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Archeologisch en bouwhistorisch onderzoek 
in twee huizen van het Begijnhof te Breda

door

MARIEKE ARKEMA en JOHN VEERMAN

Inleiding 

Eind 2008 en begin 2009 is door Bureau Cultureel Erfgoed van de gemeente 
Breda archeologisch en bouwhistorisch onderzoek uitgevoerd in twee huizen van 
het Begijnhof aan de Catharinastraat in Breda (afbeelding 1). De betreffende wonin-
gen liggen direct achter de gang waar in 1990 bij archeologisch en bouwhistorisch 
onderzoek twee grote bogen in de muur zijn aangetroffen die zijn toegeschreven aan 
het klooster dat Johanna van Polanen, vrouwe van Breda, in de eerste helft van de 
vijftiende eeuw heeft laten bouwen. Nog voor dat het onderzoek goed en wel van 
start is gegaan, werd in de krant al melding gemaakt van de spectaculaire ontdekking 
van de derde kloosterboog.1 Tijdens het onderzoek bleek al gauw dat van een derde 
boog geen sprake is. Wel zijn er fundamenten en muurresten aangetroffen die in 
verband zijn te brengen met gebouwen die op het terrein hebben gestaan voordat 
het Begijnhof is gebouwd. Dit artikel gaat over het bouwhistorisch en archeologisch 
onderzoek dat is uitgevoerd, waarbij de vraagstelling breder is dan alleen de zoek-
tocht naar sporen van het verdwenen klooster.2 De vraag in dit artikel is of deze on-
derzoeken nieuwe inzichten en antwoorden hebben opgeleverd over de geschiedenis 
van dit kleine, maar zeer interessante deel van Breda.

Voor het beantwoorden van de hierboven gestelde vraag zijn tijdens het archeo-
logisch en bouwhistorisch onderzoek verschillende doelstellingen geformuleerd. De 
belangrijkste doelstelling is meer inzicht te verkrijgen in de bouwgeschiedenis van de 
onderzochte huizen van het Begijnhof zelf. Dit is vooral door middel van het bouw-
historisch onderzoek in kaart gebracht. Door het pleisterwerk op strategische plaat-
sen in de woningen te verwijderen, komt het metselwerk te voorschijn. Op basis van 
onder andere de kleur en maten van bakstenen, het metselwerk en voegwerk is door 
bouwhistoricus John Veerman van Bureau Dröge een inventarisatie gemaakt van de 
verschillende bouwfasen van de betreffende begijnhuizen. Met behulp van het ar-
cheologisch onderzoek is gekeken naar de fundamenten onder het huidige loopni-
veau van de woningen en de verbinding met het bovengrondse muurwerk.

 De tweede doelstelling is het beter in kaart brengen van de geschiedenis van het 
terrein voor de bouw van het Begijnhof en de relatie van het voormalige klooster tot 
het Begijnhof. Ook hier blijkt de samenwerking tussen bouwhistorie en archeologie 
zeer vruchtbaar. Tijdens beide onderzoeken zijn restanten van muurwerk aangetrof-
fen die vóór de bouw van het Begijnhof gedateerd kunnen worden. Vele vragen 
rondom deze muurresten en fundamenten zijn aan bod gekomen. Hoe heeft het 
complex er eigenlijk uitgezien? Is er een kloostergang geweest en waar lag deze pre-
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cies? Hoe is de verbinding met de Waalse kerk geweest? Is het gebouw ooit in ge-
bruik geweest? Uiteindelijk kwamen we uit bij de vraag: is er wel sprake van een 
klooster zoals gereconstrueerd naar aanleiding van de in 1990 aangetroffen bogen? 
Daarnaast zijn voor het archeologisch onderzoek vraagstellingen geformuleerd om 
niet alleen sporen van het vermeende klooster te onderzoeken. Er kunnen namelijk 
ook sporen van activiteiten uit de middeleeuwen worden verwacht. Daarnaast is het 
mogelijk sporen aan te treffen die verband houden met het huis Valkenberg. Dit 
hofhuis uit de vijftiende eeuw is met geofysisch onderzoek getraceerd in het huidige 
park Valkenberg, vlak bij het Begijnhof.3 Het is goed mogelijk in de omgeving res-
tanten van bijgebouwen, afvalkuilen of waterputten te vinden die te maken hebben 

