is nog steeds aanwezig tussen Catharinastraat 91 en 95. Zebrechts
neef Hubrecht Peterssoen van Ypelaer bezat verderop in 1355, op een door de begijnen uitgegeven strook grond, eveneens een sChuur. 31
Aan de achternan1.en te zien, zijn meer Hollanders naar Breda getrokken in het
voetspoor van de Polanens. Een Hollandse relatie van het hof moet Jacop van
Herlem zijn geweest, gelet op zijn naam afkomstig uit Haarlem. Hij betaalde in 1355
aan begijn Margriete Evergheer een cijns uit zijn huyse ende erve gheleghen in die
Caterstrate. Zijn huis bevond zich op het grote perceel, dat nu ingenomen wordt
door de huizen Catharinastraat 8 en 10. In 1371 wordt het perceel beschreven als uyt
de huyse ende uten schueren, die daer neven staet metten weghe die daer beseyden leghet. 32
Ook Wouter Gollen die men heyt die Vrieze moet uit Holland meegekomen zijn. Hij
woonde naast Rutger van der Braken, de goutsmit. Rutgers huis stond al voor 1398
op de hoek van de Beghinenstrate en Caterstrate. 33 Nog duidelijker is de relatie met het
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4. Catharinastraat 14 en 16. Gedeelte van het grote perceel van Zebrecht van Tierloet. Zijn herberg "ter
Cameren", vermeld in 1380, stond op nr. 16. Hier woonden in de 15e eeuw drossaard Herman van
Zelbach en hofmeester Evert van Wisschel en in de 16e eeuw opperwarandemeester Even van Wissel,
jonker Jaspar van Spaengyen, Claes van der Heijden, mr. Jan van Hoilten en Michael Piggen. Op nr. 14
bouwde oud-drossaard Wynandt van Masschereel het nu als hofhuis bekend staand patriciërshuis.
(tekening GABreda)

hof via Cleis Nachtegale, leenman van Willem van Duivenvoorde en in 1350 nog
schepen van de Hollandse stad Geertruidenberg. In 1376 woonde hij in de Caterstrate
op de plaats waar later gravin Maria van Loon de grauwzusteren zou huisvesten. Cleis
werd beschreven als een der lieve mannen van Jannen van Polanen. 34 Na zijn dood, nog
vààr 1400, woonde in zijn huis Jan Maelgiaert, de kamerlinc. 35
Het grootste perceel in de Caterstrate(Catharinastraat 14-16-18) behoorde toe
aan de rijke familie Tierloet. 36 In 1375 was daar gestorven Jan Tierloet, schepen van
Breda. Hij bezat nog een huis in de Caterstrate (Catharinastraat 91) en in de
Steenbrugstraat, waar zijn vader al in 1303 woonde. Verder bezat hij huizen in de
Molenstrate, Visscherstrate, Gasthuysstrate en grond in Wagenberg, Spoordonk en
Brandelaar. 37 Hij dreef in de Caterstrate de oudst bekende herberg van de stad Ter
Cam,eren geheten met erf en schuur. (afb. 4) Bij zijn dood verdeelde hij het complex
onder twee van z~jn zoons, Zebrecht en priester Jan Tierloet. Zebrecht Tierloet,
schepen en later schout van Breda, erfde onder meer de herbel;,?he, die men heyt ter
Camere. Door zijn. tweede huwelijk met Sophie van Dalem, dochter van de heer van
Dongen, werd Zebrecht Tierloet tevens diens leenm.an. Zijn broer kreeg onder
meer die scuere ende erve die heer Jan Tierloet toebehoirt ende syns vaders plagh te zyn, gheleghen in die Caterstrate tusschen Wouters erve van Berghen op deen side ende Jan Tier/oets
erve op dander side. 38 Na Zebrechts dood in 1410 werd het Tierloetcomplex in drieën
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gesphtst. Een andere zoon Pieter Tierloet, ook schepen van Breda, erfde de husinghe
gheleghen bi deinde van der Caterstraten, eens van Segebert van Ypelaer. 39
In de buurt van de Gasthuispoort stond nog een schuur, bezit van her Philips die
canoniek. Als bastaardzoon van Willem van Duivenvoorde behoorde hij tot de kring
rond de Polanens. 4o Slechts twee ambachtslieden worden vermeld onder de bewoners van de straat. De al genoemde Rutgheer van der Braken, de goudsmid en zijn
overbuurman Wytman den Vleyschouder41 (Catharinastraat 4 en 6). In 1371 woonde er zijn zoon heer Jan Wytenzoon, priester.
In de tweede helft van de 14e eeuw kreeg de Caterstrate een voornaam karakter
als woonbuurt van de landadel, van kamerheren van het hof, van schepenen, van een
schout en een kanunnik, van priesters en van een goudsmid. Ofschoon de bebouwing van de straat nog niet aaneengesloten is - de bronnen spreken vaak van erven
naest - sluiten de percelen aan de noordzijde aaneen. Van de zuidzijde van de straat is
het oostehjk deel in de bronnen niet vertegenwoordigd. Van een systematische verkaveling in even grote percelen is amper sprake, voor zover dat uit de beschikbare
bronnen herleid kan worden.

4. De Caterstrate HOO -1450
Wat opvalt in de ontwikkeling van de Caterstrate in deze periode, is de verdichting van de bebouwing. Gevelwanden beginnen aaneen te sluiten, met uitzondering
van poorten of gangen ertussen. Dat geldt met name voor de grotere percelen.
Nadat Juete van Oss rond 1405 was overleden 42 , werd haar perceel gesphtst en
woonden daar Theodorieus Vineentiusz. gel1aempt Nanl1e uyt syn huys l1aest Hel1ricus
Anyer. 43 Anyer was tussen 1408 en 1424 kanunnik en bediende het altaar van Graaf
Engelbrecht in de Grote Kerk van Breda. 44 Peter, die clerc van Beke, die canoniek is tot
Breda, werd in 1424 buurman van kanunnik Anyer. Na zijn dood in 1424 kocht
Melys Timmennans het huis, dat eens van heer Henriek Hamer, priester ende canoniek
was geweest.
Het pand ernaast nu: Catharinastraat 13) van de familie van Wouter van Boymer
was door Mergriete Schinners al eerder verkocht aan Melys Janszoon, die timmerman45 maar zij mocht als weduwe 'in tochte' het oostelijk deel van de gesplitste woning blijven bewonen. 46
Jan die Jegher heeft ook zijn pand al enige tijd voor 1426 in tweeën gedeeld47
en de oosthelft verkocht aan Jan Oyen. Diens weduwe Lysbeth en haar zoon Jan,
geheeten Zoetman, verkochten in 1426 aan Ghorys Willemsz. van Osse de helft van
hun huis en erf in de Katerstrate, waarvan Jan die Jegher die andere helft bezat48
(Catharinastraat 15).
In het huis van Claes Nachtegale woonde rond 1400 in het westelijk deel Jan
Malgiaerts de kamerling. Het oostelijk deel kwam na de dood van Claes, die zich dan
noemt Claes Maerten, aan zijn broer, de schepen Hemic de SImt van Korvele, getrouwd met GeertIllY Huybrechtsd. van Ypelaer49 (nu ingang park Valkenberg).
Aan de zuidkant van de Caterstrate werd na 1403 het grote complex van de familie Tierloet in drieën gesplitst. Het huis van wijlen Zebrecht Tierloet, de schout,
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werd rond die tijd gekocht door drossaard Herman von Selbach, geheyten van Loe
(Cathatinastraat 16). Hij was met graaf Engelbert I van Nassau uit Siegen in
Duitsland meegekomen en hier tot drossaard van het Land van Breda benoemd en
daarmee eerste der mannen onder graaf Engelbert. 50 Herman van Zelbach trouwde
in Breda met Mechtelt van den Wyngaerde, dochter van de gesneuvelde drossaard
Gielis van den Wyngaerde. 51 Door dit huwelijk werd hij ook familie van heer Jan
van Brecht. In 1437 verkocht Frederick van Zelbach, de zoon van de drossaard, zijn
ouderlijk huis aan z~jn zwager Evert van Wisschel, gehuwd met WilJemyn van
Zelbach. 52 Frederick van Zelbach, casteleyn en schout van Oosterhout, vertrok naar
de Veterstrate. Evert van Wisschel, eveneens uit Duitsland afkomstig en door Graaf
Jan IV van Nassau hierheen gehaald, werd diens hofineester.
Het pand Catharinastraat 14 was toen ook deel van Zebrecht Tierloets elfenis
en bleek vààr 1415 in handen te zijn van Sebrecht van den Ele, gheleghen tusschen de
drossaet an deen side ende Jan Tilmanszoene an dander side. 53 Kort daarop is eigenaar
Kerstiaen van Helmont. 54
De eigenaar van het huis van priester Jan Tierloet - nu ligt daar de St. Annastraat
- werd Cleys Sluys, op deen syde Herman. van Loen, drossate tot Breda, van Heer Jan
Tierloet5wl~,?hen. 55

Tenslotte is het deel van Tierloets erfenis 56 (Catharinastraat 18) in 1435 in handen van heer Willem Snut. 57 De schuur en het elf van heer Jan Tierloet was in 1403
verworven door Avezoete van den Wyngaerde, inmiddels gehuwd met Steven van
Heerstaden. 58
Westelijk van het Tierloetkomplex is ook een pand gesplitst, Catharinastraat 8 en 10.

*
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schuur van Peter Huybrechts van Ypelaer,
schoonzoon van kanunnik Philips van
Duivenvoirde.

5. Bouwactiviteiten van Johanna van PoJanen in de Caterstrate:
1. Huys Valckenbergh.e met poortwoning en steeg
2. WendeJinuskapeJ
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Dat huys ende erve besit nu JOI-!ffrou Lysbeth Haecs ende Chysken des hocifrneesterszoens te
zamen. 59
Ongeveer ernaast lag in 1427 het huis van Jan van Hodonc, neven den wech op die
vaert daer men gaet in die hove en tot Kerstiaen huse van HelnlOnt. Jan van Hoedonc (nu
Catharinastraat 2) grensde aan het huis van Dieric Crul gheleghen in die Verckenstraete. 60
Naast de geschetste verdichting van de bebouwing is opmerkelijk de bouwaktiviteit in 1429 van gravin Johalma van Nassau-Polanen in de Caterstrate, waarbij
een nieuwe residentiële woning, het huys Valckenbergh, en een kapel verrezen aan de
straat (afb. 5).
Bouw van het huis Valckenbergh
In 1429 werd drossate Henric van Ringhbergen door de gravin van Nassau-Polanen
belast met de aankoop van enkele panden in de Ca terstrate. Zij was voornemens een
nieuwe residentiële woning voor zich zelf te bouwen. De oude herberghe van de heer
moet haar weinig comfort geboden hebben. Haar nieuwe huis wilde ze realiseren in
de hof van Valckenbel~l?h. Om de nieuwbouw een uitgang in de Caterstrate te geven,
moest aan die straat een dienstgebouw komen met daarnaast een drie meter breed
toegangspad. Om de benodigde percelen te verwerven ging de drossaard onderhandelen met de eigenaren Melys de Tynlmerman en Jan de Jagher. 61 Melys de
Tymmerman was bereid te behoef onser Jonifrouwe van Nassau een huys met erve gheleghen in die Katerstrate te verkopen. Hiervoor is reeds betoogd dat Melys al een dubbelhuis gekocht had, zodat hij slechts dat deel van zijn woning hoefde af te staan, dat
Mergriete Scinners tot haar dood bewoond had. Dat verklaart tevens waarom hij na
de verkoop zich nog de buurman mocht noemen van de Jciffrouwen van Assouwen.
Ringberghen slaagde ook bij Jan de Jagher, die eveneens een dubbele woning bezat.
Ten behoef onser lieven jonifrouwe van 1 assou verkocht hij de westelijke helftscheydinge
van een huyse ende elven, gelycJan die te besitten plach, gheleghen in die Katerstate, daerJan
Oeyen de wederhelft cf te besitten plach ende gheleghen is op deen side ende Melys
Timmermans elve op dander side. Jan de Jagher62 was al in 1422 vertrokken naar een
huis aan de overkant63 (Catharinastraat 12).
We nloeten ons het amper omschreven woonkomplex van gravin Johanna als
volgt voorstellen: Langs de Caterstrate lag de smalle voorgevel van een dienstwoning, dan een steeg met muur aan de oostzijde langs het erf van Jan Oeyen. Op het
einde van die steeg lag de poort die toegang gaf èn tot de hof Valckenber,gh en tot de
vrij dicht daarachter gelegen residentie van gravin Johanna. Het huis Valckenbergh was
meer naar achteren gebouwd en een gelynt, scheidde het huis af van de achtererven
van Jan Oeyen, Jan Malgiaerts en Gie1is Dekens. Dat verklaart waarom bij verkoop
van huizen aan Valckenbelgh grenzend, nooit sprake is van achterwaerts comende aen de
huysinge ete. maar tot in de 16e eeuw comende aen de hovinghe van Valckenber~l?he. 64 Een
indruk van het gebouw geeft een achttiende eeuwse prent van Immink met zicht in
vogelvlucht op de stad Breda in 1490. Lettend op vele historisch betrouwbare details, heeft Immink oudere inmiddels zoekgeraakte prenten gebruikt (afb. 6). Op één
lijn liggen de Gasthuyspoort, de St. Wendelinuskapel en een hoog gebouw, dat dáár
alleen het huis Valckenberg kan zijn. Iets verderop ligt de kapel van het vroegere
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6. Breda rond 1500, gravure van B.F. lmmink (1743).
!. Huys Valckenberghe, woning van Johanna van Polanen, Maria van Loon en Française van Savoye
2. Wendelinuskapel
3. Gasthuispoort
4. Oudste kapel Begijnhof, afgebroken 1517
5. O.t. Vrouwekerk, zonder de tussen 1520 en 1538 gebouwde Princekapel, Kooromgang,
Sacramentskapel en Kapittelbuis

begijnhof bij het Kasteelplein. Het huis van gravin Johanna bestond, althans op die
prent, uit een hoge hoofdwoning met zijwaartse trapgevels en een vleugel met een
lager dak aan de oostzijde. In 1438 nodigde gravin Johanna een aantal mensen uit in
dat huis Valckenbel;ghe. Daar had een rechtshandeling plaats, waarbij haar handtekening vereist was in aula domus dicte Valkenbe~ç;e.65

Bouw van de St. vflendelinuskapel
Als er geen onverwachte bronnen opduiken, zal het wel een raadsel blijven
waarom gravin Johanna die kapel niet naast haar nieuwe huis liet bouwen. Immers
een aantal particuliere woningen scheidde de Valckenberghsteghe van de St.
Wendelinuskapel. Wat zij met die kapel voorhad, is al evenzeer een raadsel. Wilde
gravin Johanna een grafkapel voor het door haar huwelijk tot stand gekomen nieuwe
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geslacht van Nassau-Breda? Dan brak zij met de traditie van haar vader en grootvader, die in de Grote Kerk al een grafkapel hadden in het choir van de heer. Wilde de
gravin daar een klooster stichten voor 'biddende m.onniken' boven de graven van
haar geslacht? Die problematiek is scherper geworden door de vondst van restanten
van een kloostergang achter en opzij van de kapel. Geen enkele bron - ondanks
naarstig zoeken tot nog toe - is ontdekt die ons daarover gegevens kan verschaffen.
Ook over de aankoop van grond voor de kapelbouw laten de bronnen verstek gaan.
Uit historisch onderzoek is te rekonstrueren welke percelen aangekocht werden; het
waren er drie. Op de plaats van het poortgebouw van het huidige Begijnhof lag vóór
1400 het huis van Jacop Bots. Rond 1400 woonde zijn weduwe Kathelyn uxoris
Jacopi Bots daar. 66 Rond 1515 is het huis van Jan Melyssoen, die vermoedelijk dezelfde persoon is als Jan van Zeelant, die het laatst gesignaleerd werd als bewoner van
dat huis. Hij moet het aan gravin Johanna verkocht hebben, omdat het pand daarna
uit de geschriften verdwijnt. 67 De dochter van het echtpaar Bots woonde daar naast,
in een cleyn huys zoals die in Breda bij vele patriciershuizen voorkwamen. Het cleyn
huys is meestal een woninkje bij de poort. 68 Naast dit kleinere huis verdween ook
het woninkje van Juetken de laetster. Uit haar beroepskwalifikatie laetster is af te leiden
dat zij doden verzorgde en voor de begrafenis klaarmaakte; niet direkt een beroep
waarbij een groot huis te verwachten was. Op de percelen van Jan van Zeelant,
Lysbeth Bots en Juetken de laetster verrees de kapel met toegangspleintje, vermoedelijk niet al te lang na de bouw van haar nieuwe woning, dus nog in de dertiger jaren
van de vijftiende eeuw.

5. De Caterstrate 1450-1500
Ook deze periode uit de geschiedenis van de Caterstrate is vrijwel uitsluitend bekend uit de cijnsregisters van het begijnhof en andere geestelijke instellingen.
De invloed van de graven van Nassau op de regering in Brussel was inmiddels
sterk toegenomen. Graaf Jan IV werd drossaard van Brabant en diens zoon
Enge1brecht Ir was zelf~ een tijdlang algemeen gouverneur van de landen van herwaerts
over, ook de Lage Landen genoemd, tijdens de afWezigheid van hertog Philips de
Schone. Met het stijgen van het aanzien en de werkzaamheden aan het hertogelijke
hof steeg ook het aantal deskundigen dat de graaf nodig vond voor het bestuur van
zijn eigen bezittingen in de Nederlanden en het Duitse Rijk. Omdat dat beheer en
die administratie plaatsvond vanuit Breda, groeide ook het aanzien van de stad.
Breda was een echte hofstad geworden. Dat uitte zich in de vestiging van een aantal
edelen van buiten het land van Breda. De trek naar Breda was al op gang gekomen
rond 1421 als gevolg van de troebelen met gravin Jacoba van Beieren en de katastrofe van de St. Elisabethsvloed. De aantrekkingskracht van Breda met zijn hof werkte
de hele verdere eeuw door. Zo'n vestiging in Breda betrof de families Van Wyck,
Van Neervenne, Van der Dussen, Merwede, Bruheze, Dronghelen, Van Haestrecht
en Van Spaengyen. Het hof bood immers carrièremogelijkheden. Van Merwede,
Van Spaengyen, Van Haastrecht en Van Wyck vestigden zich in de Caterstrate, het
ridderelement in de straat daarmee versterkende. Daarnaast was de straat in trek bij
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de vele priesters die Breda kende. Minstens veertien priesters, waaronder een stijgend
aantal kanunniken, woonden in die tijd daar.
Met twee nieuwe instellingen, een stadsteerhuis en een kloostertje van
Grauwzusteren, werd de Caterstrate in het laatste kwart van de 15e eeuw verrijkt.

Het stadsteerhuis

'?! stedelijke ontvangstzaal

Aan het begin van de straat, op de hoek van de Markt, werd melding gemaakt
van het stadtterhuys 'de Ort'. Een bewaard gebleven kerkrekening uit 1486 meldt kosten van een afscheidsmaaltijd voor kanunnik Stonn. 69 Een stadsteerhuis was een instelling, die bij een hof,tad paste. 70 Hoge gasten, die bezoeken brachten bij de graaf
op de burcht, konden in een door de stad geëxploiteerde herberg of feestzaal, gepast
ontvangen worden. Daar ontmoette de graaf het stadsbestuur bij het verzetten van de
wet en volgde hij, of de jNiffrouen van de borch de grote OnU11egangen en wagenspelen.
Allerlei transakties tussen poorters en stadsbestuur werden daar beklonken. Het was
geen echte herberg, slaapgelegenheid was er niet. Wanneer dat Bredase teerhuis is
opgericht, is niet bekend. (afb. 7) W cl wa$ het gebouw al voor 1500 zeer bouwvallig, zodat de stad na 1495 gedwongen werd uit te wijken naar andere herbergen in
de stad. Dat wijst Ineer op de ouderdom van het gebouw, maar zegt minder over de
stichtingstijd van zo'n middeleeuws instituut. 71 Nog in 1499 valt het besluit een beter en groter terhuys te bouwen, schuin tegenover het oude gebouwen met een riant
uitzicht over de markt72 (Reigerstraat 4-6).
Het gebouw langs de Caterstrate heette, na de ontruiming, nog een aantal jaren
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7. Hoek Grote Markt-Catharinasrraat (tekening GABreda)
1. Plaats van het eerste stadsteerhuis "den Ort" « 1500)
2. Huis "het Cofreren"
3. Steeg naar Verckcl1$strate
4. Huis Jan van Masschcreel, drossaard < 1500
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'den ouden Oort'.73 Het stadsteerhuis grensde achter aan het huis dat in 1415 bezit was
van Jan van Hodonc en dat nog steeds in het bezit van die familie was. Er woonde
iImners rond 1500 Comelis Anthonisz. van Hoodonck alias Dekens, de kleenTlaker. 74
(Catharinastraat 2)
Klooster der Grauwzusteren
De stichting van een kloostertje voor minvermogende vrouwen en weduwen in
de Caterstrate ging uit van gravin Maria van Loon, weduwe van Jan IV van Nassau,
heer van Breda. 75 In 1478 bestemde zij de dienstwoning van het huis van haar
schoonmoeder gravin Johanna naast de Valckenbergsteghe, voor die vergadering der geisteZicker armer persoenen, die itzent zeur tyt sittzen ende woenen in dem gehuyse, geleghen an
der portzen da men geet in Valckenberg, geschreven in een mengsel van Duits en
Nederlands, zoals dat van haar bekend was. 76 Haar zoon Engelbrecht Ir bleef niet
achter en schonk op zijn moeders verzoek een jaarrente van vijftig gulden en ook een
huys hem toebehoirende ende gelegen in de Katerstrate te Breda an die een syde met den J;anck,
die rnen gaet in Valckenberghe ende an die andere syde Jacop JVleeusz. 77 Oorspronkelijk bestemd voor sess arme maeghden ende wedtten is het aantal tot zeven uitgegroeid. (afb. 8)
Haar weldoeners, caritabele personen, ontvingen van de zusters lJoirt hergewade een paer
witte hanscoen. Bovendien beloofden de zusters thien rosenhoyken van omer liever
Vrouwen, gelyc gescreven staet voor hen te bidden. Over dit klooster is verder weinig
bekend78 (afb. 7).

,Aesidentie "Valkenberg'f
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8. Plaats waar in 1478 het zusterhuis der Grauwzusters lag, geprojecteerd op de huidige bebouwing.
1. 't Susterhuys
2. Valckenberghsteghe naar de woning van Maria van Loon
3. HeylwichJan Oemenweduwe
4. Heer Jan Valckener
5. Adriaen Jacob Meeusz.
6. mr. Jan Storm, kanunnik
7. Heer Laureys Buer
8. Jan Jan Thomaesz. van Megen
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De Caterstrate versterkte in de tweede helft van de 15e eeuw haar aantrekkingskracht op het patriciaat van Breda. Het was de woonstraat van drossaards, burgemeesters, schepenen, schouten, kanunniken en priesters. De kromming van de straat
in de richting van de gasthuyspoirte toonde een ander karakter. De percelen waren en
zijn nog smal en ondiep en daardoor minder aantrekkelijk. Die hoek stond vol kleinere woningen, bewoond door handwerkslieden. Zo is het kort vóór 1500 als veel
en rijk bronnenmateriaal ter beschikking komt.
De gevelwanden zijn inmiddels aaneen gegroeid, zodat een beschrijving van de
bewoners mogelijk is aan de hand van een 'wandeling' langs panden en bewoners.

Van Borchstrate tot Grauwsusterhuys ('!fb. 9)
Op de hoek van de Beghinenstrate, die in 1469 Borchstrate heette, was inmiddels
de oude goudsmid Ruthgeer van der Braken gestorven. 79 Zijn dochter Robrecht
Adriaensdochter van Goirle, alias Si/versmyt, kocht het huis maar bewoonde later een
deel van het huis aan de plaetse voir de bore/lt (Kasteelplein) . Wanneer zij het hoekhuis
verkocht heeft aan de goudsmid Adriaen Keyen is niet duidelijk. Hij woonde er in
1506. Het huis ernaast is in 1466 geërfd door heer HeYl1rie/~ die J/riese, capel/am ons
Vrouwenkerck en rentmeester llan de eapel/aenen. Hij noemde zich in 1456 Henricus de
NOlla Domo toen hij als executeur en notaris in domo inhabitationis mei notarii il1Jrascripti
sita in llieo dicto die Caterstraet een akte ondertekende. sü Zijn buurman was heer Jacop
Bottelgiers, ook priester, die zijn ouderlijk huis geërfd had. Jacop Bottelgiers las met
de verderop in de straat wonende priester Jan Valckener in 1464 om toerbeurt
de da,~cliexsehe misse wel' d'ander l,/ie/~e op het klooster St. Catharinada1. 81 (nu
Catharinastraat 7).
In 1498 verkocht Nlarie wedue Willem Aertssen syn huys ende erve aan Koenraet
van Offenbach. Wie Willem Aertssen was blijft onzeker. De nieuwe bewoner met
zijn duitsklinkende naam, kan met graaf Hendrik In mee naar Breda gekomen zijn. s2
Hij werd later keurm.eester van de vis.
Het tegenwoordige huis "Wyngaerde" (Catharinastraat 9) was nog in drieën
verdeeld. Naast Koenraet van Offenbach woonde Jan Jan Thomasz. van Megen.
Daarnaast woonde heer Laureys Buer, priester en die weer naast de kort voor 1500
gestorven Jan metten Stelten, een niet onbemiddelde man, want hij bezat nog een
huis achterin de Caterstrate. Zijn dochter Aechten, gehuwd met Henrick Slachregen,
elfde het huis. Al die drie panden waren streekende llan de strate voir aehtelwaert toe opt
beghynegraeht. 83
Het volgende pand (Catharinastraat 11) was voor 1487 al in bezit van kanunnik
mr. Jan Storm. Kanunnik Storm had in dat jaar een iets te klein bod gedaan op een
van de huizen van Evert van Wissel aan de overzijde (Catharinastraat 18) en dat was
daarom aan hem voorbij gegaan. Hij bleef tot zijn dood in 1511 in zijn oude huis
wonen. S4
Naast kanunnik Storm woonde Adriaen Jacop Meus, (thans appartementengebouw "Valkenberg") die in 1478 de buurman was van de Grauwsusteren. Hij was een
rijke grootgrondbezitter met beemden in Zonzeel, in den VO,ç;hel onder Zwaluwe en
grond achter Belcrum. Hij kocht in 1486 voor zijn zoon Jan Jacop Meeusz, priester,
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een huis verder op in de Caterstrate. Adriaen Jacop Meus stielf in 1499. Zijn andere
zoon, de kerkmeester Adriaen AdriaenJacop Meeus, nam het huis over. 85

Vantif het Zusterhuis tot aan de Wendelinuskapel
Het huis van Jan Oeyen naast de poort naar Valkenberg (Catharinastraat 21) was
nog in het bezit van de familie. Rond 1460 is dat Wytman Snoeyen, wiens moeder
HeyluJech Ulylen Jan Oemswedue van gravin Maria van Loon in 1478 toestemming
kreeg om te mogen tymmeren, alst hen sal gelieven in den muer van onser poorten beIlOirende
tot omer Uloeningen in Valckenberge, alsoe verre als den selven muer streckt ende wy dien daer
hebben doen maken, ende niet vorder... 86 Voor 1481 is het huis van heer Joes van
Gageldonck, priester met Woutere van Kaemsone, syne brueder. 87 In 1481 verkopen
zij heerJan van Buyssel, priester, een huys neven den Ulech ter Valckenberge waert gaende, onsen geneden heer van Nassau toebe/lOirende op die een side ende wylen heer Jan Valckeners
priester huys dander side. 88 Elfjaar woonde priester van Buyssel er toen hij in 1492 zijn
huis overdeed aan Heer meesterJacop van Zeghen, priester ende canonick en orn een somme
van gelde die hem vol ende al betailt is. 89 Al in 1496 lieten de erfgenamen van kanunnik
Zeeghers het huis aan mr. Herman van Maech, priester. Hij zal bijna een halve eeuw
van zijn huis kunnen profiteren. 9o
De bewoner van het huis ernaast (westelijk deel van huidige ingang stadspark
Valkenberg) had een aparte relatie met het hof. Hij was valkenier van het hof. Al in
1424 had hij van de heer drie seilde ontvangen voor het vangen en afleveren van valken. 91 Hij moet de beheerder zijn geweest van het vogelhuis in Valckenbergh en
woonde dicht bij zijn werk. Na zijn dood rond 1460, laat hij het huis na aan zijn
zoon heer Jan Valckener, capel/ani. Deze priester had om de andere week misdienst
in de kapel van de zusters van St. Catharinadal. Hij stierf in 1479. 92 Lysbeth wylen
Heer Jan Valckeners, priester, natuerlicke dochter overleefde haar vader in dat huis meer
dan een halve eeuw. 93
In het grote huis ernaast (ingang park Valkenberg) woonde rond 1450
Bertelemeus die Lombaert. De volgende bewoonster is de Vrouwe van Burchst,
Johanna van der Merwe, die rond 1457 aan de Caterstrate ging wonen. Zij was een
der twee dochters van ridder Dyrck van der Merwede, heer van Eethen, i'v[eeuwen,
Baerdwyck, 's-Gravenmoer en Zuidwyn, een Hoekse edelman en vertrouweling van
gravin Jacoba van Beieren. Hij was casteleyn van Sinte Geertruydenberge, drossaard van
Heusden en baljuw van Suyt Hollant, een belangrijk n1.an in het grensgebied van
Holland en Brabant nabij het land van Breda. In 1436 was hij een der leenmannen
van graafEngelbrecht II geworden. Bij zijn dood in 1452 verdeelde hij zijn omvangrijk bezit onder zijn twee dochters. Johanna elfde Burchst onder de Haghe. Uit haar
eerste huwelijk met Anthonis van Wytfliet, heer van Hagoord94 , had zij twee dochters Lysbeth en Geertruydt die ook naar Breda vertrokken. 95 Een tweede huwelijk
sloot zij met ridder Phi/ips van Spaengyen, afkomstig uit Spangen bij Rotterdam. Ook
hij had zich te Breda gevestigd in de Caterstrate. Na de dood van zijn vrouw in 1476,
werd hij heer van Burchst in tochte en mocht ook haar huis 'Merwede' tot zijn dood
blijven bewonen. 96
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Van Wendelinuskapel tot Gasthuyspoorte (a}b. 10)
Vanaf het huis 'Merwede' lag - enkele meters achter de straat en evenwijdig ermee - een zware muur tot aan de kapelgevel. In die muur was een poort die toegang
gaf tot de bedrijfSruimten van de hof Valckenbergh. Door de situering ervan was een
pleintje ontstaan naast de kapel, om die kapel voor ieder toegankelijk te maken. 97
Aan de oostkant was het koor van de kapel nog vrij van bebouwing.
Het huis oost van de kapel (Catharinastraat 87) werd na 1450 bewoond door
heer Sanctus, priester.98 Kort daarop werd het van N out van GasteJ.99 In 1496 is ene
Mr. Dyrcx de Cock eigenaar van het pand, dat met zijn elf doorliep tot opte stadtveste.
Het huis van Jan van Aersvoert (Catharinastraat 89) dat daar naast lag, moet al
voor 1450 afgescheiden zijn van het grotere perceel van heer Alsteen Andriessoen. Het
huis van Van Aersvoirt grensde zowel aan de oostkant als van achteren aan het bezit
van zijn buurman. Cornelie Jan Gielensz. dochter, Jan van Aersvoirts weduwe, verkocht in 1496 aan Jan van Langerack het huys in de Katerstrate neven heer Aelsten Jan
Petersz. priester, huysin{,;e ende etJfenisse op deel1 zyde ende opde eyndt. IOO
Het belendende pand oost werd na de splitsing bewoond door heer Anthonis
Wisselaer. Zijn achternaam moet iets met zijn beroep te maken hebben. In dat geval
zijn er in de Caterstrate twee geldwisselaars in die periode aktief. Na hem werd genoemd ene Dielys Scomdonck van den hUl/se, daer hy inwomt ende dat Heer Anthonis
Wisselers was. lOl In 1488 werd heer Alsten Jan Peetersz. eigenaar van den huuse, daer
syn moeder ende hi in woent. Op het huis rustten cijnzen, bestemd voor de Bredase kapellen van Sint Jan, Sint Joost en Merkendael. lo2
Van het laatste grote huis voor de knik in de Caterstrate (Catharinastraat 91) is
niet zo duidelijk wie na Jan Multor daar woonde. Er zijn aanduidingen dat de stedelijke pachter van het gemaelgelt en gruytgelt Jan Bays daar woonde. 103 Voor 1486 is in
ieder geval eigenaar geworden Adryaen van Aersvoirt, die in 1488 lede dat hy vemft
heift om een somme van gelde heeren Janne Jacop Meeussone, priester, een huys ende erve. 104
Twee jaar later verkocht heer Jan Meeusz. een erf (terug?) aan Jan Bays, zijn zwager,
de kleinzoon van de voorgenoemde Jan Bays, de oude. In deze periode liggen in de
steeg naast het huis nog steeds camerm. In één ervan woonde al voor 1500 Lysbeth
Jans Bonte dochter, weduwe Willem van Os metten cameren daeraenstaende metten bornput, neven Adriaen Jacop 1\IIeusz. huys ende erve. 105 Iedereen wist kennelijk nog, dat
Adriaen Meeusz. dat huis eens voor zijn priesterzoon gekocht had.
Naast de poort lag een huis (Catharinastraat 97) waarvan de bewoners na heer
Willem Montens onbekend gebleven zijn. Kort voor of in 1500 stierf daar Jan
Godertsz. van Loemel. Jan van Loemel was waarschijnlijk een broer of neef van
]ol~ff;'oU !Jan Loemel, de moeder van Jan de bastaert van Nassau, zoon van GraafJan IV
en casteleyn van Heusden. Jans zoon Ghysbrecht Godertsz, dm cleedermaecker elfde het
huis. lor; Zijn buurman Jan merter Stelten bezat voor zijn dood nog een ander huis,
vooraan in de Caterstrate. Van de overige bebouwing tot aan de gasthuyspoort ontbreken de gegevens.
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Van het stadsteerhuis tot hofmeester van Hasselt
De zuidzijde van de Caterstrate begon met het hoekpand, waar het stadsteerhuis
'de Ort' voor veel levendigheid zorgde. Ernaast het huis van Cornelis Anthonisz. van
Hoodonc met daarnaast de stege naar de Verkensstraat.
Oostelijk van die steeg lag een groot perceel (Catharinastraat 4 en 6). Daar
woonde tot 1499 ridder Jan Masschereel, heer van Heer Wynantsrode. Jan
Masschereel was in 1479 door graafEngelbrecht 1I naar Breda gehaald, nadat hij hem
benoemd had tot drossaard van het land van Breda. I07 Of hij dat jaar al in de
Caterstrate ging wonen is niet bekend. Hij zal een tijd onderdak hebben gehad in de
door de graaf beschikbaar gestelde herber,ghe llan de heer aan het Kerkhof Zeker is dat
hij in 1499 zijn huis verkocht aan Florys van der Dussen, schout van Breda. De drossaard kreeg 130 Ryns,,?ulden voor het pand. lOS
Naast de drossaard woonde heer Peter Adriaen Peter Stevens, priester, die eveneens zijn grote pand (Catharinastraat 8 en 10) in 1499 verkocht. Koopster was
Hillegondt Petersdochter van Buyten. Hi11egondt was een dochter van de vroegere
borgemeester, schepen van Breda en rentmeester van de goederen van de hof ter
Brake in Alphen, Oosterhout en Breda, de zeer invloedrijke Peter van Buyten. lO9
In het huis ernaast (Catharinastraat 12) stierf in 1458 Kersten Wouter van
Helmont. 110 Daarna woonde er Jan Boydens van den Berghe want zijn weduwe
wordt daar vermeld in 1501. 111
Dan volgde het huis van Jan Jaghers (Catharinastraat 14), die sinds hij aan gravin
Johanna zijn oude huis aan de overkant verkocht had, daarheen was verhuisd. Zijn
bezitting werd in 1467 omschreven als JanJeghers huysinge, stallin,,?en, hovingen ende etffenissen nevens Ellert llan Wisschel. 112 Zijn zoon heer Henricken de Jegher, priester,
erfde zijns vaders huis.
Het nog steeds grootste perceel in de Caterstrate (Catharinastraat 16) was in handen van hofineester Evert vanWisschel. Hij had zijn bezittingen in 1469 uitgebreid
met het huis van Jan Haest 1l3 (Catharinastraat 18). In zijn grote woning was een deel
bestemd voor zijn broer, heer Jan van Wisschel, priester, die meestentijds in Leuven
verbleef Evert liet bij zijn dood in 1482 vier bastaardzonen na. Zijn oudste zoon
Evert Evertszone trad in dat jaar op in den name van syn bastaertsbrueder ende sustere.ll 4
Rond de eeuwwisseling is nog sprake van Evert van T;flisschels e1{ç;el1.amen huysin<ç;e. Het
was nog niet verdeeld.