1: Deel van het Begijnhof te Breda met de verschillende onderzoekslocaties (Bewerking van J.W. Veerman 
op uitsnede van plattegrond van Begijnhof van architect B. Wiercx, 1945)
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met dit hofhuis. In dit artikel willen wij de resultaten van het recente onderzoek aan 
u presenteren. Eerst worden de historische achtergronden en in het verleden uitge-
voerde onderzoeken in en rondom het Begijnhof besproken. Vervolgens komen de 
resultaten van de recente onderzoeken aan bod en geven we antwoord op de hier-
boven gestelde vraag. 

Bouwen in een drassig deel van de stad

Over de vroegste activiteiten in het deel van de Catharinastraat waar het 
Begijnhof ligt, is niet veel bekend. Het noordoostelijk deel van de Catharinastraat is 
op de flank van een dekzandrug gelegen, terwijl richting het huidige park 
Valkenberg het een vrij laag gelegen, drassig gebied betreft. De kop van de 
Catharinastraat en de Boschstraat wordt als een vroege nederzettingskern be-
schouwd, mede op basis van de grote hoeveelheden vondstmateriaal daterend vanaf 
de twaalfde eeuw dat bij verschillende onderzoeken is gevonden. Bij archeologisch 
onderzoek op verschillende locaties (begin Boschstraat, hoek Vlaszak en Boschstraat, 
Catharinastraat 87), is op de natuurlijke zandgrond een venige laag aangetroffen. 
Veen ontstaat als er door slechte afwatering natte omstandigheden heersen waardoor 
plantenresten slecht worden afgebroken. Onder de Waalse kerk is een natuurlijke 
waterloop teruggevonden. Uit deze gegevens blijkt dat dit deel van Breda in eerste 
instantie nat en drassig was en daardoor niet erg aantrekkelijk voor bewoning. Wel is 
het gebied mogelijk agrarisch (weiland) in gebruik geweest. Op de veenlaag is op 
een gegeven moment een zandpakket opgebracht. Kennelijk was ophoging nodig 
om het gebied geschikt te maken voor gebruik en bewoning. Greppels, afval- en 
paalkuilen, haardplaatsen en lemen vloeren komen vanaf de late twaalfde eeuw voor, 
hoewel deze sporen van activiteiten en bewoning nog geen duidelijke oriëntatie 
hebben op de huidige Catharinastraat. Waarschijnlijk wordt met de bouw van de 
Gasthuispoort in de tweede helft van de dertiende eeuw de Catharinastraat een door-
lopende straat in het middeleeuwse Breda. Daarvoor was vooral de Veemarktstraat 
een belangrijke route door de stad. In zowel de Waalse kerk als ter hoogte van de 
Catharinastraat zijn verschillende bouwfasen van woonhuizen aangetroffen, daterend 
van de dertiende tot de vijftiende eeuw. In deze periode is de ontwikkeling van 
houten woningen naar geheel stenen huizen waarneembaar.4 Ter plekke van de St.-
Wendelinuskapel (vanaf de zeventiende eeuw Waalse kerk geheten) zijn de eerste 
duidelijke sporen van bewoning te dateren in het midden van de veertiende eeuw. 
De daarop volgende fasen betreffen bakstenen fundamenten, die vlak voor de bouw 
van de St.-Wendelinuskapel worden gedateerd (circa 1430).5 