Van hofmeester van Hasselt tot aan de Gasthuysstrate
Het huis (Catharinastraat 18) was na de dood van Jan l-Iaest in 1469 gekocht
door Evert van Wisschel, hoofmeester. Bij zijn dood stootte de familie Wisschel het
huis weer af, waarover een getuigenverklaring bewaard is. Een der getuigen verklaarde voor schepenen van Breda dat hy van Everden van T;f1isschel, Evertszone heift
hoeren segç;en, dat hy in de name van syn bastaert brueder ende sustere vercoft he~ft een huysinge ende e~ffenisse met /meren toebehoirten, die gestaen ende gelee,?en zyn in de Katerstrate,
neven desseifs Ellerts huysin,ge ende etffenissC11 op deen side ende heer Philips van den
Spaengien, ridders huysinge ende eWenisse was op dander side. Een andere getuige merkte
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op dat hem kenlie is, omtrent eenentwintieh jair geleden, gecomen was ten huyse van Hef/flan
Brants in de Katerstrate, dair deselve Herman Brant te dier tyt woende en dat dair meester
Servaes van NIeer nu ter tyt in woent, dat Evert Evertsz. tot behoif des voirsz. Herman
Brants dat huys vereoeht had en niet aan de andere pretendent kanunnik Storm.
Herman Brant was secretaris van de stad Breda en secretaris van het leenhof van de
heer van Breda. In 1499 verkocht hij zijn woning aan Henrick van Hasselt, hoofmeester en stadhouder van den leenfu)(?fs van Breda. 115
Het huis ernaast (Catharinastraat 20 westelijk deel) bewoonde in 1469 een zekere Willem Stamproy, die misschien identiek is met de in 1435 genoemde her Wil/em
Smit.11 6 Na hem bezat heer Philips van Spaengyen het huis, voordat hij naar de overzijde, naar het huis 'Mel-wede' vertrok. Had ridder Philips het huis verkocht aan
Henrick van de Wouwer? Van hem koopt Heere Janne NIassehereel, ridder, heere tot
Hr. vVynanantsmede, drosset slants van Breda, een huys ende eflle met syne toebehoirten,
we/ek huys gestaen ende gelegen is in de Katerstrate neven Herman Brants huys ende erve op
deen side ende .l\4eester Servaes eanonniek tot Breda aen dander side, streekende aehtenvaert tot
opte Vaert. De koopprijs bedroeg tweehonderd gulden. 117 Tegelijkertijd verkocht h~j
zijn nieuwe aanwinst door aan Florys van der Dussen, heer van Dussen en schout
van Breda. Na de koop van Catharinastraat 4 en 6, waar Florys zijn zuster liet wonen, werd dit huis zijn woning.
Het aansluitende huis (oostelijk deel van Catharinastraat 20) werd door Herman
Brant in 1487 overgedaan aan kanunnik Servaes van Mer. Vroegere bewoners van
dit pand zijn niet bekend.
Mogelijk was Jan Cocs in 1400 bewoner van het belendende pand
(Catharinastraat 24 westelijk deel). Hij betaalde toen cijns aan het begijnhof uit zyn
huys in die Caterstrate. 118
Tenminste als de voor 1500 daar wonende Michiel Petersz. Kocxzone een afstammeling is van genoemde Jan Cocs.
In het huis daarnaast (Catharinastraat 24 oostelijk deel) was ene Willemken van
Ghestelen rond 1500 woonachtig. J'9
Dan volgde een perceel (Catharinastraat 26) dat reeds in de Be eeuw was uitgegeven, daar de cijns in lovens moest worden betaald. Toch leren we pas bewoners
kennen in het laatste kwart van de 15e eeuw. Hofmeester Henrick van Hasselt
woonde er voor hij in 1482 het huis van de gebroeders van Wisschel kocht. De
nieuwe eigenaar werd Cornelis Buys, want na problemen door hemzelf veroorzaakt
met de heeren van. Sanctrayn set hy tonderpande zyn huys in de Katerstraate, die deselve van
Henrieken van Hasselt vercregen hadde. 120
Op het perceel Catharinastraat 28 stonden twee huizen. In het westelijke deel
woonde heer Anthonis Rybaert, priester. Hij was in 1491 rector van het Heilige
Geestaltaar in de kerk van Breda. 12l Hij stierf in dat huis in 1499. Zijn erfgenamen
verkochten de huysinge hovinge ende etjfenisse, daer wylen heer Anthonis Rybaert, priester
uutgestorven is, gelegen neven COI'I'lelis Buys huysinge op deen side endeJan Vineke huys ende
erve op dander side, aan heer Peter Stevens, priester ende canoniek tot Breda. Kanunnik
Stevens verhuisde naar dit pand, na de verkoop van zijn groot huis aan Hillegondt
van Buyten. 122 Het vreemde aan deze beide panden was en dat bleek in 1511, dat ze
niet naast maar achter elkaar lagen. Dat wil zeggen, dat ze beide met hun huys ende
erlJC grensden aan de brede gang van hun oostelijke buurman. 123
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Huizen en bewoners verder in de richting van de Gasthuysstrate ontbreken in
deze periode nog steeds, met uitzondering van het laatste pand, een dubbelhuis, naast
de Vaert en tegenover de Casthuyspoorte. Daar verwierf Ofte van Cad in 1499 van
zijn schoonmoeder, Lysbeth Jans 'sBontendochter, weduwe van Cornelis Jan Claesz.
een half huys ende erve met half dm hoeve ende metten. gebruycke van den wege daer toe behoirende naast derselver Lysbeth ander half huys ende erve. Otle van Cael, schreyn.wercker en
diens vrouw Margriete Cornelis Jan Claesdochter zijn de ouders van hun later zo bekend geworden zonen Willem van Galen, deken en kanunnik van Breda, Otto van
Galen, kanunnik, Jan Ottenzone van Galen, architekt en spelregeerder en Frans
Otten van Galen ook spelregeerder. 124 Wellicht zijn die in dit huis geboren, voordat
hun ouders naar de Kerckstrate (Torenstraat) vertrokken.
Een overzicht van beroepen en fimkties van bewoners van de Caterstrate tussen
1450 en 1500 geeft het volgende beeld: zestien priesters, waaronder drie kanunniken, vijf grootgrondbezitters, waaronder drie ridders-leenmannen, een drossaard, een
schout, twee hofmeesters, een stadssecretaris, twee kerkmeesters, een keurmeester,
twee geldwisselaars, een goudsmid, een valkenier, een kleermaker en een schrijnwerker (afb. 8).

6. De Caterstrate vanaf 1500 tot aan de grote stadsbrand L/an 1534
In deze periode beleefde Breda als hofstad het hoogtepunt uit zijn geschiedenis.
De jaren dat graaf Hendrik III 'zijn stad' domineerde, werden beheerst door diep ingrijpende stedebouwkundige veranderingen. De aanleg van de citadel rond zijn kasteel, de daarvoor noodzakelijke verplaatsing van het begijnhof, de bouw van zijn paleis binnen die citadel, de vergroting en verfraaiing van de Grote Kerk en de stadsuitleg met de daarop gevolgde afbraak van de oude stadsmuren, dat moet alles bij
elkaar een diepe indruk gemaakt hebben op tijdgenoten. De grote politieke betekenis van graaf Hendrik in het Europa van de eerste helft van de zestiende eeuw, uitte
zich in een schare van hooggeplaatste bezoekers aan Breda, die naar de graaf togen
om van zijn invloed gebruik te maken. Het stadsteerhuis kon soms de drukte niet
aan. 125 Dat had natuurlijk zijn uitstraling op de Caterstrate, die via een vernieuwde en
vergrote plaetse voir de borcht (Kasteelplein) rechtstreeks bij de drukte en de luister van
het hof betrokken was. Het gevolg was een nog grotere aantrekkingskracht van de
straat om daar te wonen, maar ook om daar een beroep als 'hofleverancier' uit te oefenen. De aanwezigheid van het hof bood ongetwijfeld aantrekkelijke perspektieven.

Van de plaetse voir de borcht tot aan het zusterhuis (Ajb. 9)
Het huis van de Silversmyt (hoekpand van Catharinastraat 5) was voor 1506 in
handen gekomen van goudsmid Adriaen Keyen. Zijn erf dat doorliep achter de twee
huizen ernaast (nu een geheel met nr. 5), heette in 1512 erve tPalrnboompke. Keyen
werkte voor het hof. In 1506 gaf Françoise van Savoye, graaf Hendriks eerste vrouw,
opdracht om in Bergen op Zoom twee zilveren stoopkannen te kopen. Zij wilde die
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9. Bewoners van Catharinastraat 5-11 rond 1525.
5a Adriaen Keyen gondsmir
Sb Sophie van Esdonck
Sc Jan de Raeymaker schilder
7. Wed. van Koenraer van OfJ:ènbach
9a Dyrck van Haestrecht, schepen
9b Dyck van Haestrecht, schepen
9c Henrie van HalmaIe, schepen
11. Henrick van Halmale, schepen.

aan haar zwager graaf Willem van Nassau als huwelijkskado aanbieden. Breda gaf
Adriaen Keyen in 1515 opdracht eenen hanthaven aent broot si/vers te setten dat de stad
wilde schenken aan Claudia de Chalons, graaf Hendriks tweede vrouw, bij haar blijde inkomste. Mencia de Mendoza liet bij hem twee drinkbekers vervaardigen die zij
haar humanistische adviseur Vives ten geschenke gaf126
Zijn buurman was tot 1511 Jan de Ledige. 127 Het huis ernaast was van priester
Bottelgiers aangekocht door Corne1is, Adriaen Jacop Meeus natuurlijke zoon.
Cornelis had kort daarvoor, in 1499, zijn aanspraken op zijn vaders erfenis laten vallen ten gunste van zijn halfbroer Adriaen, op diens huis naast de Grauwzusteren. Hij
was ook goudsmid. In 1505 moest zijn weduwe Cornelie Willemsdochter van Oss
haar huis verzwaren. 128 In 1512, zij bezat toen beide huizen (5b en 5c), verkocht zij
die, maar bedong dat zij tot haar dood in een camerken boven de faute (poortboog) kon
blijven wonen. In die poort wilde zij Iwuten maken orn potten en tesken op setten, ende
I'nette put mede ,~elmiycken om water te halen oft te sc/weren ende wassen. 129 Pand 5b werd
gekocht door Sophie van Esdonck en Sc door Jan, de Raeymaker, Peterss., de
schilder. l3O Sophie van Esdonck bewoonde het huis tot aan haar dood in 1532. Zij
vermaakte haar huysinge ende erve netten achterhuys ende pleyne aan haar twee dochters
Heylwich, wylen heer Jan Rutte, priester, natuerUcke dochter en Anna, Harman Poelm.ans
natuerlicke dochter. Heylwech kon door een lyfrente die heur mynen geneden heere de grave
van Nassau jaerlicx uutreyckt ende gegondt heeft, haar zuster uitkopen. 131 Het moet Jan
de Schilder financieel niet voor de wind zijn gegaan. In 1523 kwam zijn huis in de
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openbare verkoop en alleen omdat zijn kleinzoon Bastiaen Baskyns het huis terugkocht voor hem, kon die tot aan zijn dood in 1525 daar blijven wonen. Zijn weduwe Dingne Jan Vosdochter schonk toen tgeheel huys ende erve aan de kerk van Breda,
mits Dingne haer leven lanc geduerende, .lal rnogen bliven woonen in de oostcamer van den
huyse ende het privaet, bomput met ooc de solder bOllen de camere lJoirs. gebruycken mocht. 132
In 1533 verkopen de kerkmeesters het huis 5c aan Peter Diericxz. van de Molen, de
cledermaker. 133
Het huis ernaast (Catharinastraat 7) werd vanaf 1499 bewoond door Koenraet
van Offenbach, in 1512 keurmeester van den visch. Koenraad stierf in 1520 en liet een
weduwe met acht kinderen na. Zij heette Lysbeth Anthonisdochter van Hoodonck,wedue
wylen Coenraedts van O.ffenbach thuys ende erve daer de voirsz. Lysbeth henre kynder irme
llJOOnen. In 1529 kon de oudste zoon Jan van Offenbach het huis kopen. Om zijn zeven broers en zusters te kunnen uitbetalen, verkocht Jan gedeelten van het lange
achtererf tot an den Baghyngracht aan bewoners van huizen aan het Kasteelplein };elyc
zy dat metten lantmeter hebben doen meten, soe zy zyden ende gelyck sy dat nu a[gethuynt
hebben. Die beschikten tot dan toe over uiterst kleine achtererven. 134
In het huis naast Offenbach (Catharinastraat 9 'HuysWyngaerde') bezat Jan jan
Thomaesz. van Megen uit de familie der Wytfliets, met zijn dochter Mechtelden een
hof;tadt ende erve die hij in 1501 verkocht aan zijn buurman Meester Willenle VVillerns
van Inghen, surgeyn der stadt van Breda. De term h<f5tadt duidt op een ruïne, een plaats
waar eens een huis gestaan heeft. Toen Mechtelde van Megen met mI. Inghen, de
surgeyn trouwde, werden beide percelen verenigd (9a en b). Hij stierf in 1507.
Mechtelde hertrouwde enkele jaren later met Dyrck van Haestrecht, een jongere
zoon van Dierick, heer van Loon op Zand. 135 Dyrck werd schepen van Breda, keurmeester van de wijn en als opvolger van Offenbach, keurmeester IJan de visch. Hun huis
kwam ook achterwaert aen den cç;racht van den baghynhove. In 1530 opnieuw weduwe
geworden, liet zij het huis slopen, herbouwen en verkreeg subsidie voor een hart
dack voor XII dusent leyen. 136
Het pand ernaast (waar nu de gebeeldhouwde poortingang van huis
"Wyngaerde" is) waarin Jan metten Stelten rond 1500 gestorven was, erfde diens
dochter Aechten jansdochter metten Stelten, Hendrick Sla,ç;hregens huY~frou. Haar erf..
genamen wisten later met het oude huis niet goed raad. Zij verkochten het in 1517
aan hun broer Jacop Henrick Slaghregenssone, die met zijn broer Peter meer dan 24 jaar
buytenlants geweest was. Eendrachtig waren zij over-eengekomen dat tvoirsz. huys aen
eenen man beho~fde te comen, diet repareeren moet, overmits dit dagelicx meer ende meer ver..
rwest. 137 In 1521 verkochten zijn erfgenamen het aan Henrick /Jan Halmaie, onsen lne..
descepen. Henrick had al eerder het huis ernaast gekocht. In 1531 is in een brief uit
Valadolid van graaf Hendrik In sprake van de esscheboolnen achter Halmale ende
Haestrecht. Die stonden toen aan de kant van de Baghynho~figracht. 138
Het volgende pand (Catharinastraat 11) bleef tot 1511 in het bezit van meester
jan Storm, ka11l1Unik. Na zijn dood verkochten zijn medekanunniken van Oisterzeel
en van de Corput de huysin,ge, hovinge ende e~ffenissen, daer wylen rneester Jan Storm uut..
gestorven is aan Henricken van Halmaie, onsen medescepen, neven Mr. Jan Jacop lllIeeus huys
ende erve opte oostzyde ende Aechte Jansdochter nietten Stelten huys ende elve opte westzyde,
streckende achterwaert aen der baghinegracht. 139 Henrick van Halmale was vermoedelijk
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een fàmilielid van de Antwerpse burgemeester HalmaIe. De naam Halmale komt
voor hem in Breda nergens voor.
Zijn buurman (Catharinastraat 13) was sinds 1478 Adriaen Jacop Meeus, de
kerkmeester en brouwer. In 1532 verzwaarde hij syn huys, brouhuys, hOl/inge ende e1fenissen nellen Henrioc van Halmale huys ende eJjJenissen west en Susterhuys aen Valckenberch
ende my115 geneden heere de grave van Nassau erve opte oostzyde, streckende achterwaert aen
de baghynhof!fs van Breda erlle. 14Ü
Het huis Valkenberg achter het Susterhuys (achter Catharinastraat 17 en 19) werd
na de dood van gravin Maria van Loon bewoond door Jouffrou Catharina van
Nassauwe, Trynken, zoals ze door Maria van Loon genoemd werd. Zij was een bastaarddochter van graaf Jan IV die tot haar dood in 1524 een gedeelte van het huis
m.ocht bewonen. 14 ! Gravin Françoyse van Savoye, eerste vrouw van graaf Hendrik
III was in 1510 in dat huis overleden en werd vandaar uit plechtig begraven. 142 In
1517 werd het huis in orde gemaakt voor een verblijf van keizer Maximiliaen en zijn
gevolg. Die verbleef toen enkele dagen in Breda. In 1531 werd het op last van Graaf
Hendrik III afgebroken om ruimte te maken voor zijn nieuwe slottuin. Het afbraakmateriaal van jOl1.ffrou Trynen saliger ghedachtenisse huyse ende binnenpoorte van
Valckenberghe werd bestemd voor de bouw van het nieuwe begijnhof Een gedeelte
van de hof van de Grauwsusteren werd door de graaf gekocht ende bl' onsen hove van
Valckenberghe bl'nnen Breda gevuecht. 143
. Naast het zusterhuis (Catharinastraat 21) woonde heer Harman Maigh, priester.
Zijn buurvrouw (in het oostelijk deel van dat perceel) was Ll'sbeth wl'len heer Jan
Valckeners, priester, natuerlick dochter.
Het huis Merwede (ingang stadspark Valkenberg) was nog in tochten van Philips
van der Spaengyen, ridder. De werkelijke erfgenamen Lysbeth en Geertruydt van
Wyffiiet hadden in 1508 een stuk van hun elf verkocht aan graaf Hendrik lIl, gelegen
achter sl'ner genaden hof van Valckenberch om aen deselve geappliceert te worden. In 1513
kwam het huis, daer wylen Philips van de Spangien te bewonen plach in handen van de
zusters Wytfliet, de beide dochters van Johanna van de Merweden, Vrouwe van
Burchst. lnm.iddels was Lysbeth van Wyfliet, weduwe geworden van Aert Colbert
de Wilde, heer so Kessingen, gehuwd met Joncker Goossen van Brecht. 144 Aan deze
Goos\O\ryn van Brecht verkocht Lysbeths zuster jou.JJi'Oll Geertruydt van vVyifliet,145 met
Laurel'ssen van Hasselt huere wittige man, haar deel van de erfenis van den hul'singe, hollinge ende e~{fenissen naast de hovinge ende elven van Valckenberghe. Als graaf Hendrik in
1527 in een brief, die hij uit Valadolid stuurt, spreekt van la maison d'Espaigne bedoelde hij het huis van Goos",?n van Brecht. Dat huis grensde aan de muur die
langs de Sint Wendelinuskapelliep.146

Van de Wendelinuskapel tot de Gasthuyspoort (Ajb. 10)
Het huis oost van de kapel (Catharinastraat 87) was tot 1517 in het bezit van
Geertruydt wedue \O\rylen meester Dyrcx Kocx. Zij moest haar bezit neven St.
Wendelynscapelle ende de h01!i'1~,?e van Valckenberch opte westzyde driemaal verzwaren. In
1517 verkocht ze het aan Anthonis Jan Lambrechtssone de brouwer. 14ï In de plannen van
graaf Hendrik III van 1527 speelde dit huis met erf tot opte stadtgracht een rol bij de
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10. Catharinastraat 87-101, met bewoners uit ca. 1525.
nr. 87 Anthonis Jan Lambrechtszone de brouwer.
nr. 89 Heer Willem van Langerack priester. linkerhelft
Heer Aelsten Jan Petersz. priester. rechterhelft
nr. 91 AdriaenJacop Meeusz. kerkmeester
nr. 95 Gysbrecht Goderrsz. de cledermaker
nr. 97 Gheryt Aertsz. de decker
nr. 99 Adriane Peters weduwe van Hontschort.
nr. 101 Lel1aerr de becker.
(Tek. gevelwand GAB)

onderhandelingen over de verplaatsing van het begijnhof. Hendrik 111 was bereid het
na aankoop aan de begijnen te schenken, als ze zouden instemmen met zijn plannen.
Hij hield dit voornemen achter de hand bij de onderhandelingen. Het bleek niet nodig te zijn. 148
Op het volgende perceel (Catharinastraat 89) stonden twee panden, waarvan Jan
van Langerack sinds 1496 het westelijke deel, zonder het achterelf, in bezit had. Dat
achtererf behoorde zijn buurman toe, de priester heer Alsten Peterss. Nadat Jan van
Langerack in 1513 gestorven was, zou zijn weduwe het huis in tochte bezitten tot
haar dood in 1533. Heer Willem van Langerack kocht daarop het huis van zijn twee
zusters. 149 Naast de Langeracks woonde, sinds 1488, heer Aelsten Jan Petersz. priester. Na zijn overlijden in 1525 verkochten zijn zuster Marie Jan Peterss. wedue wylen
Godert Boghemakers met haer zonen heerJan Boghe en Cornelis Boghe aan Beerte Godschalc
OO/'/'lsdochter wedue wylen Jan Jan iV1aes van Meghe de huysinge, hovinge ende eiffenisse daer
wylen heer Alsten Jan Peterss . priester, vortyts uutgestorven is in de Katerstrate neven Adriaen
Meus huysinge, hovinge ende eiffenissen op deen zyde ende Jan van Langeraicx wedue ende
er[qen. huys eensdeels ende eensdeels Anthonis Jan Lamss. huysinge, hovinge ende elVe op
dander syde, achtenvaert aen de stadtveste ende erve. 150
Het huis van heer Jan Meeus, priester, (Catharinastraat 91) kwam. na diens dood
in 1520 in het bezit van Adriaen Jacop Meeuszoon, de kerckmeester. In een der cameren in
de poort van Adriaen Meus verkocht zekere Willem Rinck, de mesmaker, een huys ende
elVe ende cameren d'aenstaende in de Caterstrate aen Jacop de Bntyn. 151
Het huis naast de poort (Catharinastraat 95) werd vanaf 1500 bewoond door
Ghysbrecht Godertsz. de cledermaker152 , bij zijn dood de neyer genoemd.
Ernaast is een dubbelhuis (Catharinastraat 97) kort na 1500 van de erfgenamen
van Jan metten Stelten. Het deel naast Ghysbrecht Godertsz. was in 1514 van Gheryt
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Aertsz. de decker. Een jaar later weduwnaar geworden, mag hij syn leven lanck wonen
int huys, dUNlck hy nu ter tyt bewoont, neven Ghysbrecht de dedennakers huys mde erve opte
westzyde m Adriane Peters wedue van Hontschort opte oostzijde. Begin 1534 doen zijn
erfgenamen het over aan Cornelis Wilbraecx en na diens dood verwierf Marien
Wouter Boydensdochter, wed(,le wylen Ciaes Ottenzone (Jan Beeck het pand.
Het laatste huis voor de Gasthuyspoort is na de weduwe van Hontschort overgegaan op Lmaert de becker, die daar in 1533 overleed. 153 Erfgenamen zijn zijn dochter Anthony en Michiel Henric Boots.
Van de lVIalM tot aan de Sint Annenstrate
Nadat het stadsteerhuis naar de overkant was verplaatst, werd het pand in 1505
door de stad verhuurd aan Herman van Diepenbeke voir de huere van 'dm ouden oort'.
Al in 1509 was Herman eigenaar van sinen huyse ende erve geheytm 'den ouden oort',
daer de voirsz. Herman nu ter tyt in woont'. In 1533 noemde hij zijn huis 'den deyn
oort' opten hoeck (Jan de meret ende de Katerstrate. l54
In 1503 werd het huis Catharinastraat 2 bewo'ond door Cornelis van Hodonc,
omschreven in 1510 als Comelis Anthoniszone van Hoodonck, alias Comelis Dekens huys
in de Katerstrate nwm Herman Barbier opte westzyde ende de steghe op dandersyde.
Cornelis Anthonisz. was de zoon van de in het testament van gravin Maria van Loon
genoemde Thonys Dekens, die van haar een legaat kreeg. 1SS Misschien was Thonys
identiek n1.et de Tonys den Kemerlinc. Vader Thonys was in dienst van het hof en
werd vaak als bode uitgestuurd naar andere Brabantse steden. 1S6 Cornelis zijn zoon
was deermaker en lakensnijder, die ieder jaar het stadslaken moest verdelen in pakketten voor de plechtige uitdeling. Bij zijn dood in 1529 werd zijn dochter Anna
Cornelisdochter van Hoodonck, gehuwd met Jan van Plassendonck, erfgename. lS7
Het huis kreeg de naam "tCofferen" .
Sinds 1499 was het grote perceel Catharinastraat 4 en 6 in eigendom van Florys
van der Dussen, schepen van Breda. Hij was een der zonen van schout Jan van der
Dussen uit de Veters trate. Hij liet zijn zuster, de weduwe van Willem van Dongen,
wonen in de huysinge ende hovinge ende eiffenisse vair de bord!t samen met haar kinderen. l5s
Schepen Florys stierf in 1509. Zijn weduwe jQ/,~ffrou BarbaralJan Bochum met haar
kinderen verkochten het in pand in 1529 aan hun oudste zoon en broer Jan van der
Dussen omtrent tegen de Plaetse van de burcht over. De familie had het huis verhuurd aan
Peter Dyrcxsone de Cledermaker tot aan St. Jansdach 1532. (die kocht daarna het huis
aan de overkant (5c).lS9 Het achtererf van dit grote perceel van der Dussen liep door
achter de huidige nummers 8 en 10. Toenjan van der Dussen het huis nog hetzelfde
jaar aan zijn oom Heer Engelbrecht van der Dussen, kall11.Unik in Breda, verkocht
had, verkocht deze kort daarop dat achterelf. De kanunnik op zijn beurt had binnen
hetzelfde jaar het huis overgedaan aan Raphael van Bruheze, rentmeester myns geneden
gra(JC van Nassau tot Oosterhout, scepene van Breda. Raphael was de zoon van rentmeester Adriaen van Bruheze en gehuwd met Johanna van Oisterzeel. Naast rentmeester
en schepen, was hij deken van de schutten opten Haechdyck in 1532 en van de schutten
op Gasthuyseyndt in 1533. 160
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Het grote pand daarnaast (Catharinastraat 8 en 10) was sinds 1499 van Hillegondt Peterdochter van Buyten, die daar zal wonen tot haar dood in 1535. 161
Naast haar (Catharinastraat 12) woonde Jan Boudenszone van den Berge, daarna
zijn dochter Margriet Jan Boudensz. dochter. In 1524 erfden haar dochter Cornelie
gehuwd met Hubrecht Keyen en haar schoonzoon Anthonis van de COrput,162 het
huis en verkochten het door aan Aerden Bits Peterszone, gelegen in de Katerstrate neven thu)'s ende erve dLlJelck de lJoirsz. Aert Bits toebehoirde ende h)' noch te t)'t bewoont opte
oostzyde. Behoudelick dat van de huysin~fZe voirsz. een schure plach te ziJn, die eert)'ts Gielis
Henricxz. van Tricht gecocht iS. 163 Kort daarop, in 1525, verkocht Aert Bits aan Peteren
Wo!fgang den goutsrnit, de geheeIe huysinge, hovinge ende eiffenissen ende metten gebruyck oJt
recht van den weghe westwaert daerneven liggende. 164 Peter Wolfgang was een der kunstenaars, die door graaf Hench-ik III overgehaald werden in Breda te komen wonen om
daar voor zijn luisterrijk hof te werken. Peter Wolfgang was vanuit Keulen naar de
grote kunstenaarsmetropool Antwerpen verhuisd en had daar snel de aandacht getrokken van onsen gen. heere den keyser ende van den heer van Nassau ende diverse anderen
heeren van den keyserlicken hove. 165 iVleester Pierre, zoals graaf Hendrik hem noemde,
werd voor zijn verblijf in Breda door het hof beloond met 12 gld. tot steun ende hulp
van huyshuer. Daerenboven 8 sester ro<~'5, 3 schuyten tmjs en een cleedin~fZe. Voor een van de
opdrachten aan mr. Pierre, bracht de griffier van de rekenkamer Claes Vyerlincx
goud en zilver om de barille te maken, die hy onder handen heeft en een cop van den slach
voir Pavia, als trofee van de gewonnen slag waarbij de Franse koning verslagen en gevangen genomen was. In zijn atelier te Breda vervaardigde hij twee nog bewaard gebleven verguld-bronzen votiefplaten: een voor het epitaaf van Pedro de Salamanca in
de St. Salvatorskathedraal van Brugge l66 rond 1529/1530 vervaardigd en een uit dezelfde tijd - tot nog toe aan de aandacht ontsnapt - fraai exemplaar in de Grote Kerk
van Breda voor Jorys van Froenhuysen, canerlinc was <fZreve He)'nricks van Nassau. Op
beide platen komt het portret voor van de overledene. Wolfgang woonde met zijn
vrouw Gertruydt van Moffendorp en zijn drie kinderen tot zijn dood in 1543 in het
huis in de Caterstrate. 167
Henrick de Jegher, priester deed rond 1500 zijn huis (Catharinastraat 14) over
aan Huygh van W)'ck, Jacopszone, heer van Onsenaart en Nieuwkuyck, die na de dood
van zijn vrouw jOl.iffrou Odelye van Oisterzeel in 1501, alleen bezitter werd. Ook haar
cleederen ende juwelen erfde hij. Van Wyck was gezworen vorster tot Breda. Samen
met zijn natuerlic .loon Jacop werd in 1521 het huis metten achterhuysken daerachter staende verkocht aan Aerden Bits. 168 In 1523 wist drossaard Wynandt van Masschereel
Aert Bits over te halen dit huis te ruilen voor een huis in de Lange Brugstraat.
Wynandt was in 1517 weduwnaar geworden en vroeg in 1524 ontslag als drossaard.
Zijn zoon Jan van Masschereel, schout, mocht in de herbe~ç;he aent kerckJu?f, waar
Wynandt tot dan toe gewoond had, al het huisraad behalve het zilverwerk beha uden. 169 De drossaard wilde in het huis de moeder van zijn drie natuurlijke kinderen
JacomYl1ken, Wouter Boydensdochter onderbrengen. Vorwaert dat Jacopmyne heur leven lanc geduerende in rechten lyJtochte het huys ende erve int geheel .lal bliven besetten, bewoonen ende gebruycken. Na haar dood zal het huis vervallen aan Jmere natuerlicke kinderen die sy heeft en hebben .lal bij den vairsz. Wynandt van iVlasschereel, drossaet.1 7ü Zeven
jaar later liet de oud-drossaard het huis afbreken en kreeg hij subsidie voor leyen op
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syn nyeu huys stamde in de Katerstrate. 171 Kort voor zijn dood moet hij Jacomyne gehuwd hebben. Vanaf 1535 noemde zij zichJoncker Wynandt Masschereel wedue. 172
Mede-eigenaar en bewoner van het huis ernaast (Catharinastraat 16) Evert van
Wisschel was opperwarandemeester in den lande van Breda. Op de betaalrol van het
hof stond hij vermeld voor 14 gl. voor syn wedde en onderhoudinge, te weten voor hem eH
syn diener. Hij was gehuwd met jouJfrou JeheHne Daniëlsdochter van de Merwede. 173 Het
oostelijk gedeelte van zijn huis was nog steeds van zijn oom Jan van Wisschel, priester in Leuven, die in 1503 aan zijn oostelijke buurman Henrick van Hasselt toestemming gaf diens nieuwe achterkamer te zetten tegen heer Jans t01jhuysken. 174 Het turfhuis en het plein met erf naast zijn woning, zou hij na enige aandrang door het stadsbestuur - hij werd ervoor uit Leuven naar Breda ontboden - verkopen aan de stad
om er een nieuwe straat doorheen te leggen en dat by ordonnanûe van mynen geneden
heere de grave van NassauYs De ingang van Jans huis lag voortaan aan de carte nyeustrate ofte Sint Annenstrate. Die doorbraak vond plaats in 1518. In 1531 droeg heer Jan
van Wisschel, priester uit Lovene alsulcke huyse qfi gedeelte van deH huyse in de
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11. Catharinastraat 18-28.
Bewoners rond 1500:
1. Henrick van Hasselt ho&neester
2. Florys van der Dussen schepen
3. Mr. Servaes van Mer kanunnik
4. Michiel Peter Kokxz. brouwer
5. WiJlen"lken van Ghestel, daarna
Jorys van Froenhuysen kamerling
6. Conlelis Buys
7. Peter Stevens kannunik
8. Herman Vinck

Bewoners na de brand van 1534:
1-2-3. Don Pedro de GlIevara majordomus
4-5.
Cornelis van den Corput burgemeester
6.
Hendriek van den COrpllt kanunnik
7.
Pastorie van mr. Henrick Looyens
kannnnik
8.
Claes de Roever, rentmeester van de
granen

(Tek. GAB)

93

Jaarboek De Oranjeboom 46 (1993)

Nyeuwstrate aen de Katerstrate over aan zijn neef Everde van Wisschel. In 1532 was
Evert, na een moeizame erfdeling en na de dood van zijn broer Frederick, met zijn
andere broer Willem tot een akkoord gekomen. Evert nam daarbij over, mits hij de
schulden en lasten van zijn overleden ouders overnam, de huysinge daer de voirsz. ElJert
van Wisschel inne woont en de hoeve en goederen in Meerssel in den lande van
Hoochstraeten. 176
Van de Sint Annenstrate tot de Gasthuysstrate (afb. 11)
Na de aankoop van het huis van Herman Brant (Catharinastraat 18) begon
Henrick van Hasselt, hofmeester en leenman van de heer van Breda, zijn perceel te
vergroten door aankoop van een stucxken eljs en weegs als Florys van der Dussen zijn
buurman, liggende had aen de Vaert. Tegelijk was van Hasselt bezig een nieuwe achterkamer te bouwen over de gehele breedte van zijn erf. Daarvoor gaf zijn linkerbuurman heer Jan van Wisschel toestenm1ing om tegen zijn todhuys aan te bouwen
mits Henrick van Hasselt in de muur geen op(en)gaende vensteren sal stellen en hij die
van d'eerde seven voeten hooch zal aanbrengen. Ook zijn rechterbuurnun had geen bezwaar, mits hij indien nodig in de muur van die nieuwe achterkamer mocht ankeren. Henrick stierf voor 1518, want in dat jaar verkoopt JMifrou Everarde van Hasselt
een stukje van haar elf voor de aanleg van de St. Annastraat. l77 In 1523 gaat zij met
haar zonen joncker Laureys lJan Hasselt, schout van Turnhout en joncker Engbrechten van
Hasselt naar het stadhuis om daar de verkoop van haar huis te bezegelen met de koper meester Zeghere Robbelsyers, medicynmeester der stadt van Breda. Meester Zegher betrok daarop de geheele huysinge mette hovinge ende achterhuyse daer aen liggende, gelyc zij
ende huere kynderen dit tot noch toe beseten hebben in de Katerstrate, neven de nyeustrate aldaer opte westzyde ende Jan van Petershem wedue ende kynderen huysinge opte oostzyde, streckende achterwaert metten achterhuyse opte Vaert. Hij had er 930 gulden voor betaald.
Hij liet in 1530 voor de woning die van Hasselt gebouwd had, een nyeuw voirhuys
bouwen. 178 Robbelgier was een kundig en gewetensvol arts, die in de zware pestepidemie in het begin der dertiger jaren overbelast raakte want i\1eester Zegher der stadtmedicyn om der peste wille, die bynnen Breda desen jaere heftig woedde en waarbij hij
dringend hulp nodig had. Daarom seyde van noode te zyn, dat me eenen surgeyn ofte barbyer hebbe ende gagiere zoude ten aderen laten. 179 De stad benoemde daarop mr. Aert Jan
Barbyerszone (afb. 12).
Florys van der Dussen, de scepen, verkocht in 1503 zijn huis (Catharinastraat 20
west) aan Jan van Peterssem, rentmeester van het kapittel van Breda. Wat zijn rol bij
gravin Maria van Loon is geweest, is niet meer te achterhalen, maar zij schonk hem
in haar testament eyn schael en 3 lepel en haar beste rijpaard. Dat genoegen deelde hij
met meer bewoners van de Caterstrate. Zo werden ook bedacht Herman Brant,
Florys van der Dussen, Tonys Dekens, haar kapelaan Wolter van der Eept, Wouter
van Kaem, Heer Heynricke (de Vrieze) en Willem van Dongen, de man van Belien
van der Dussen, allen woonachtig in de Caterstrate. 18D Zij onderhield kennelijk levendige kontakten met bewoners van de straat, waarlangs zij haar huis kon bereiken. Jan
van Peterssem overleed in 1524. Zijn weduwe en kinderen bleven er wonen. 181
Het huis van ka11l1unik mL Servaes van Mer (Catharinastraat 20 oost) werd door
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12. Anonieme tekening van Catharinastraat 18.
Het huis waarvan het achterhuis in 1503 met traptoren, te zien over de muur met poort heen, door
Henriek van Hasselt, hofilleester van graaf Engelbrecht Ir, werd gebouwd. Het voorhuis aan de straat
werd in 1530 toegevoegd door de nieuwe eigenaar mr. Zegher Robbelgiers, de stadtmediceyn. Rechts
van het huis werd in 1518 de St. Annastraat aangelegd. (coll. BMB)

zijn executeur-testamentaIr lil 1524 verkocht aan Jan van Buyten, Willemszone. Jan
van Buyten verkocht het in 1531 aan François van Bruheze, de nogal roekeloze
zoon van Otto van Bruheze, de burgemeester en schepen van Breda en schout van
Terheyden. François was met geld, door zijn moeder betaald, uit de ge/Janckenisse
ontslagen. Zijn moeder joujfrou Marie van Dyemen was weer borg. Twee jaar later
werd het huis verhuurd aan Lambrecht van de Corput, gesworen clerck tot Breda 182
(afb. 9).
Het huis van Michiel Peter Kok,'Cz, die men noemde J\1ichiel van den Brande
(Catharinastraat 24 west) werd na zijn dood in 1517 verder bewoond door zijn weduwe. Haar erfgenamen verkochten in 1531 het huys ende erve nutte hove en brouhuys
dacr achter aen liggende aan hun buurman Cornelis van de Corput voor 204 Rgl. 183
Cornelis brak onmiddellijk zijn nieuwe aankoop af en verving die door nieuwbouw.
Ernaast (Catharinastraat 24 oost) woonde tot aan zijn dood in 1503 Willemken
/Jan Ghestelen. Koper werd heer Henrick van de Corput, priester, die nadat hij het
huis ernaast gekocht had, dit pand in 1517 overdeed aan Jorysen van Froenhuysen, kemerlinck myns geneden heeren van Nassou. Joris was rond 1514 in dienst getreden bij
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graaf Hendrik lIL In dat jaar schonk de stad hem voor het eerst VI ellen lynen
Enge/schen laken. Jorys was door graaf Hendrik met het toezicht belast op de
roeydrager. Die moest hem jaarlijks 25 gulden uitreiken. Jorys was vaak namens de
heer aanwezig bij het kontroleren van de jaarrekeningen van de stad. 184 In 1519 erkende hij, dat hij doer gebruyckenisse ende goetwillicheyt van heer Hendrick van de
Corput, zijn buurman, een banck ter straeten waert ende aen syn poorte van zynen huyse
aen de Katerstrate gele,gen, voir den muer van heer Hemicx van den Co/puts huys ende erve
heift doen setten, maar dat hij die bank sal myrnen als heer Henrick dat nodig vond. t85
De situering van de nog bestaande kelders tussen nr. 24 en nr. 26 toont een brede
inrijpoort tussen beide huizen. In die poort of gang is de genoemde bank geplaatst.
De kelders van Joris van Froenhuysen kregen vandaar uit daglicht. Hij bewoonde
met zijn gezin van zeven kinderen dit betrekkelijk klein huis tot zijn overlijden in
1528 186 , waarna zijn erfgenamen het huis verkopen om een somme van gelde Comelissen
van den CO/put, Anthoniszone als hoochste coopman, de huysinge, hovinge ende edfenissen
met achterhuyse daer wylen Jorys van Froenhuysen. uutgestol'lJen is. De koopsom bedroeg
954 Rgl. en 25 Rgl. erfcijns jaarlijks voor de elfgenamen van Joris. Cornelis van de
Corput, nu eigenaar van beide panden, liet die tot op de kelders slopen en bouwde
daarop in 1533 het ,groot huYS.187 Hij was op latere leeftijd getrouwd met Anthony
Ghyben. Zij was de dochter van de bekende Adriaen Ghyben, metser aan kerk en
toren van Breda. Zij was inmiddels weduwe geworden van schepen en borgemeester
Cornelis Jacop van Ceters. Cornelis van de Corput was een vermogend man. Bij zijn
dood bleek hij naast dit huis nog een huis in de Gasthuysstrate te bezitten en de grote
en kleine hoeve van Overa, een hoeve op Buerstede en veel land, beemd, wei en hei
in Weimer onder de Haghe en in Galder, Rijsbergen en Terheyden. 188 Ook hij werd
schepen en borgemeester van Breda.
Oostelijk van dat nieuwe huis (Catharinastraat 26) woonde sinds 1482 Cornelis
Buys. Met deze Buys was wat vreemds aan de hand. In 1498 had hij van de ridders
van Sint Jan aan de Veterstrate oftewel de heeren van Chantrayn een erf gekocht en
zonder toestemming van die heren er een huis op gezet en doorverkocht. Als hy de
heeren van Sanctrayn eenige commer qft schade aangedaan heeft, dan set hy t'onderpande
zyn huys in de Katerstrate, die deselve van Henricken van Hasselt vercregen hadde. Gheryt
Cornelis Hubrechts, de koper van het huis in de Veterstrate eiste een stevige garantie
en betrok in 1512 het oostelijk deel van het huis in de Caterstrate. Voor alle zekerheid had Buys het huis te voren in tweeën gesplitst en het westelijk deel verkocht
aan heer Jan van Vuchtschoot, priester ende canonick tot Breda. Binnen het jaar was Buys
weer eigenaar en begon in gestadigen ,'.!.hiften het huis te schenken aan Magdalena en
Mechtelt Willem Rutgeersdochters, mits hij tot zijn dood in het huis mocht blijven
wonen. 189 Dit gesplitste pand had de aandacht getrokken van Hendrick van de
Corput, die imniddels kannunik was geworden en in 1517 na het overlijden van zijn
medekannunik Jan van Vuchtschoot het pand aankocht. Het huis was al zeer oud
want er drukte een cijns op van drie scellingen Loevens te betalen aan het godtshuys van
Sinte Bemaert opt Scheldt. Uit de beschrijving toen, bleek Buys een rommeltje gemaakt te hebben van de huysinge hovinge ende eifenissen daer hr. Jan van Vuchtschoot uutgestorven is metten achterhuyse daer achter staende en m.etten gebyndt van eenen huys eensdeels
opte vercoJte edfenissen, eensdeels op Comelis Buys eljgC1'wmen el1JC staende. Toen dezelfde
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Henrick van de Corput in 1523 dit deel kocht van Willem Rutgheers dochters,
maakte hij de splitsing van het huis weer ongedaan. 190
Het huis waarin sinds 1499 kannunik Peter Stevens woonde (Catharinastraat 28
west) n1.oest eenzelfde vroege cijns aan Sinte Bemaert opt Schelt opbrengen. Stevens
liet het in 1527 achter aan zijn natuerlicke dochter Martyne, gehuwd met Gooswyn van
Goirle, de brouwer uit 'de Druve' aan de Havemurkt en "den Hoyvvagen" aan de
Haven. Dit echtpaar deed het pand over aan Jaspar van Spaengien, capitayn opte borcht
en schoutet van de Haghe. 191 In 1528 verkocht joncker Jaspar de huysinge, hovin<..\;e ende
pleyne tegen Sinte Wendelynscappel over, door aan heer Engbrechten van der Dussen, canoniek in Breda. 192 Engbrecht verkocht het in 1534 weer voor 234 Rgl. aan
Anthonissen van Bruheze, waranderneester tot Breda. 193
Het huis ernaast (Catharinastraat 28 oost) lag wat van de straat af, langs een
poort of pad. Henrick Vinck en zijn vrouw Aechte woonden er tot hun dood in
1521. Hun twee kleinkinderen elfden het, totdat in 1529 Adriane Matheus
Vinckendochter, getrouwd met Aerde Dyrxsone, de organist met toestemming van
haar oom Geraert Vinck, schoutet tot Steenberghen, het huis verwierf Haar man de organist mocht, toen zij stierfin 1529, het huis in tochte blijven bewonen. 194
De oorsprong van het huis voorbij de bovengenoemde gang (Catharinastraat 32
en 32a) is interessant. Het brede pand met gang was een onderdeel van het huis "de
Kemel" aan de Casthuysstrate. De erven liepen in elkaar over, over de stadsbeek "De
Verloren Cost" heen. Het heeft er alle schijn van dat die gang een oude verbindingsweg geweest is tussen de Caterstrate en de Casthuysstrate. De aanleg van de oudste
stadspoort in de omgeving ervan in de dertiende eeuw met de daarbij noodzakelijke
ombuiging van de Caterstrate, heeft de uitgroei tot een volwaardige stadsstraat verhinderd. Het huis kan een relikt zijn van een oud hoevekomplex uit de agrarische
(,se van het ontstaan van Breda. Als de eerste infonnatie over het pand binnenkomt,
is het huis in tweeën verdeeld. In 1504 woonde in het oostelijk deel Stoffele
Lambrechtsdochter van Roesendael. Het westelijk deel naast de brede gang is voor 1511
in het bezit van Jan Clae/./s sPellenzone. 195 Daarna had Stoffel van Roesendaels erfgename het overgedragen aan Andries Anthonis Ghoryszone. Voor 1531 had die het
andere deel verworven zodat het oude komplex weer in èèn hand was samen met
"de Kemel", het bleyckvelt en de peertstal. Voor de ouderdom van dat van straat tot
straat liggende gebied, spreekt de wijze van betalen met een erfchyns in natura.
Andries GhOl)'szone moest drie veertelen rogs eifpacht de taJele sheylichs Cheests betalen.
Op een ander oud perceel achter de Veterstrate rustte eenzelfde cijns en op o.a. enkele huizen aan de Vischmerct 196 (Afb. 13).
De bewoner van het huis daarnaast (Catharinastraat 32b), Jan Hermansz, verliet
het huis voor 1504 om in een der proveniershuisjes van het gasthuys te gaan wonen.
Om zich die luxe te kunnen veroorloven, deed hij zijn huis in de Caterstrate over aan
dat gasthuis. In 1504 maakten de gasthuismeesters het te gelde. Bezitter werd ene
Dierick Matheuszone. 197 Tussen 1511 en 1519 woonde er Cornelis Luyck de mandemaker, daarna Jenneken van Peer tot die het huis in 1520 verkocht aan
Cornelissen Harmanssone den schreymvercker. 198 Wanneer hij dat huis overdeed aan
Dyrcken Anthonis Potterszone is ongewis. Potters trad in 1528 naar voren als verkoper aan Ceertruydt wedue wylen Cielis van Alphen. Geertruydt had daarvoor het huis
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13. De buizen
nr. 32
nr. 32b
nr. 34