Door Paquay zijn deze huizen ook in de archieven terug gevonden.6 Het blijkt 
te gaan om drie huizen, waarvan één huis is opgedeeld in twee woningen. Volgens 
de archieven worden deze twee halve huisjes aan één zijde begrensd door het huis 
van ‘mijn juffrouwe van Assouwen’ oftewel Johannna van Polanen, en aan de andere 
zijde door dat van ‘Melys Janssone die Timmerman’. De timmerman verkocht in 
1429 zijn huis aan de drossaard Heinric van Ringberghen die optrad namens Johanna 
van Polanen. De twee halve huisjes werden bewoond door Jan die Jeegher en Jan 
Oeijen. Ook Jan die Jeegher verkocht zijn huis aan Heinric van Ringberghen in 
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1429. Het huis van Jan Oeijen werd door zijn zoon in 1426 verkocht aan Ghorys 
van Osse, die mogelijk handelde in naam van Johanna van Polanen. Dat betekent dat 
in 1429 Johanna van Polanen de drie huizen die tijdens het archeologisch onderzoek 
zijn aangetroffen in haar bezit had. De huizen komen later in de archiefstukken niet 
meer voor. In 1440 is inmiddels de St.-Wendelinuskapel gebouwd. Op basis van de 
historische gegevens en het archeologisch onderzoek blijkt dus dat de huizen zijn af-
gebroken om de kapel te kunnen bouwen.

Vrouwe Johanna van Polanen heeft opdracht gegeven om de St.-
Wendelinuskapel te laten bouwen. De kapel is vanaf 1440 in gebruik, hoewel deze 
pas in 1446 door de zoon van Vrouwe Johanna, Jan van Nassau, is gewijd. Vrouwe 
Johanna was de dochter van Jan van Polanen, heer van Breda. Zij trad op elfjarige 
leeftijd in het huwelijk met Engelbrecht I van Nassau, die daardoor heer van Breda 
werd. Uit een oorkonde gedateerd in 1440 blijkt dat zij niet uitsluitend een kerk 
wilde laten bouwen, maar tevens het eerste mannenklooster in de stad Breda wilde 
stichten. Over een functionerend klooster zijn in de bewaarde archieven echter geen 
verwijzingen aangetroffen. Lange tijd hebben historici aangenomen dat het nooit zo-
ver is gekomen dat het klooster werd gebouwd. Het overlijden van Vrouwe Johanna 
in 1445 wordt wel gezien als reden voor het niet in gebruik nemen van het klooster.

Pas een eeuw later kunnen we de draad weer oppakken wanneer in 1535 wordt 
begonnen met de bouw van het huidige Begijnhof. Het ‘oude’ Begijnhof was gele-
gen op het Kasteelplein voor het kasteel van Breda. Voor de uitbreidingen van het 
kasteel door Hendrik III van Nassau lag het oude Begijnhof in de weg en waren de 
begijnen genoodzaakt een ander onderkomen zoeken. Na lange onderhandelingen 
hebben zij de St.-Wendelinuskapel in bezit gekregen met de achterliggende grond 
om woningen te kunnen bouwen voor de begijnen. Het werd een rechthoekig 
complex van vermoedelijk vier vleugels met kleine huizen rond een binnenplaats. 

2a en 2b. Links een enkele jaren geleden gepresenteerde reconstructie van het pandhof zoals voorgesteld op 
grond van de vondsten (twee bogen en wat andere resten) van omstreeks 1990. Deze vierzijdige kloos-
tergang achter de St. Wendelinuskapel zou als deel van een mannenklooster rond 1440 zijn gebouwd. 
Rechts de plattegrond van het pandhof binnen de contouren van de huidige bebouwing. (Bureau 
Cultureel Erfgoed Breda)
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De huizen hadden één bouwlaag met een zolder. De zuidelijke vleugel tegen de St.-
Wendelinuskapel werd ingericht als infirmerie. De infirmerie was samen met de ka-
pel de oudste gemeenschappelijke voorziening van een begijnhof. Soms was de infir-
merie zelfs ouder dan de kapel. Het gebouw was bestemd voor de huisvesting van 
arme en zieke begijnen. Het Bredase begijnhof beschikte zeker vanaf 1343 over een 
dergelijke instelling. Regelmatig ontving de meesteres van het hof schenkingen voor 
het onderhoud van de armen en zieken in de ‘fermerie’. Van andere hoven is be-
kend dat daar ook vrouwen van buiten het hof met enig vermogen werden toegela-
ten. Zij moesten dan in ruil voor hun levensonderhoud hun vermogen aan de infir-
merie nalaten. De verzorging van de zieken werd gedaan door arme begijnen.

Traditioneel lag de infirmerie tegen de kapel van het hof aan. Dan konden de 
zieken toch zonder veel problemen de kapel bezoeken. Ook in Breda lag de zieken-
zaal tegen de kapel aan.7

Aan het einde van de zestiende eeuw werd de infirmerie omgevormd tot schuil-
kerk naar aanleiding van de Reformatie. In 1648 werd de St.-Wendelinuskapel in 
gebruik genomen door de Waalse gemeenschap. Globaal kunnen we de uitbreidin-
gen, verbouwingen en aanpassingen vanaf de bouw van het Begijnhof reconstrue-
ren.8 Uit archiefstukken blijkt dat tussen 1781 en 1788 de huizen stapsgewijs met 
een verdieping werden verhoogd (zie hieronder bij bouwhistorisch onderzoek be-
gijnhuizen 75 en 77). De nokhoogte van het dak bleef gelijk, maar de borstwering 
werd opgetrokken waardoor het dak minder steil werd en de huizen een eerste ver-
dieping kregen. 

Volgens Otten van Bureau Cultureel Erfgoed is er één aanwijzing voor bewo-
ning in de periode van voor 1535. Er is in 1494 sprake van een zuilengalerij die zich 
vanaf de sacristie van de St.-Wendelinuskapel uitstrekte langs de kapel. In deze zui-
lengalerij waren drie huizen gebouwd, maar waar zich de drie huizen exact bevon-
den is niet duidelijk. Eén van deze drie huizen werd in 1494 verkocht aan Maria van 
Loon en is op die manier blijkbaar in het huidige Begijnhofcomplex terecht geko-
men. De galerij wordt in de Latijnse tekst aangeduid met de term ‘pilaria’.9 Aan het 
eind van de achttiende eeuw wordt in de inventaris van het Begijnhofarchief ver-
meld: Op 19 april verkondigde de pastoor van de begijnen dat er de volgende dag 
om 10.00 uur een verkiezing zou plaatsvinden. Die dag kwamen de begijnen na de 
mis samen in de zaal, galerij genaamd.10 Verder is uit notulen van de bouwvergade-
ringen in 1974 op te maken dat tijdens de restauratie van de begijnhuizen 79 en 81 
in de scheidende wand op de begane grond een gotische boog is aangetroffen. 

In de negentiende eeuw is veel ge- en verbouwd in het Begijnhof. De pastoors 
Van Zon (overleden in 1859) en na hem Verdaasdonk gaven leiding aan het werk.11 
Aan de noordzijde van het complex werd de nieuwe Catharinakerk gebouwd en in 
1838 in gebruik genomen. Hierdoor raakte de schuilkerk in de zuidelijke vleugel 
buiten gebruik en werd verbouwd tot drie begijnhuizen. In het midden van de ne-
gentiende eeuw was er behoefte aan meer woningen en werd een tweede carré van 
begijnhuizen aan de oostelijke zijde toegevoegd. Ook kwam er een nieuwe pastorie 
naast de nieuwe kerk. Aan de binnenzijde van de huizen werden in de tweede helft 
van de negentiende eeuw ook veranderingen doorgevoerd; de nu nog aanwezige 
schouwen zijn hier een voorbeeld van. In de eerste helft van de twintigste eeuw 
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werden er opnieuw verbouwingen uitgevoerd. Eerder aangebracht pleisterwerk en 
kapotte bakstenen werden vervangen en het voegwerk vernieuwd. Van 1969 tot 
1980 zijn de woningen gerestaureerd. Net als in 1781 tot 1788 werd deze renovatie 
stapsgewijs uitgevoerd. 