Catharinastraat nrs. 32-42, voor 1525 bewoond door:
"de Kemel" Andries Anthonis Ghorysz.
Comelis Harmansz. de schreynwercker
"den Beytel" Anthonis Matheeuwsen rechterhelft
idem: Jacop van Byestraten linkerhelft
nr. 36
Kathelyn Merten Teengieters weduwe
nr. 38/40 ütte van Gael
nr. 42
Huis dat later door Jaspar van Ham over de "Vaert" heen gebouwd werd.
Geheel links: huis "de Borse" aan de Gasthuysstrate.
(Tek. GAB)

"de Rooster" in de Gasthuysstrate, waar haar man in 1514 overleden was, verkocht
en vertrok met haar kinderen naar het huis in de Caterstrate. 199
Het huys geheyten 'den Beytel , (Catharinastraat 34) was in 1499 van Jacop van
Byestraten. In 1507 verkocht diezelfde Byestraten het westelijk deel van zijn huis
"den Beytel" aan Henricken Jan Clerqz. Est vorwert dat de wardribbe (privaat) staende
achter de twee eyndenhuys gebruycken sullen half ende half ende gelyckerhant in reke ende onderhouden sullen. In 1522 woonde Anthonissen Matheeuwsen er, dan Jan Screyn
daarna Anthonis Anthoruszoon van Bernagien, die het huis overdroeg in 1530 aan
Dyrcken Harmanszone de barduyrwercker. 20o
Het laatste komplex huizen in de Caterstrate (Catharinastraat 36-38-40) was van
Margriete, de vrouw van Otte van Gael. Zij verkocht na de dood van haar moeder
in 1507 het oostelijk deel ervan aan Kathelyn Merten Teengieters huysfrou huys, neven "de Beytel". In 1523 was Jan Willemsz. van Ham eigenaar geworden. Hij breidde het huis uit met een nyeuwe camel' bij de Vaert, die daar langs stroomde richting
'Oude Marck'.201 Jan van Ham mocht van zijn buurvrouw Kathelyn Merte
Teenghieterswedue de kelder, die onder desself half huys van kathelyn licht, open maken lotte
strate toe om licht van der strate te sceppen. Over de Vaert begon de Gasthuysstrate met
het huis van GodertJacops van Godewyck. 202

7. De groote stadsbrand van 1534 en de "Caterstrate}} (ajb. 14)
De meest schokkende gebeurtenis in iedere middeleeuwse stad was zonder twijfel een stadsbrand. Door de houten vakwerkhuizen met rieten daken én door de
dichte bebouwing binnen de muren was een kleine brand voldoende om een hele
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14. De venüelde Caterstate na de stadsbrand van 1534. Het gestippelde gebied is afgebrand: in totaal 28
buizen.
(Tek. auteur)

stad in lichterlaaie te zetten. Dat overkwam Breda in 1490, maar veel erger nog in
1534 op een waarschijnlijk zeer zomerse dag in juli. Begonnen in of bij de Sint
Janskapel aan de Veterstrate, loeide het vuur in zo korte tijd verder over de stad, dat
binnen een klein aantal uren bijna de gehele stad binnen de stadsmuren vernietigd
werd. Over het Gasthuyseynde heen stopte het vuur pas waar de bebouwing ophield,
juist voorbij de nieuwe wallen. Ofschoon in de literatuur de getallen van afgebrande
huizen variëren van 700 tot 1300, is nog geen serieus onderzoek gedaan naar de
werkelijke omvang van die katastrofe. De rentmeester van het oude klooster noteerde de ramp. Dit iaer 23 july wast een <ç;roten brant binnen Breda, wamloor het meest van de
stadt verbrande. Mits dat den brant soe onsoeckelicken groot was, elck hadde ghenoech met hem
se/ven te doen ende zijn lyif te salveren, want ten was ,'liet te lessen. 203
Het bericht van de ramp ging als 'een lopend vuur' rond en bereikte ook
Brussel. De regentesse Maria van Hongarije stuurde onmiddellijk een bode 0/11 te weten de <ç;ele<l;entheyt lJan den desolatie, zoo he~ftmen den bode doen leyden lang/u der stadt om
de schade ende grootte IJan den brande te oversien ende daeroep rappoert te doene. 204 Zij kende
de stad van graaf Hendrik door haar bezoeken aan hem. De schade was inderdaad
enorm. Want mits den grooten brande de straten oIJeralIJerbult lagen, soe dat men in cift doir
de stadt nyet ende mocht passeren, tot grote desolatie van de stadt, soe heift tnen tse/IJe gruys
uyt alle de straten doen ruynlen ende wech vueren. Zo moest nog tegen pincxten het volgende jaar, het gruys ende vuylnisse verwijderd worden om die omgange ende processen te
houdert van der marckt ende uter Katerstrate ende Eyndtstrate ende oic van der Vischmarct
wech te voeren. 20S
De Caterstrate werd ernstig getroffen. De brand was vlak voor de Grote Kerk gestopt, drie huizen voor de hoek van de Markt. "Den ouden Oort" en "het
Kofferen" bleven ongedeerd. Enkele uitzonderingen daargelaten, verbrandden alle
huizen in de Caterstrate. Op het moment van de brand waren daar 38 huizen be-
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woond. Daarvan gingen er 28 verloren. Gespaard bleven de nieuwe huizen van
schepen Cornelis van de Corput, van de stadsdokter Robbelghiers, van Mechtelt van
Haestrecht, het grauwsusterhuys en de Sint Wendelinuskapel, alle van steen en met
leidak. 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. Zeer waarschijnlijk zijn de huizen van burgemeester
Raphael van Bruheze en schepen Wytman van Buyten aan het vuur ontsnapt. Dat
mag geconcludeerd worden uit het feit, dat hun huizen nooit met de term hofstadt in
de jaren na 1534 in vestbrieven werden aangeduid. Dakloos geworden slachtoffers
bouwden op hun achterelf een noodwoning, die keete of huysken of tytnmeringe genoemd werd. Zo deed Jan van Ham achter in de Caterstrate maar dat deed ook Jan
Ottenzone van Galen, die het oude gedeelte van het huis van Haestrecht als ruïne
gekocht had. Die tymmeringe stond daar nog in 1552. 206 Ook elders in de stad bleven
die huyskens soms jaren lang in gebruik in afwachting van de wederopbouw.

De wederopbouw
Zes eigenaren wilden liever hun heifstadt kwijt om verlost te worden van de herbouw. Dat waren heer Willem van Langeraeck, jouJfrou Lysbeth Gooswyn van

15. 'Het Holhuis' Catharinastraat 14.
Gebouwd in 1531 door \Vynandt
Masschereel 'den ouden drossaert'
en hersteld na de stadsbrand door
zijn weduwe in 1535. Binnenhof
en traptoren zoals die tijdens de
restauratie vverden teruggevonden
en hersteld.
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Brecht, JNiffrou van Halmale van haar tweede huis, Lysbeth Valckeners en - in de
knik van de straat - Kathelyn Merten Tenghietcrswedue, Michiel Boots en de weduwe
van Claes van Beeck. 207
Het snelste pakte Jacopmyne weduwe Masschereels het herstel van haar huis
aan. Al in 1535 kreeg ze subsidie voor haar dak en voor een achterhuis.
(Catharinastraat 14) Op de gevel na, is dit fraaie pand tijdens een restauratie weer 'teruggevonden', compleet met binnenhofje en traptoren (afb. 15). Ook haar buurman
Wolfgang de goudsmid was in hetzelfde jaar klaar. Zijn inwonende zwager Aert van
Moffendorp, silversl1'lit kreeg subsidie voor het dak op de koken ende staller/208
(Catharinastraat 12).
Jaspar van Spaengien, capteyn van de huyse cift borcht myns geneden heere, kocht in
1535 de hcifstadt van Evert van Wisschel, met de metsehye aen de nyeuwe strate en begonst te tymmeren syn groot huys, met een kamer achter dat huis en met stallen. Aan de
St. Annastraat bouwde hij een lange scheidingsn1.uur209 (Catharinastraat 16).
Kannunik van den Cm-put herbouwde in hetzelfde jaar een huis waarvan nog
belangwekkende onderdelen bewaard gebleven zijn, waaronder in de poort de tudorboog boven zijn ingangsdeur (Catharinastraat 26). Van zijn huis heeft hij maar kort
genoten. Hij stierf in 1536. De hoogbejaarde priester Harman Maegh beloofde een
nieuw huis te setten bynnen den jaer 1536 en deed het OOk. 210 Het huis van Lysbeth
Valckener werd opgebouwd door heer Florys van Ryswyck, priester. 211 Digne Jan
Jan Maeszone, getrouwd met de brouwer Cornelis Ygrams, bouwde op de hofstadt
van haar moeder en op die van heer Willem Langeraeck een groot en cleyn huys212
(Catharinastraat 89).
Het ongetwijfeld meest prachtvolle huis (Catharinastraat 18 en 20) bouwde Don
Pedro de Guevara, lid van een belangrijke Spaanse fàmilie, meegekomen met Graaf
Hendrik en markiezin Mencia de Mendoza. Hij was hun kamerheer. Don Pedro
kocht in 1535 het onbeschadigd gebleven fraaie huis van Meester Zegher
Robbelgiers en betaalde kontant voor de hitysin<.fte, pleyne, hOlJin<.fte en achterhuys. Hij
kocht in hetzelfde jaar nog twee hofSteden ernaast. De ene van de erfgenamen
Peterssem, de andere van Lambrecht van de Corput, de stadsclerck, mette metserye oft
muere daer noch op staende. De nieuwe aanbouw van dit grote patriciërshuis is te zien
op een prent van de Vrede van Breda. De scheiding tussen de huizen van Peterssem
en van de Corput is via een trapgevel in het dak nog zichtbaar (afb. 16). In 1537
kreeg Don Pedro voor XL roeyen leydecken subsidie. 213
In 1538 bouwde op het eind van de Caterstrate Jaspar van Ham twee dubbelhuizen tegenover elkaar. Een van die huizen bouwde hij over de Vaert heen. Jaspar nam
daarvoor de verplichting op zich het sluisjein "de Verloren Cast" achter zijn huis te
bedienen. Dit servituut bleef aan dat pand kleven. 214 In 1538 kwam ook klaar het
Groot en Cleyn huys van Adriaen Meus (Catharinastraat 91).215 Een ander groot patriciërhuis op de plaats van het vroegere huis "Merwede" bouwde kammnik Balthazar
Masschereel, zoon van drossaard Jan Masschereel, kort voor 1542. Het bleek een
kostbare onderneming. Hij sloot ervoor een grote lening af bij het Chartroysen.clooster
by Sinte Geertruydenbergh 25 gouden Karolusgulden, goet van goude ende zwaer Va/'/ gewichte, uut ende op syn huysinge, die hy nu nyeuUJ getimmert heift ende gelyck hy die voirts betymmeren sal ende uten pleyne, hovin,~e ende eiffenÎssen daer aen liggende. 216
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16. Het Don Pedro huis.
Detail van een prent van R. de Hooghe 'de Vrede van Breda'.
Boven: het kOlllplex zoals don Pedro dat gebouwd had.
Links: de gang naar het huis van burgemeester Cornclis van de Corput.
Onder: de hnidige toestand met kelderplattegronden van het huis na 1535.

Het huis van Aerden de organist moest jaren wachten op de wederopbouw.
Uiteindelijk deed dat Claes de Roever, rentmeester van de granen van mynen geneden
heere, de pril/ce van Aurangen. 217 De wederopbouw van de straat werd, 18 jaren na de
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fatale brand, afgesloten door Jan. Otten van Galen, die in 1552 op de vroegere
hovinge van J014frou van Halmale een huis beloofde te zetten. 218
Opvallend bij de wederopbouw is dat de percelering van voor de brand vrijwel
overal gehandhaafd is en dat de kadasterkaart van omtrent 1824, drie eeuwen later,
een korrekt beeld geeft van de situatie van voor 1534, dus van voor de brand. Van
de toen herbouwde huizen zijn nog vele belangwekkende fi'agmenten bewaard gebleven in de huidige huizen. 219

8. De Caterstrate tot ca. 1550
Het begijnhif naar de Caterstrate
Al voor de brand was het plan in uitvoering, dat graaf Hendrik na moeizame
onderhandelingen met de begijnen was overeengekomen. Zij zouden hun hof moeten verplaatsen naar een uithoek van zijn hOIJinge, naar onse stallinge, backhuys, brouhuys) hoenderhuis in Valckenberch. De graaf had grond nodig voor de uitbouw van zijn
citadel, waar hij al sinds 1512 aan bezig was. Op die grond stond de begijnenkapel
met het kerkhof er omheen. Daar was hij van plan het blokhuis en plombé te bouwen en de buitengracht aan te leggen. 22ü Aan de Caterstrate zou de nieuwe ingang
komen. Graaf Hendrik zelf liet van de stenen, die vrijgekomen waren na afbraak van
huys Valekenberg, een muur bouwen vanaf de oostelijke zijmuur van huis "Merwede"
recht naar het restant van de inmiddels daar gesloopte stadsmuren. Het overige
bouwmateriaal mochten de begijnen gebruiken om tegen en op die muur hun huisjes te bouwen. In 1535 werd begonnen te metsen eenen deurgaenden muer binnen den hof
van Valekenberg achter Sint Wendelynscapelle omme daer op te metsen wooningenuoir de beghynen. Daarvoor hadden ze gekregen van heer Heynrick, grave van Nassaue, heer /.Jan
Breda) om die se/.Jell huysen mede te tymmeren opt baghynhof IIJc Rgl. Die metse/rie duurde
meer dan vijftien weken. Er moesten voor 23 begijnen huisjes gebouwd worden. In
1536 kon al begonnen worden met den hof te spaeyen ende te latten rnetten bleycve/t. 221
Het pleintje, naast de aan hen geschonken Wendelinuskapel mocht de uitgang worden. In een nis boven de nieuwgebouwde poort werd een fleurig beeld van Sint
Katelyn geplaatst.