Archeologisch onderzoek in 1990

In archieven noch in enige andere overgeleverde vorm zijn er aanwijzingen ge-
vonden die aangeven dat het mannenklooster ook daadwerkelijk bestaan heeft. Het 
is dus niet bekend hoe het terrein achter de St.-Wendelinuskapel in de periode van 
1440 tot aan de bouw van het Begijnhof in 1535 is gebruikt en hoe het er uit heeft 
gezien. Hebben er gebouwen gestaan? Of hoorde (een deel van) de grond bij het 
hofhuis Valkenberg?12 Het archeologisch en bouwhistorisch onderzoek in 1990 aan 
de Catharinastraat 87, het perceel direct ten oosten van het Begijnhof, heeft opzien-
barende resultaten opgeleverd over juist deze periode.13 Door een verwoestende 
brand moest het bestaande pand grotendeels worden afgebroken en was het mogelijk 
onderzoek uit te voeren. Naast vele jonge sporen van kelders en een brouwhuis zijn 
twee bogen in de muur tussen de Catharinastraat 87 en de huizen van het Begijnhof 
aangetroffen (afbeelding 3 en 4). Binnen de nieuwbouw die het afgebrande complex 
heeft vervangen, zijn die bogen grotendeels zichtbaar gelaten. Tevens zijn funda-
menten aangetroffen die gedateerd worden in het midden van de vijftiende eeuw, 
vóór de bouw van het Begijnhof. Deze fundamenten zijn gegraven sleuven waar al-
lerlei resten van steen, baksteen en puin zijn vermengd met mortel of kalkspecie. 
Aan de bovenzijde, waar de muurfundamenten van het gebouw op zijn gemetseld, 
zijn de puinfunderingen afgesmeerd met kalkspecie voor meer stevigheid. 

In de puinfundamenten zelf zijn geen dateerbare vondsten aangetroffen, maar op 
het terrein van de Catharinastraat zijn diverse afvalkuilen opgegraven met daarin da-
teerbaar aardewerk. De kuilen die door de fundamenten oversneden worden, bevat-

3: Schema van aangetroffen bogen aan de Catharinastraat 87 met reconstructie van een eventuele derde en 
vierde boog (bron: J.W. Veerman, met gebruikmaking van geveltekening van BCE gemeente Breda). 
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ten materiaal dat in ieder geval tot in 1425 gedateerd kan worden. De jongere kuilen 
die op hun beurt de fundamenten oversnijden zijn op zijn vroegst vanaf 1450 in ge-
bruik genomen. Dat betekent dat de fundamenten in de periode van ongeveer 1425 
tot 1450 gedateerd kunnen worden. In de tijd dat de St.-Wendelinuskapel werd ge-
bouwd, zijn aan de noordzijde van de kerk tevens bouwactiviteiten geweest. 
Wanneer de aangetroffen puinfundamenten met elkaar verbonden worden, is het 
mogelijk een grondplan van een gebouw te reconstrueren met verschillende zalen en 
een galerij. Op basis hiervan heeft men gemeend een reconstructie te kunnen maken 
van een groot pandhof (of kloosterhof) dat achter de St.-Wendelinuskapel heeft ge-
legen. Deze reconstructie roept echter vragen op die we, naast de andere onder-
zoeksvragen, in het meest recente onderzoek proberen te beantwoorden.