Bouw van de kerckhuysen aan de Catharinastraat in 1544
Om kon'lpensatie te vinden voor de twee huurhuizen, die zij op de Plaetse voor
de borcht afgestaan hadden, begonnen de begijnen in 1544 aan de straat tegen de
nieuwe poort en langs hun kapel drie kerckhuysen te bouwen.(afb. 17) Voor de bouw
van het grootste van de drie (Catharinastraat 85) was een overeenkomst nodig met
Antonissen in "die Lelie" om in syne muer te mogen timmeren voer aent straet. Antonissen
uit de Lelie was Anthonis Jan Lambrechtszone, de brouwer, wiens huis aanvankelijk
door graaf Hendrik bij het nieuwe begijnhof gevoegd zou worden (Catharinastraat
87). De begijnen mochten opt eifken aen de capelle tymmeren, anckeren in den muer van
Anthonis huyse langs syn voircamer zo hoog als zij zelf wilden. Maar waar zijn ueynsteren
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17. De 'Kerckhuysen' van het begijnhof gebouwd in 1544.
In het poortgebouw woonde na
1544 de pastoor of biechtvader
der begijnen. De twee 'kerckhuyskens' tegen de kapel werden door de begijnen verhuurd:
links aan Truy van Eyndt en
rechts aan Jenneken Lauwreys.
Rechts van de kapel 'het grootsten huys' met trapgevel, verhuurd
aan
Willemken
Duytdraeghster. Daarnaast het
huis 'de Lelie' van Anthonis Jan
Lambrechtszoon de brouwer.
De situatie is sinds de bouw in
1544 weinig veranderd. In Truy
van Eyndts huisje is de ingang
gemaakt van de Waalse kerk.
Het huis 'de Lelie' bezat nog de
zijtrapgeveL De ramen zijn in
de 18e eeuw veranderd en een
brede kroonlijst is toegevoegd.
Gravure B. F. Immink 1743.
(coll. GAB)

van syn koecken be,gin.nen mogen zij slechts loodzyckerwyse bouwen maar zo dat zy dlicht
van syn koecken nyet en sullen benemen, benauwen <ft verduysteren. Ook zijn kelderveynsteren moeten licht blijven vangen. 222 De huisjes werden verhuurd aan vrouwen. Het
poorthuis was voor hun biechtvader of pastoor (afb. 14).
In de periode 1534 - 1550 hebben, na de wederopbouw, niet veel mutaties
plaats gevonden. Belangrijke uitzonderingen zijn de vestiging van de pastorie van
Breda in het huis (Catharinastraat 28 west) naast kanunnik van de Corput. Nadat
graaf Hendrik toestemming had gegeven om de pastorie, op het terrein van de vroegere herbe~,?he, te verkopen aan de drossaard, bouwde kanunnik en pastoir van Breda
mr. Henrick Looyen een nieuw huis. Hij verlangde en kreeg als kompensatie een
subsidie door de stad uit te betalen, en het vertrek van Don Pedro. Na de dood van
graaf Hendrik III en na de pijnlijke afwikkeling van de erfenis door diens weduwe,
keerde de markiezin van Zenettel1 terug naar Spanje, gevolgd door haar majordomus
Don Pedro de Guevara. Hij moest in verband met hoge schulden de riante woning in
de Caterstrate verhypotheekt overdoen aan Arnoult del Plano, coopman tot Antwerpen.
Na Don Pedro's dood in 1544, werd del Plano eigenaar en verkocht via drossaard
Jan van Renesse het huis voor 4000 Rynsgulden aan Alexius van Nassau, bastaard
van graaf Hendrik, heer van Comoy en capitayn van Genappe en aan diens echtgenote
vrouwe Guilemine van Bronckhorst-Batenburg. 223 Zij was een zuster van de tweede
vrouw van Jan van Renesse. Diens eerste vrouw Elisabeth van Nassau was als bastaarddochter van graaf Hendrik een halfzuster van Alexius. 224
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In 1550 woonden in de Catharinastraat op de (huidige) huisnutnmers225
Aan de noordzijde van de straat:
5a
Frans Adriaen Keyen sinds 1541
Haghe sinds 1546
5b
l__leer Jan Zeghers alias Potters, vice-cureyt in
5c
Peter van der Molen sinds 1533
7
Jan van Offenbach sinds 1532
9a
PauweIs van Haestrecht sinds 1545
9b
Cornelis Jamz. van Ypelaer, hofstadt en huysken sinds 1546
11
Henricx van HaJmale erfgenamen, sinds 1537
13/15 Frans Adriaen Mem 'tRoothuys' sinds 1545
17/19 Zusterhuis
21a
Jacop GodertJan Cheeuwsz. sinds 1545
21b
Ciaes van der Poel, vorster tot Ghinneken, Sinds 1545
ingang VaJkenberg: Heer Balthazar Masschereel, kannunik, Sinds 1542
Begijnhot:'huyskens sinds 1544 waaronder nI. 85
87
"De Lelie" van Jenneken Anth. Jan Lamss. brouwersdochter, sinds 1542
89
Cornelis Ygrams groot en cleyn huys sinds 1536
91a
Cleynhuys van Dingne Meeus, huysfi-ou Wytman van Buyten sinds 1544
91b
Groothuys van Frans Adriaen Meus sinds 1544
97
Augustyn WOLlterszone de bode, sinds 1541
99/101 Jaspar van Harn sinds 1538
103
Adriaen Stevens van Bochem, weert, sinds 1547
Aan de zuidzijde:
Hoek Markt Catharinastraat Hamun van Diepenbeeck, barbier sinds 1505
2
Lysbeth Anthonisdochter van Hoodonck, huysfi-ouJan van Plassendonck sinds 1529
4/6
Raphael van Bruheze, rentmeester-generaal slants van Breda sinds 1535
8/10 Wytman van Buyten, schepen en borgemeester sinds 1535 (afb. 18)
12
Aere van Moffendorp, goudsmid, sinds 1543
14
Weduwe Jacopmyne van Masschereel sinds 1524
MI. Jan van Hoilten, borgemeester en schepen, sinds 1546
16
18120 Don Pedro de Guevara, hoofilleester sinds 1535 en daarna Alexius van Nassau, heer van Conroy,
sinds 1544
24
Cornelis van de Corput, schepen en burgemeester, sinds 1531
26
Jan van de Corput, gesworen clerck tot Breda, sinds 1537
28a
Mr. Henrick Looyen, kanunnik en pastoir van Breda, sinds 1535
MI. Claes de Roever, rentmeester van de granen, sinds 1545
28b
32
fuldries Anthonis Ghorysz. sinds 1511
32b
Geerrruydt, wedue van Alphen, sinds 1528
34a
De weduwe van Jan de Bont, sinds 1536
34b
Jacop van der Byesrraten sinds 1500
36/42 Jaspar van Ham sinds 1536

Uit een onderzoek naar de functies en beroepen van bewoners van de
Catharinastraat in het eerste kwart van de 16e eeuw, komt - voor zover geregistreerd naar voren, dat de straat meer dan ooit in trek was bij hoffunctionarissen en stadspatriciërs. De prachtvolle herbouw van de straat na 1534 is aan deze aanzienlijken te danken. Het toenemend aantal gespecialiseerde beroepen, zoals dat van goudsmid, kleermaker, kunstschilder en borduurwerker, is een indikatie van de invloed van het hof
op die straat, dat zich daar in toenemende mate 'hofleveranciers' vestigden.
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1~.

10

18. Catharinastraat 10 en 12
Tussen de huizen 10 en 12 lag tot 1545 een der stegen naar de Verckensstrate. In 1545 liet Wytman van
Buyten, schepen van Breda, bewoner van het pand nr. 10 'boven den ganck een camoirken oft schryfcamerken setten'. Op nr. 12 woonde de goudsmid van graaf Hendrik IJl, Peter Wolfga.ng van Colen.
Tekening Gem. Archiefdienst Breda.

Hcffunktionarissen:
Hofmeesters/kamerling 3, Casteleyns/burggraaf 3, Warandemeesters 2, Rentmeesters van de heer 2, rentmeester 1, Grootgrondbezitters 4.
Stedelij"ke funktionarissen :
Schepenen/borgemeesters 7, Clerck der stadt 1, Roeydrager 1. Mediceynrneester
1, Surgeyn 1, Keumleester 1.
Kerkelij"ke funktionarissen:
Kanunnikken 7, overige priesters 10, Kerkmeester 1, Organist 1.
Ambachten op het hofgeorienteerd:
Goudsmeden 4, Schilder 1, Kleennakers 6, Schrijnwerkers 3, Borduurwerkers 2.
Ambachtslieden voorbij" de knik in de Caterstrate:
Mesmaker 1, Mandemaker 1, Dakdekker 1, Bakker 1, Schrijnwerkers 2. Verder
nog 2 brouwers.
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Samenvatting
De Catharinastraat, begonnen als toegangsweg naar "de herberge van de heer"
in de 12e eeuw, heeft steeds sterk de invloed van de burcht van Breda ondergaan.
Zeker nadat Jan van Polanen zijn residentie vestigde in Breda en functionarissen aan
dat hof woonruimte zochten en vooral inde Catharinastraat vonden. Als de graven
van Nassau heer van de stad worden, concentreren zij het beheer en de administratie
van hun vele gebieden in de Nederlanden in Breda. De straat groeide daardoor nog
verder uit tot dè woonstraat van hofadel, stadsbestuurders, geestelijkheid en andere
aanzienlijken. De invloed van het huis Nassau is ook duidelijk bij de stichting van de
Grauwe Zusters, de sint Wendelinuskapel en de verplaatsing van het begijnhof naar
de Caterstrate. De grootste uitstraling onderging de Catharinastraat in de periode van
graaf Hendrik III van Nassau-Breda als toegangsweg naar het paleis. Nog in 1610
vonden de bewoners, ook al was de glorie tanende door het vertrek van het hof naar
Den Haag, dat altyt deselve strate is een van de beste ende principaelste deser stede, daerin
meest altyt de heeren Raeden, drossaerts ende (!lficieren gewoont hebben. Dat de hogere geestelijkheid toen niet meer in het rijtje voorkwam is duidelijk als men bedenkt dat
Breda toen in Noordnederlandse handen was overgegaan.
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AANTEKENINGEN
L

Voor het ontstaan van wegen: B. Slicher van Bath, De agrarische geschiedenis van West Europa 500-1850
(Utrecht-Antwerpen, 1974). Idem, A1ensch eYl land irt de Middeleeuwen, bijdrage tot een geschiedenis der nederzettingen in Oostelijk Nederland (Assen, 1944). W.H.Th. Knippenberg, 'Romeinse wegen in NoordBrabant' in: Kultuurhistorische verkennit,-~en in de Kempen II (Oisterwijk, 1961).

2.

Vanaf de l8e eeuw "de ,Mosselkreek n , daarvoor "de Vaert" genoenld.

Het cijnsregister van de Tafel van de H. Geest, uit ca. 1415 gebruikt af\visselend "Sandtstrate" en
"Vetersn·ate". GAB Breda II-17-l.
4. De subsidies voor "harden dack" zijn te vinden in de stadsrekeningen die vanaf 1492 voorhanden zijn.
5. De eerdere stadsbrand van 1490 had wel veel schade aangericht rond Vismarkt en Visserstraat maar de
registratie van vestbrieven begint pas vanaf 1499, negen jaren na die ramp. Alleen de stadsrekeningen,
vanaf 1492 bewaard, geven nog wat infomlatie over die brand.
6. Het blijft te betreuren dat voor de samenstelling van een wetenschappelijk verantwoord werk over de
Bredase geschiedenis, gepubhceerd in 1952, deze bronnen hoewel direkt voor het grijpen in het Bredase
archief, niet geraadpleegd zijn, met uitzondering van Cerutti wiens bijdrage nog 'overeind staat'. De
Geschiedenis van Breda, I, De Middeleeuwen wemelt wat betreft de micro-topografie van de stad, dan
ook van de onjuistheden en verkeerde gevolgtrekkingen.
7
Aanwezig in de Kon. Bibhotheek van Brussel. fotocopie in gemeentearchief van Breda.
8. GAB: Collo Havermans IV-I-suppl. 514.
9. Item.
10. GJA. Juten, Cartularium Val1 het Begijnhofte Breda, 1910, charter 33 "gheleghen in die Caterstrate".
I L In dit artikel wordt de huidige naam van de Catharinastraat slechts gebruikt om vroegere percelen te
identificeren met het huidige huisnummer. De oude straatnaam komt afwisselend voor als "Caterstrate"
of "Katerstrate". Ik heb hier gekozen voor de oudste variant "Caterstrate". Slechts bij het citeren van
bronnen wordt de naam geschreven zoals de bronnen vermelden.
12. Van Goor heeft de beleningsoorkonde gepubliceerd onder n6 p408.
13. Cerutti F.f.X. in 'Geschiedenis van Breda' 1-40, noemt als eerste een afzonderlijk hofcentrum ten zuiden van het castellum.
14. De "Verckensstraet" komt een aantal malen voor in het cijnsregister van de Tafel van de H. Geest te
Breda van ca. 1415. GAB 1I-17-1. Van die straat is nog een gang over in het huis grote Markt 48 naast
het huis' de Sevensterre' recht tegenover de Grote Kerk en een gang in de Catharinastraat naast huisummer 4.
15. GAB. Collectie Havermans, rentmeestersrekeningen van Adriaen van Bruheze 1502, 'Janne Mathyssen
met syne gesellen van dat hy gewrocht hadde over die eyckeboomen die aent kerckhof gestelt zyn voir
die reygers op te nesselen VIII dagen !anc. Item betaelt die sagers over thout daer de nesten af gemaect
zyn die opte herberghe geset syn. Nesten op 4 eycken gebonden en gestelt en oic op huys daer des opgestelt syn". 9
16. 'Boeck, manuael der chynsen' van de Markendaalse kapel 1469 GAB. III-8-898 en in vestbrief R42636-1519 GAB.
17. Vertaling Van Goor, 418: "Den mannen in ons landt woonende en lijfeigenen zijnde, schenken wij
hunne vrijheid". Juten G.C.A. Cartulariul1l van het Begijnhof te Breda, (Bergen, op Zoom 1910) 1. L.
Moelancls, 'De opgraving van de Gasthuispoort te Breda'in: Jaarboek van de Geschied-en Oudheidkundige
Kring van Slad en Land van Breda 'de Oranjeboom' aOB) XXX (1977) 27-38. Moelancls vond bij de opgraving van de Gasthuispoort, een ouder poortrestantdaaronder, daterend uit het midden van de 13e eeuw.
18 Zie over Godfried IV, Boeren P.C. De Herenllan Breda en Schoten ca. 1100-1281, (Leiden, 1965) 178 ev.
Godfriecls testan1ent bij van Goor 416-420. Rekening rentmeester MontetlS in Brieven mc 53-1529.
Archief klooster St. Cath. dal te Oosterhout: "Hier tegen comen de rentmeester van Breda uut saecke van
den Herenchyns, die doude Clooster jaedicx myn geneden heere schuldich is in Lovens". J. van den
Nieuwenhuizen, Oorkondenboek Val! het St. Elisabethshospitaal te AntwcJpm, 1226-1355: 'Hospitales de
Breda III libras Lovaniensis'. Cijnsboek H.Geest GAB. f44v, "Broeder Joes van de huyse daer Henric van
Galre uut versterf, gheleghen teynde dat Vleeschuys, vyf Lovens". R493-126v-1592, " ..twee ende enen
halven penning Lovens te heerenchyns", in de verkoopakte van het Heilig Geesthuis in de Singelstraat.
19. R424-34-1517 / R432-269v-1527 / R465-66v-1561: "met noch eenen penn.inck Lovens erfchyns te
heerenchyns" .
20. Juten (1910) 2.
3.
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Drie van die grachten zijn uit latere beschrijvingen bekend. De zuidelijke gracht als afscheiding van huizen in de Katersrrate o.a. in R415-63v-1500, 'jans erfgenamen metten stelten huys ende erve in de
Katerstrate, streckende achterwaert [Ot aen d'baghyngracht". Item: R416-l69v-1505 1 R419-19-15111
R424-213-1516. De oosrelijke gracht in rekeningen van het begijnhof 1510 182 f8: "Gegeven voer den
sloet te ruymen tussen Valkenberch ende Beghynhof'. De westelijke gracht werd door graafJan IV van
Nassau gebruikt na de uitbreiding van zijn kasteel. Die gracht is onder graaf Hendrik III de middelste
van de drie grachten rondom zijn paleis.
22. [JsselingJ.M.F., Inventaris !Jan het archid'!Jan het begijnhof te Breda (Breda, 1966). Archief Begijnhof Breda,
Lijst van Cijnzen Begijnhof 353-354-355-356. Breda.
[n een volgend artikel komt het Kasteelplein uitgebreid aan de orde.
Er kan derhalve hier volstaan worden met de conclusie, dat Erens (85-1361) en het cijnsregister van de
H. Geest (f41 v-46v-67v) dezelfde percelen ahvisselend beschrijven als liggende in de Beghinenstrate en
in de Borchtstrate.
23. Erens A. (1928) 30: [1308J "dat dese voits. nonnen soelen hebben enen weech gaende neffens den veistgraft, twentech voet wyt van den veistgrafte of dar bi".
24. J.R. Magencians, "De Kerk op de Kreek, opgravingen in de Waalse Kerk te Breda',in JOB XXXVI
(1983) 137-188. De historische gegevens over de huizen daar zijn onjuist overgenomen want betreffen
panden veel meer westelijk gelegen. Zie noot 47. Er werd aangetroffen een kreekje, enkele ophogingslaagjes, lemen vloertjes en 12e en 13e eeuws aardewerk o.a. Andenne en Paffrath. Twee greppelachtige
sporen liepen beide evenwijdig aan de rooilijn van de srraat. De sinds dien uitgevoerde opgravingen in
de Catharinastraat hebben tot nog toe slechts kleinere openbare verslagen opgeleverd. G. van den Eynde,
'Archeologisch onderzoek in de Catharinastraat te Breda' in: Nieuwsbri~f Archeologische Verenigin,~ Breda
(NAVE), jrg. 1 (1987). Plaats Catharinastraat 6. Brede vrij ondiepe sloot achter huidige rooilijn met kleine ahvateringsgreppeltjes en vondstenmateriaal rond 1200, waaronder pseudo-pingsdorf Veel leerresten
kunnen wijzen op een schoenmakerswerkplaats aldaar. Eind 13e begin 14e eeuw werd het terrein opgehoogd. Paalsporen wijzen op houtbouw.
Hans de Kievith, 'Opgraving Catharinastraat maart 1988' in NA VB, jrg 2 (1988), afvalkuilen onder een
daar aangetroffen middeleeuwse muur en vele paalsporen. Guido van den Eynde, 'De opgraving in het
Valkenberg' in NA VB, jrg. 1 (1987) nr. 4 opgraving deel huidige ingang van park Valkenberg. Vroeg
dertiende eeuwse bewoningsporell. vroeg dertiende eeuws aardewerk o.a. Andenne. Paalsporen mogelijk
van houten gebouwen aan de Caterstrate. Tijdens de 14e eeuw lijken de meeste aktiviteiten zich te hebben afgespeeld aan de straatzijde.
Hans de Kievith, 'Waarneming Catharinastraat 11-13' in NAVB jrg. 3 (1989). Achter een aan de straatzijde geheel verstoord gebied, 14 eeuws aardewerk, 2 meter onder het straatruveau.
Van de opgraving van 1992 aan de straatzijde van de parkingang is helaas nog geen openbaar verslag
voorhanden.
25. In de oudste nog bewaarde charters van de heer en in de oudste schepenbrieven worden de schepenen
vaak "laten" genoemd. Die laten zaten tevens in het leenhof, waar zij de heer bijstaan ter zaken van de
lenen van de heer van Breda. Zie F.F.X. Cerutti, J\lIiddeleellwse rechtsbrolUzen !Jan stad en heerlijkheid Breda
Il.
26. Ook de Ridders van St. Jan hadden een graanzolder op hun kapel aan de Velerstrate.
27. De altte die van den den Bosch en Graswinckel vermelden in hun regestenlijst van het oudarchief van
het anne weeshuys der Kercken ende der stadt van Breda (RI 1308) is verkeerd gedateerd. De akte is
van 1408; een eeuw later. Zie noten 42/43/44.
28. Juten (1910) 33-1356: "gheleghen in die Caterstrare".
G. van den Eynde, W.R.K Perizonius en W.
Worm, Graven rond de Beyerd (Breda, 1988) 31: "door de vondst van de Romeinse bewoningssporen op
het terrein Beyerd 1 Vlaszak wordt opnieuw aangetoond, dat de bewoningsgeschiedenis van het gebied
waar de latere middeleeuwse stad Breda ontstaat, zeker teruggaat tot in de Ijzertijd en Romeinse periode".
29. Zie over deze families: J.H.van Hooydonk, Bredase elite tussen 1350 en 1550, een chrol1ologie lIit gepubliceerde en ongepubliceerde brol1nen (Breda, 1992).
30. Erens (1927) 64: [1352J " .. de cameris (..) sitis inter hericlitatem Heruici dicti Sterke ex una parte et hereditatum Segeberti de Ypelaer ex altera ".
31. Huybrecht van Ypelaer was de zoon van Peter II van Ypelaer, die in 1350 samen met Pauwels van der
Daesdonck, Dirc Sterken en Cleys Nachtigaele behoorde tot "ome lieve mannen van leen" van Willem

21.
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van Duivenvoorde. Zijn oom Zebrecht woonde in 1354 naast HeYI1l~ck Sterke achter in de Katerstrate.
Van Hooydonk (1990) 202-206.
32 Juten (1910) 33: [1356] "Dit gesciedcle in den jare M lUc LV". Zie noot 40.
.H . Juten (1910) 73: [1398] "En dit erve besit nu Wouter Gollen, die men hevt Wouter die Vriese".
34. AND. Reg.1 491, ARA Den Haag. Collo Havermans supp!. 514 GAB.
.
35. J.M.F. IJsseling (1966) b7: "Jan die Kanlerlinc op syn huys in die Caterstrate, Jan Malgiaert, de kanlerlinc". ARA. Den Haag AND. reg. I 238.858: [1397] "Verkocht aan Jan Maelyaert geheeten Jan die
Camerlinc een bunder land aan de Borchstege".
36. J. van Hooydonk (1992),172-177: 'Tierloet'.
37 De juiste plaats werd nog bevestigd in een notitie - en dos - van Erens, 139, "van Zebrecht Tierloets
weghen. Raetsheer Piggen huys in de Katerstrate". Piggen bewoonde in in de tweede helft van de 16e
eeuw het huis Catharinastraat 16.
38 Erens, 140: 1382. Erens maakt in regest 139 een transcriptiefollt toen hij als buurman van Heer Jan
Tierloet opgeeft "Wouters erve van Boeymaer" "vaar bedoeld is "Wouters erve van Berghen".
39. Erens, 153: 1391.
4(1. fJsseling (1966) b121 en Taxandria (1911) 173 e.v.
41. Op zijn terrein werden in 1987 bij een bodemonderzoek veel leerresten gevonden, die volgens van den
Eynde, kunnen wijzen op een schoenmakersterrein in de 13e eeuw. Het bakstenen huis van 6 bij 13
meter, te dateren 15e eeuw, in: G. van den Eynde, 'Archeologisch onderzoek in de Catharinastraat te
Breda', NA VB, jrg 1. Bedoeld groot huis kan gebouwd zijn door Lysbeth Boelen, "wedue Gerardi de
Brugghen". Volgens de necrologie van de O.L.V.kerk was Gerardi in 1400 overleden. (neer. 381) Zij
woont daar nog.in 1415, zie Cijnsboek Begijnhof84.
42 Rechtsbronnen, 11, 311: "Juete erve van Oss". Registenlijst Arm Weeshuys 1408 71 GAB: [1408]
"Theodoricus Vincentiusz. genaempt Nanne uyt sijn huys, naest Henricus Anyer. In 1424 is zijn huis
van Peter Clercs, canonicus. Juten (1910) 94: [1424].
43. De families van beide buren Nanne en Avier kenden elkaar al van oudsher. In 1310 kwam "Hugosone
van Vincentius, genoemt Nanne, b~j schepen Henric, genoemt Avier" om de overdrachtsakte te tekenen
van "eenen sekeren wech, passerende door deweyde van den vs. Hugo" voor het klooster St.
Catharinadal zodat de nonnen "hen boden en beesten daar konden passeren". Hugo beloofde dat hij
steeds "de wech daer wel en loffelyck repareren" zal. Memoriaele van proost van der Malen. Archief St.
Cath. dal Oosterhout, reg. 140.
Ho Dominus HenricllS Amer, rector in Raemsdonc, absens. Idem: rector in Steenberghen, in: Taxandria, 29
(1922) 243. Cijnsboek H. Geest: [1414] "Erve dat Hr. Hendrick Amers was"; [1424] "Het Henric Anier
op syn hu)'s teghen den brandput over". IJsseling 1966 b26. ARA Den Haag, AND reg.1 14221440.
Een prebende op het altaar in de kapel van graaf Engelbrecht I. Amer of Avier is vermoedelijk een afstatlIDleling van "scepen Henricus Anier in 1310 scepen van Breda. Erens 34-1410.
45. fJsseling (1966) bI 08: "Melys die timmerman, drie groten op syn huys in die Caterstrate". Ook
Cijnsboek H.Geest 51 ca. 1415.
46 ARA Den Haag, NDA R.I, 250.923.
47 Rbr. U 311: [1405] "Jan Jeghers erve". Cijnsboek H. Geest f28: "Jan die Jegher ende Lysbeth op sun
huys gheleghen in die Caterstrate tusschen Wouters erfgenamen van Boymer an deen side ende Jan
Malgiaerts an dander side". Erens, 259: [1422] 'Jans Jaegers erve neven Henr.ic van Corvele,
Henrixsone".
4R ARA Den Haag, NDA reg.I 14262511219.
49. ljsseling, b7: "Cleys Maerten op sun huys in die Caterstrate". Idem Cijnsboek H.G. 58 en 45v, "zijn
broer I-lenric Merten, de smit van Corvele". Hij was schepen in Breda in 1425. Juten (1910) 95v. Voor
zijn vrouw Geertruy Huybrechtsdochter van Ypelaers zie Erens (J 408] n 199v.
SQ. Cijnsboek H.G. 87v: "Herman Vatl Loen, drossate tot Breeda van Heer Jan Tierloets weghen en
Zebrecht SUlll1en Broeder". Collectie Roest van Limburg GAB. 33 5 J 91: "Frederick en Hermann von
Selbach, geluemt von Loe, houden van Jan van Nassau wegen, her huys zum Loe en een huys in de stad
van Siegen".
51 .J. van Hooydonk (1992); Zelbach, 206-210, Van den Wyngaerde, 195-202.
52. Erens, 383: "In douw inhabitationis Everhardi de Wisschel, architriclini pro tempore castri de Breda, sita
in vico dicto die Caterstraet prefati opidi de Breda".
53 Cijnsboek HG. f68: "Betaelt nu Waehvyn". Sebrecht is vermoedelijk de vader van Mr. Zebrechten van
Neel, kanunnik in 1486, een der 9 leden van het kapittel. GAB, Hingman I-la 343 bis fI V.
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54.

5S
56.

Sï.

58.
59.

60.

61.

62
63.

64.

65.

66.

6ï.

68

69

Chynsboek H.Geest.
Cijnsboek H.G. f37v.
F.A. Brekelmans heeft in zijn artikel 'Van Stadhuis naar Herenhuis' in: JOB XXIX, 1976, 147-184, in
het kader van een historisch onderzoek naar de huizen Catharinastraat 18 - 26 de oudste bronnen over
deze huizen uit het stadsarchief van Breda niet geraadpleegd. Het artikel is voor wat betreft de geschiedenis van die panden tussen 1350 en 1550 onvolledig en vaak onjuist. Daarnaast hebben de door hem in
bijlage I opgenomen stadsrekeningen f147 / f147v geen betrekking op huizen in de Catharinastraat of St.
Annastraat; f147 betreft het pand Schoolstraat, dat voor de aanleg van de Kraanstraat werd aangekocht en
f147v betreft het huis dat Jan de Roever tegen het oude begijnhof op het Kasteelplein had gebouwd en
dat op last van Graaf Hendrik IU moest worden afgebroken. Ook de naamgeving aan deze panden, die
Brekelmans op verzoek van het stadsbestuur samenstelde, slaat niet op de oudste of bekendste bewoners
maar op gegevens uit het geklapperde archiefgedeelte van na 1580.
Cijnsregister Merkend. kapel ca. 1435. Hilleken van der Aerde, die als buurvrouw genoemd werd kan
de weduwe zijn van Cleys Sluys.
Erens 182-1403.
Juten (1910) 33, Ghysken is vennoedelijk de zoon van "Godeken synen camerling in 1400", GAB. Collo
Havermans suppl. 514.
Cijnsb. Begijnhof 1427 19 en cijnsb. H. Geest f38. De lokalisatie wordt daar omschreven als "in die
Verckenstrate achter het kerckhoff". De weg naest Jan van Hodonc is als steeg tussen n 2 en 4 nog aanwezig.Deze Jan van Hodonc wordt ook genoemd Jan Dekens en moet de vader zijn van Gielis Dekens
rentmeester van het oude clooster en grootvader van de in het testament van gravin Maria van Loon genoemde Thonys Dekens. Rond 1500 woont daar nog steeds een Hoodonck en wel Cornelis Anthonisz.
van Hoodonck alias Dekens, kleemuker en lakensnyder.
V. Paquay, 'De Stichting van de Wendelinuskapel te Breda',injOB XXXV! (1983) 1-34. In een belangwekkend artikel over die kapel en de achtergronden van de patroonheilige heeft hij echter de aankoop
van de percelen voor de bouw van de St.Wendelinuskapel verwisseld met de percelen, die nodig waren
voor de bouw van "huys Valckenberghe". In zijn topografie van de Caterstrate schuilen een aantal onjuistheden. Zo ligt dè "beghinengracht" niet aan de oostzijde van het begijnhof, maar aan de zuidzijde.
Zijn opmerking dat de percelen aan de Caterstrate niet van hoge ouderdom zijn is arbitrair, als Be en
14e eeuw niet oud gevonden worden. Ook heb ik moeite mer de opmerking over een voortdurend opdringen van het bezitscomplex van de heer in de richting van de stad. Johanna van Polanens aankoop is
een eerste en kleine uitbreiding van het altijd in handen van de heer gebleven Valckenberg. Het echte
opdringen gebeurt eerst onder graaf Hendrik UI.
Jan de Jagher wordt in de akten afwisselend Jan de Jagher, Jan de Jegher en Jan de Jeegher genoemd.
GAB. lV-19 162.
V. Paquay, 'De laatste Vrouwe van Breda op Huize Valckenbergh: Maria van Loon-Heinsberg (+1502)'
in : JOB XLIII (1990) 135-206. Paquay plaatste het huis achter in de hof Valckenbergh. Dit is niet juist,
gelet op de rentmeestersrekeningen van Diederik Zeeszyn tijdens de afbraak ervan. Het huis lag vlak bij
de Caterstrate, "circa plateum". Achter in de tuin waren het vogelhuis, een muurtoren en stadsmuur,
oostelijk een hoenderhuis en andere bedrijfsgebouwen van de burcht.
ARA Den Haag, AND reg. 15741386, Johanna gravin van Nassouw kwiteert legaten aan de zonen van
Willem van Dongen "in aula domus dicte Valkenberge, site circa plateam municipis vulgariter dictam
die Caterstraet opidi de Breda".
De familie Bots moet een niet onaanzienlijke familie zijn geweest omdat zij beiden voorkomen in een
necrologie van de Grote Kerk. 'Jacobi Bnts" (neer. 411) en "Katherine uxorisJacobi Bots" (neer 411)
Cijnsboek H.G. 150 in jonger schrift, "Het huys naest jouifrou Jan van Merwe, dat Jacop Buts plach te
syn ende Jan Melyssoen nu bewoont".
Een dergelijke origelijke dubbelwoning bezaten ook de families van de Wyngaerde, van Nyspen en van
der Dussen.Bij de van Nyspens in de Kerckstrate was het groot huys met een muur met poort aan de
straat verbonden met het cleyn huys.
1486 'Jannen d'werdinen opte Oort XIII str". "Item gegeven der werdinnen opten Oort van V kannen
wyns, die tot Storms op de scheymaeltyt verdrOllCken waerden, XIX str. lort". GAB. [ la 343bis 9.
1492, "Een gelach opten Ort als die heeren van den gerichte die verbomde erven overmeten en sceyden
souden. Betaelt CornelisJoss den anderen daigs voir syn gelach". Collo Havermans IV 121 map 2.1492,
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"Greven Jan van Nassouw een gelach opte Oort opre versworen maendach des noenen waert bereydt
een schotel gebraets". Stadsrek. 1492 f42.
70. Een bekend voorbeeld is de voorn1. Kaiserhalle, het teerhuis in Keulen.ln Nederland is in de literatuur
geen melding gemaakt van het bestaan van een dergelijk teerhuis in andere hofsteden. Arnhem had wel
een "danshuys" waar de hertog van Gelre carnaval vierde.
n Stadsrek. 1493 f87-122, "een nyeu cappe" en "twee ramen die uutgevallen waren opten Ort. Vanaf
1492 zijn de rekeningen van het stadsbestuur bewaard gebleven. Vanaf dat jaar is het terhuys goed gedocumenteerd in die bronnen.
n Stadsr. 1499 f144 en vesrbriefR 415-32v-1499. GAB.
73 R416-164-1505.
74. GAB R416-12v-1503.
75. Extract uyt sekeren brief van tnagistraet aen de biscop van Ant\.verpen. Coll. Havem'lans lV-I suppl. 514
GAB. "Sekere fundarie gedaen by hooger gedachten Marie van Loon, gravinne van Nassau, van ses eerbare vrouwen oft grauwe susters tot onderhout van dweJcken by haer gelaten syn vyfftich rynsgulden
erffelyck synde. Daerenboven tot onderhout van deselve fundatie alnoch gelaeten by caritabele personen
sekere rentiens, hebben sy vrouwe fundatrice begeert datte Heylich geesrmrs. der stadt van Breda den
onrfanc der vairsz. vergadering oft sllSters uyrreycken een gerecht vierde paert deselve twelck also geostert (?) is geweest ter tyt deselve byeen hebben geweest".
76. Juten, 'Het klooster der grauwzusters te Breda' in : Taxandria, 18 1911. Haar testamenten, gepubliceerd
door V. Paquay, geven van haar gebroken nederlands goede voorbeelden.
Collectie Roest van Limburg GAB. IV 33 6.
78. 1487, "Het hergewade" kregen Peter van Arenclonck uit de Molenstraat maar ook aanzienlijken als
"Daesdonck, Zelbach, Hey en Branr". Col!. Havermans IV-I-suppl. 514. Een 'aardige' bijzonderheid
over een der oudste zusters in "tZusterhuys" geeft Juten 1910 p207, 1558, "so eest dat deselve suster
Maria Henrick Gheverdts opelick bekendt ende verdairdr meer dan vyer en vyfrich jaer in denselven
gheselscappe ende vergaderinghe gheweest" is "m.idts dar zij maer een handt en heeft", "wandt sy all nu
ghedraghen ende gheleedt moedt worden aJs een kyndt". "ende deselve suster aenmerckende rgroot behulp, dyenst, bysrandt nacht en dach heur te heffen, te legghen ende te draghen by heuren medesusteren
zeer vriendelick ende goeydtwillich ghedaen ende bewesen".
79 GAB. Cijnsregister Markendaalse kerk 1469 f6v, "Rmgheer Silversmit erfgen. op huys ende erve, gelegen tusschen de erve Heer Heynrick de Vriese op die oestside ende die Borchstrate op die westside".
R415-256-1503.
8(1 Archief St. Catharinadal Oosterhout, Brieven 1I 361466. Juten 1910, 120 1456.
8i. I<... ekening 1464 opgenomen in het 'ManuaIe' van proost van der Malen. Archief St. Catharinadal
Oosterhout, reg. 140.
82. GAB. R423-22v-1515, "volgens een scepenbriefvan 1498, 6 july". In 1504 betaalt de rentmeester
Adriaen van Bruheze de wijn, die zijn "de duytschen geschenct op terhuys .. " Collo Havermans, rentmeestersrekeningen.
83. R415-63v/67-1500.
84. Zie voor die akte mer getuigenverklaringen over een huis van Evert van Wissehel uit 1487, nu
Catharinastraat 18.
85. R427-55-1520, Die gronden behoorden tor de erfenis van zijn priesterzoon en waren slechts een deel
van de omvangrijke erfenis. ARA. Den Haag AND. reg II 2521889.
R415-18-1499. In 1551 heeft de f:1rnilie Meeusz.een hoeve op Wagenberg van 12 bunder, 4 bunder
bee.mden onder Zevenbergen en "tlandt onder Stryen".
GAB Collectie Hotel de Schuur IV 45 1.
87 Voor die geco111pliceerde fanülieverhoudingen, Van I-i.ooydonk, 1992, 'Gageldonek' 68-76.
88. I~br. HS71 20-11-1481.
89. Rbr. lLl 937 1492.
90. GAB Collo Hotel de Schuur, IV 45 2.
91. Rbr. II 373 1421.
91. Neer. Grote Kerk 407.
93. R441-134v-1536.
94. Hagoord was een klein Brabants leen, gelegen over de Maas in de buurt van Heusden.
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95. De Wytfliets stamden af van Jan van Wytfiiet, bastaardzoon van de Brabantse hertog Jan Il, heer van
Blaersveld en burggraaf van Heusden tot 1357. Hoppenbrouwers in AAG 1991.
96. Cijnsboek Markendaalse kapel GAB 898 f6v 1469, "erve Philips van Spaengyen". Philips van
Spaengyen, by doode wylen jouffrou Johanna van der Merweden, zyn ghesellinne, heer van Burchst',
Taxandria (1931) 119. Van Hooydonk, 'van der Merwede' 95-99, 'van Spaengyen' 156-161.
97. In de muur van de huidige Waalse kerk is aan het beschadigde muurwerk nog af te lezen, waar die
scheidingsmuur was aangehecht.
98. Cijnsboek H.G. in later schrift.
99. Cijnsboek Markendaalse kapel f6v. 1459, Is Nout een zoon van Wouter van Ghestele, die in 1440 een
hof en boomgaard met twee vijvers bezat, gelegen bij de Schuttersdoelen? Dus achter het huis van Nout
maar over de stadsmuur en gracht heen. ARA Den Haag, AND reg. Il 3631413. Willel11ke van Gestel,
die aan de overzijde van NoLlt woonde, is vennoedelijk ook een zoon van WOLlter van Ghestele.
JOO. Cijnsregister Markendaalse kapel, GAB. 898 f6v. In een vestbrief uit 1522 is de scepenbrief van 26-61496 overgenomen.
JOl. Cijnsregister Markendaalse kapel 898 f6v. GA Breda. Archief St. Catharinadal Oosterhout, Man. en
Reg. 3 f19 1488.
J02'Item (l9.
J03'GAB Col!. Haverl11ans supp!. 514. Hij stierfin 1434 (neer. 389) "Na doodeJan Beys syns vaders en ooc
na doode sheren Jacop Beys, priester synen brueder, heer Jan Beyszoone van der Molen in de
Katerstrate. Cynsboek HG 51v.
104 ARA Den Haag AND reg. 11 2521889, 26/5-1486 en 6/9-1488.
105 R415-65-1500.
106'R415-59v-1500 / R415-62v-1500. De van Loemels, waarvan in Breda in die periode slechts twee gezinnen bekend zijn, één in deWaterpoortstrate en één in de Caterstrate, zijn vermoedelijk fàmilieJeden
van 'Jouffrou van Loel11el', moeder van Jan de bastaert van Nassau, natuur!. zoon van GraafJan rv. Van
Hooydonk, 'Nassau' 106-109.
107. Archief Weeskamer 15. GAB. ''Jan Masschereel, ridder, here van Wynantsrode, drossaert van Breda".
108·R415-38v-1499. Van Hooydonk, 'Masschereel' 91-95 en 'van der Dussen' 62-67.
I09R415-29v-1499. Van Hooydonk, 'van Buyten' 38-45.
lIo'Archief St. Catharinadal Oosterhout, Man. en reg. Il 1458 f3 , "wylen Kersten Wouter huus XXlII
oude grooten".
II1.R415-191v-1501, "Margriet Jan Boudensdochter huys ende erve neven Huygh van Wyck,Jacopszone".
112. Schepenbrief van 1467, opgenomen in R426-74-1519.
113. GAB Cijnsboek Markendaalse kapel 1469 f6v.
114. R415-261 v-1503. In die schepenbrief komen een aantal bewoners van de Caterstrate getuigen van de
poging tot koop door kanunnik Storm van het huis dat wijlen Evert van Wissel in 1469 van Jan Haest
gekocht had. Die getuigenverklaring gaat terug op het jaar 1482 en bevat informatie over de bewoners
van de huizen verder op in de Caterstrate.
115·R415-261v-1503. Henricke van Hasselt was enkele jaren daar voor, door de abt van St. Tn1yen ten behoeve van zijn vrouw Everartke Laurens Everardsdochter uit Besoyen, beleend met zekere tienden in
Baardwyk. P.C.M. Hoppenbrouwers, 'Een Middeleeuwse samenleving. Het land van Heusden (ca. 1360
- ca.1515), AAG Bijdl'agen 32 (Wageningen, 1992).
116 GAB Cijnsboek Markelldaalse kapel 1469 f16v.
117 R415-39-1499.
118IJsseling b62.
119 R416-10-1503.
120 R419-37v-1511
121. GAB, Hingman 342 map h.
122. R415-28v-1499. Zie noot 115.
123. Een oplossing biedt de situering van de oudste kelders onder beide huizen. Vinekens kelder ligt aan de
straat. R ybaerts kelder een einde van de straat af en meer naar het oosten. R ybaert zal aan de gang of
steeg, die daar lag, gewoond hebben.
124 Van Hooydonk (1992) 76-81: Van Galen.
125. Zie doctoraal scriptie van schrijver, in 1994 in druk te verschynen: 'Graaf Hendrik III van Nassau-Breda
en zijn stad, 1504-1538'.
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126R420-54v-1512 "in den voirsz. hofvan de paJmboomken" / F.CeruttiJOB XIII 1960 p8.! S. Vorsters,
1987. Overigens zonder bronvermelding. Stadsrek. 1515 f370v.
12ï. R416-169v-1505. "Jan de Ledige huys ende erve neven Comelie Willemsdochter van Oss". R419-30v1511, "Thuys ende erve dat Jan de Ledige was".
128. R416-169v-1505. "op 11ller huys ende erve ende uten hove daer achter aen liggende in de Caterstrate, neven
Koenraede van Offenbach huys ende erve op deen side ende Jan de Ledige huys ende erve op dander side".
129. R420-54a-1512.
i3o·R420-54v-1512. "heeft vercoftJan de Raeymaker Petersse een huys ende erve ende metten hove in de
Katerstrate neven Koenraet van Ortenbach huys ende erve opte oostzyde ende Sophien van Esdonck
huys opte westzyde, streckende achtelwaerr aen Adriaen Keyen erve".
131 R437-54v-1532, "Daer vvylen Sophie van Esdonckhon beyder moeder Ulltgstorven is".
I32R429-171v-1523 / R431-51v-1525.
m R438-28v / 95v-1533.
134 R420-5v-1512 / R434-67v-1529 en R440-89v-1535.
135R415-203v-1501 / R415-63v- 1500/ R416-182-1505. Van Hooydonk, 'van Haestrecht' 81-84. Uit
zijn familie was Jouffrou Ghysbrecht van Haestrecht, hofdame, die in het testament van gravin Cimburga
van Baden bedacht werd met 25 goudgulden en Adriane van Haestrecht, de vrouw van Jan de Bastaert
van Nassau, casteleyn van Heusden, die in de Steenbrugsrrare woonde. Rekening rentmeester Adriaen
van Bruheze. GAB Collo Havermans 1501 GAB.
136 R424-213-1516 / Stadsrekening 1530 1281, "Item Mechtelden van Haestrecht wedue, heeft verdect op
haer huys in de K.aterstrate, afgeslagen haer out huys, dwelck hart dack was XIII dusent leyen".
1JÎR415-63v-1500 / R419-19-1511 ! R424-213-l517 / R424-8v-1517. R425-3-1518, "het huys ende
erve daer wyJen Aechte Henrick Slagregens wedue vutgestorven is in de Katerstrate, neven Henricx van
HaJmale huys ende erve oostwaert ende Mechtelt Dyrcx van Haestrecht huysfrou, huys ende erve opte
oostzyde, srreckende achterwaert aen de beghyne erve van Breda".
138R428-36v-1521 / Juten, 19102071537.
139. R419-l9125/26-1511, De opbrengst was voor zijn kinderen 'Jenneken, Mertken, Lynke ende
Henricken, natuedicke kynder wylen MI'. Jan Storm, daer moeder af was Lysbeth van Gelckom" .
.Halmale was te Breda in 1535 gehuwd metjoufIi:ou Cornelie van Meel'ss Cossens, Collo Havennans IV I
suppL 415.
140 R437-109-1532.
141 1524, "Anno XVc XXIIII, sanderdaechs nae drie coninghen dach in januario, is gestorven jourtrou
Catharina van Nassouwe in VaJckenberch tot Breda". Juten 1910 142.
142 Rentmeestersrek. 1510 CoU. Havermans GAB, "Den deken, de canonicken en acht capellaenen, die na
de noene tsamen gecomen in Valckenberge ende aldaer leesden virgilie. De deken mette proestten
guamen in Valckenberge om te bef,'Taven tlyck. Op de baer lach een gouden eleet".
143Juten (1910) 2071208: 1531.
144·Rentmeestersrek. Adriaen van Bruheze 1508 f116 Collo Havermans. R421-4-1513. Van Hooydonk,
'van Brecht' 11-28. Goossen van Brecht was hofrneester geweest van graaf Engelbrecht samen met zijn
broer Jacop. Nadien werd hij schepen van Den Bosch maar bleefbij zijn vrouw in Breda wonen.
145Joncker Jan Masschereel, drossaet had een natued. dochter, die later trouwde met Laureys van Hasselt,
broer van de hofrneester Henric van Hasselt. Taxandria (1902) 188. R424-222-1516.
146. P.Placidus, JOB (1948) 129: "et la porte en la me entre led. sainct Wandeling et bd. maison
d'Espaigne" .
147R420-7_1512 / R,421-22v-1513 / R422-19v-1514 / R424-74-1517. "op syn huysinge, hovinge ende
erfIenissen in de Katerstrate neven de capelle van Sinte Wendelyns ende de hovinge van Valckenberge
opte ene zyde ende Lysbeth Jans van Langeracx wedue ende kynder huys ende erve ende Marie Godert
Bogbemakers erve opte andere zyde, streckende achterwaert aen der stadterven aen de vesten".
148. Placidus, JOB (r) 128, "et en ce cas leur achapter la maison du brasseur gui est derière Je ceur dud. St.
Wandeling".
149'R420-7-1512 / R438-140v-1533. Geertruydt Jans van Langeraicksdochter was getrouwd met
Berthelmeus Josephs de Wildesoon, de eleynsteker en beeldhouwer aan de Grote Kerk te Breda. Haar
zuster Comelia Jansdochter van Langeraick huwde de schrijnwerker Henrick Marcus, ouders van de
goudsmid Elyaes Marcus.

117

Jaarboek De Oranjeboom 46 (1993)

150. R431-38-1525.
151R416-5v-1503 / R421-36-1513 / R422-62v-1514.
152. R414-62v-1500.
153. R438-111-1533.
154Stadsrek. 1505 f271 / R418-5-1509 / R438-87v-1533.
155R419-138-151O / V. Paquay]OB XLIII (1990) 191: "Item besetzen ich Toenys Deckens 1 sester rocks
off twe golt gulden"; 195: "Toen Deckens 1 sester rogs". Rentmeestersrek. Goessens van Rome 1464,
ColL Havermans SuppL 514.
156 Rentmeestersrekeningen vermelden de bodediensten van "Thonys Dekens". Den 29mey waert Toinys
Dekens geschickt met brieven die myn heer hadde doen schriven aen den m.arcgrave van Antwerpen aen
den amman van Brussel aen den meyer van Loven" i.v.m. gevangenname van Graaf Engelbrecht in
Nancy. rentmeestersrek. 1476. Z~in dochter Lysbeth was gehuwd met K.oenraet van Offenbach,
Catharinastraat 7.
GAB, Rekeningen schout Hingman, 1995/ R434-82-1529.
158 Van Hooydonk, 62-67: 'Van der Dussen' / R416-12v-1503. Zij hertrouwt later rnet Jan Blerinck,
"schoutet tot Ghilse ende Ghinneken".
159 R435-20122/23v/115v-1530. Zie over hem ook noot 119.
160R435-145-1530 / Van Hooydonk, 28-38: 'Bruheze'.
161 R417-164-1507.
162 R415-191 v-1501 / R428-55v-1521 / R430-33-1524: Hij en
Jan Bondensdoehter van de Berghe,
saliger memorien", waren de ouders van de later bekend geworden Henric, Jan, Mercelis, Cornelis en
Lambreeht van de Corput.
163 R430-33-1524.
164 R431-94v-1525.
165 F.F.X. Cerutti,jOB XIV (1961) 28.
166. Geëxposeerd op de in 1993 gehouden tentoonstelling 'Antwerpen, verhaal van een metropool (16e -17e
eeuw). Ten onrechte wordt dit werk daar als 'Antwerps' beschouwd. Peter Wolfgang woonde toen al
ruim vier jaren in Breda. Dit werk vertoont treffende overeenkomst met het epitaaf van J orys van
Froenhuysen in de Grote Kerk te Breda en ademt geheel de geest van het werk uit Brugge. Breda bezit
daarmee een kostbaar exemplaar van het werk van deze befaamde kunstenaar. Het portret van Jorys van
Froenhuysen die opkijkt naar zijn schutspatroon Sint Joris is het onderwerp van dit Bredase werk.
167. Rentmeestersrek. Henrick Montens 1525, ColL Haverrnans. R458-136-1553. Zijn zoon en een dochter
zijn naar Antwerpen teruggekeerd. Alleen Kathelyn huwde een Bredanaar Jaspar Gielis Ysaex.
168 Van Hooydonk, 188-190: 'van Wyck' / R428-55v-1521.
l6')GAB Archief Weeskamer, reg. 42,1524.
170. R430-6-1523.
Stadsrek. 1531 f18v, 'Jonckeren Wynanden Masschereel, den ouden drossaet van ITlm VITle ende L
en die hij in anno XXXI verdect heeft op syn nyeu huys staende in de Katerstrate" .
172 R440-128vI180v-1535.
173. Rentmeestersrek. Montens 1525, Collo Havermans. Van Hooydonk, 'van Merwede' 95-99. Daniel was
een bastaardzoon van Ridder Dyrck van der Merwede en als zodanig een halfbroer van Johanna van der
Merwede.
174. R414-216v-1503.
175 R426-65v-1519, "Heer Jan van Wisschel, priester, dat hy op 13-3-1518 vererft heeft tot behoef der
stadt van Breda een erve dwelck den pleyn ende eensdeels den hof van syn huysinge plach te wesen daer
de vgn. borgemeesters alnu een nyeuwe strate diemen noempt Sint Annenstrate". Stadsrek. 1518 f148
"erve tussen de huysinge van Joufliou van Hasselt ende Jan van Wissehel aengecocht". De St. Annastraat
zal later behandeld worden in de reeks '.Middeleeuwse straten in Breda'.
176 R436-125v-1531 / R437-52-1532.
177 R415-266v-1503 / Stadsrek. 1518 f148.
178. R429-235-1523. Stadsrek. 1530, "Meester Zegeren Robbelgiers van IX dusent blaeuw leyen die hy in
anno XXX op syn nyeuw voirhuys in de Caterstrate heeft gedect, houdende VI roeden dacx".
179 Stadsrek. 1532 f63v.
180 V. Paquay, JOB XLIII (1990). De daar genoemde "heer Heynriek is Heer H.eynrick de Vriese, eveneens
wonende in de Caterstrate. Zij had duidelijk meer kontakt met de straat dan Paquay veronderstelt.
181 R430-47v-1524.
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182·R.436-71-1531 / R438-6-1533. Van I-Iooydonk, 28-38: 'Van Bruheze'.
183 R416-1O-1503, "neven Meester Servaes van Mer, canonick tot Breda huys ende erve op deen side en de
huysinge, hovinge ende erffenissen wylen Willemke van Ghestelen op dander side". R434-63-'1529 /
R436-111-1531.
184R416-10-1503 / R416-28v-1504 / R416-161-1505 / R424-67-1517. Stadsrek. 1517 59 /
Rentmeestersrek. Montens, Col!. Havennans, "Joris van Froenhuysen 25 gld. die hy jaerlicx plach te
hebben van de roeydrager tot Breda". Stadsrek. 151682. Na een vergadering van het sradsbestuur "met
'sheren raden op de borcht en quamen des avonts !aet van daer en teerden des avondten opte Noort met
Joryse Kamerlinck".
185 RA26-24-1519.
186. Zijn epitaaf in de Grote Kerk van Breda is een der weinig overgebleven werken van de bef:1al11de goudsmid Peter Wolfgang van Colen in dezelfde straat wonende en werkende.
187. R433-33v-1519. Brekelmans laat ten onrechte dit huis kopen door de weduwe Petersem. JOB XXIX
(1976) 147.
188.R.469-67v/68/68v-1564.
189·.R419-37v-1511 / R420-43v-1512, "het huys ende erve metten hove in de Katerstrate neven heer Peter
Stevens huys ende erve opte oostzyde ende heer Jans van Vuchtschoot, priester ende canonick tot Breda
huys ende erve op dander zyde".
190'1~424-34-1517 / R429-200-1523.
191. R432-269v-1527 . .Iaspar van Spaengien was de zoon van ridder Philips van Spaengyerl. Zijn broer
Cornelis is later burgemeester van Antwerpen. Na de stadsbrand is Jaspar zeer aktief in het opkopen va.n
verbrande erven, die hij na herbouw weer verkoopt.
192 R434-4-1529.
193 R436-15-1532.
J4
I'
R428-32-1521 / R434-21-1529.
195'R415-262v-1504: "Stoffel van Rosencl1el huys ende erve". R419-17-1511: "Jan Claeus sPellenzone
reyckt uyt een erfchyns op de rechte helftscheydinge van den hnyse ende erve ende op syn gedeelte van
den hove d"aen liggende in de Katerstrate neven Jan Vincken erfgen. huys ende erve ende Peter Stevens
huys ende erve beyde op d'een zyde ende thuys ende erve dat Stoflèlen van Rosendael toe te behoren
plach op dander syde".
196R419-17-1511 / R433-111-1528 / R436-146/153-1531, Andries Anthonis Ghoryszone verkoopt een
cijns op zijn huizen waaronder 'thuys daerachter in de Katerstrate neven GiJlis van Alphen wedue huys
op deen zyde ende Aert Dyrc Jansse huysfi'ou huys op dander zyde. Drie veertelen rogs erfpacht de tafeIe
sheylich Gheests".
197. R415-262v-1504, "aengecomen van Jan Hemlansz. preuve, in de Caterstrate neven Jacop Reyners van
de Byestraten huys ende erve op deen syde ende Stoffel van Roesendaels huys ende erve op dan der
syde".
198R425-32-1518, "Comelis Luyck de Mandemaker zet tonderpand zyn huysinge, hovinge ende erffenisse
gelyc hy die nu bewoont, naestJacop van Byestraten". R426-36-1519, 'JelUleken van Peer heeft gecoft
uyt sheren hant het huys daer wylen Cornelis Luyck de Manmakerssone toe te behoiren plach in de
Katerstrate neven Jacop van Byestraten huys ende erve op deen syde en Andries Anthonis Ghoryszone
op dander syde".
199 R433-111-1528 / R436-54-1531.
2()O. R 417-156-1507, "Jacop Reynersz. van de Byestraten heeft vercoft Henricken Jan Clerqz. een eyndebuys ende erve geheyten 'den Beytel' in de Katerstrate neven de voirsz. Jacop eyndehuys ende erve op
deen syde ende Kathelyn Merten teengieters huysfrou huys ende erve op dander syde metten gebruyck
van de erf\vege tot opte Vaert". R429-41-1522 / R433-11l-1528 / R436-54-1531.
201. In 16e eeuwse vestbrieven wordt vaak de stadsgracht vanaf het klooster St. Catharinadal tot aan de kasteel gracht "Oude Marck" genoemd. Dat impliceert dat die stadsgracht gegraven is in en langs de bedding
van een oude rivier(tje).
202 R415-38-1499: "streckende van der strate voir tot opte vaert, teynden over Jacop Reynsz. erve van der
Byestraten tot opte trappe". R415-262v-1504 / R436-34v-1531: met daarin opgenomen een vestbrief
van 1505 "Margriete Jan Claesdochter vercoft aen Kathelyn Jan Tenghieters wedue". R429-196v-1523:
"Alsoo de vs. Jan van Ham achter syn half of. eynde huys ende erve in de Katerstrale by de
Gasthuyspoorte geset ende gerymmert heeft een nyeuwe camet..". R 436-34v-1531.
203. Hs.van der Malen f146, Archief Klooster St. Carh. dal Oosterhout.
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204 Stadsrek. 1534 fl25.
Stadsrek. 1535 fl61 v. De stadsopzichter Michiel van der Put kreeg daarvoor van het stadsbestuur XXXI
Rgl. en 15 str.
206. R457-153v-1552.
R440-103v-1535 I R441-151v-1536 I R447-18v-1542 I R442-114v-1537 I R441-61-1536 R44632-1541 I R442-117-1538.
20S Stadsr. 1535 fl55 I 1536 f237.
209R440-28/180v-1535 IR 441-48-1536 I Stadsr. 1535 fl59 en 1536 f238v.
210. R441-38v-1536 I R442-96v-1537, "gelyck hy nu ter tyt getimmert heeft".
211. Stadsr. 1537 f32v, "heer Florys van Ryswyck, priester twee viercant hooch".
212 R441-69v-1536 I Stadsr. 1537 f36, "Cornelis Ygram verdect op syn huys, 2 viercant hooch".
2l3R440-180v-1535 I R444-30-1539 I R441-32/51-1536 IStadsrek. 1537 f31.
214 R443-21 v/51 v-1538, 'Jaspar mag om een somme van geit in den ghevel van syne halven huyse omtrent
de Gasthuyspoorte tymmeren, anckeren in den gevel van het halve huys van Thomas Henrick
Wytensone, achterwaert als geboirde dat de stadtvesten ende erven werden geleeght, dat achterwaert tot
in de stadtgraven"l stadsrek. 1537 f17v, "Betaelt Jaspar van Ham, dat hy de spoeye van der vaert by de
Gasthuyspoorte ende twater tot behoirlyckeu tyde uyt ende inne gelaten heeft. 25 str."
215 R443-63-1538 IStadsr. 1539 fl 01 v, "twee viercant en een viercant verdect".
216 R447-18v-1542.
217. R450-157-1545.
218 R457-23-1552: "Jan Ottenzone van Galen belooft een huys te setten voor Sinte Jansdach opte hofstadt
van wylen Heer Jan Potters. Hij heeft geanckert in den muer van Pauwels van Haestrecht. De mooswateren moet Jan leyden doir de huele die gemaict is comende een voet bynnenwaerts den hoenderhuysken dwelck Pauwels van Haestrecht heeft staende achter syne huyse".
219 Foto's van waardevolle fragmenten z~jn gepubliceerd inJOB XXIX (1976).
220 Brief uit Valadolid aan Gabriel de Biest uit 1527. Juten (1910) 1531 179 188.
221. GAB, rekeningen Begijnhof, 1536-1538, 187 fl5v.
222. GAB rekeningen Begijnhof, 1541-1544. 189 flO en fll, "Utgaven met die timmerasie van de drie huysen voer die poort te samen Vc UIII Rg. lortstuver". Betaelt van Sint Katelyn te sniden ende te scilderen die voer aen die port staet". R449-99v-1544 I R.449-136-1544. Deze muur is in 1990 bij een onderzoek door de stadsarcheologische dienst teruggevonden met nissen en het keldergat. Zij zijn gerestaureerd en dus veilig gesteld.
223 Van Hooydonk, 106-109: 'Nassau'.
224R449-132-1544 I R451-145v-1546.
225. Deze lijst is opgenomen om als startbasis voor onderzoek naar de jongere geschiedenis van die straat te
kunnen dienen.
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