Bouwhistorisch onderzoek begijnhuizen 75 en 77

Een deel van de vragen die de onderzoeken uit het verleden oproepen, kan wel-
licht met nader onderzoek van Begijnhof 75 te beantwoorden zijn, gezien de ligging 
van het huis direct aan de andere zijde van de in 1990 aangetroffen bogen (voor lig-
ging zie afbeelding 1). Daarbij is ook bij het bouwhistorisch onderzoek uitgegaan 

4a en 4b: Overzicht en detail van de twee bogen aan de Catharinastraat 87 na restauratie (foto: J.W. Veerman) 
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van de vraag: wat is historisch aantoonbaar, oftewel wat is geschiedenis en wat is ver-
onderstelling?14

Het onderzoek is begonnen met een bouwhistorische opname.15 Het begijnhuis 
nr. 75 bleek grotendeels zijn laatnegentiende-eeuwse hoedanigheid te hebben be-
houden, met de restanten van een ‘harde’ restauratie in de loop van de twintigste 
eeuw. 

Er zijn waarnemingen gedaan die meer vertellen over de bouwgeschiedenis van 
het huis. Zo kunnen de delen van de balklaag boven de begane grond zestiende-
eeuws zijn; sommige wanden vormen geen haakse hoeken; de balken boven de ver-
dieping zijn achttiende-eeuws. De kapconstructie is nog jonger; uit de late negen-
tiende of vroege twintigste eeuw; bij de trap rechtsachter naar de eerste verdieping 
bevindt zich een opmerkelijke knik; de rechterwand op de verdieping bolt of buikt 
uit; de geveltop hierboven vertoont een onregelmatig muurvlak. 

Om de constateringen van de bouwhistorische opname verder te onderzoeken, 
is besloten op een aantal plaatsen de muren van hun pleisterlaag te ontdoen. 
Hierdoor kan het achterliggende metselwerk nauwkeurig worden bestudeerd. Er 
wordt gelet op homogeniteit van het metselwerk en de mogelijkheid tot datering. 
Wanneer er stukken muur uit verschillende perioden op elkaar aansluiten of wan-
neer er reparaties blijken te zijn uitgevoerd, wordt gekeken hoe en wanneer dit is 
gedaan en wat de reden is geweest. 

Het metselwerk van de bollende muur op de verdieping blijkt een rommeltje te 
zijn. Hier wordt geen vijftiende-eeuws muurwerk (van de ‘kloostermuur’) aange-
troffen en evenmin een gave muur uit de bouwtijd van het Begijnhof. Maar ook niet 
iets dat later in één keer is opgetrokken. De situatie blijkt onduidelijk en historisch 
gelaagd. Op zolder is bij de geveltop een soortgelijke gelaagdheid gevonden, maar 
hier zijn de sporen beter te interpreteren, mede door het bestuderen van de archie-
ven. De heer Smits heeft een artikel gepubliceerd waarin wordt beschreven dat de 
huisjes in de jaren tachtig van de achttiende eeuw na elkaar werden verhoogd. 
Voorheen is sprake van een begane grond en een zolder, maar bij de verbouwing is 
een verdieping aangebracht. Opvallend is dat de nokhoogte ongeveer gelijk is geble-
ven – de zestiende-eeuwse versie van de begijnhuizen had dus een zeer hoog dak. 
Smits reconstrueerde dit aan de hand van archiefstukken, maar daadwerkelijke aan-
wijzingen voor deze verbouwing waren er niet. Na het maken van een kijkgat op de 
zolder werd een deel van de vermoede vroegere daklijn zichtbaar. Bij het ‘verder 
pellen’ komt de bevestiging: het door Smits vertelde verhaal klopt.16 

De ontstaansgeschiedenis van het begijnhuis wordt op de begane grond zicht-
baar, zoals de hoek rechtsachter en de aan beide zijden aansluitende wanden. Na 
ontpleisteren blijkt het afwijkende schuine stuk muur ander metselwerk te bevatten 
dan dat ervoor en ernaast. De achtermuur en zijmuur bevatten metselwerk dat qua 
formaat en de maat van tien lagen baksteen overeenkomt met metselwerk op andere 
plaatsen uit de nieuwbouwtijd van het Begijnhof. Verderop in de rechtermuur komt 
dit metselwerk eveneens te voorschijn. Het tussenliggende stuk in de achterhoek 
oogt zeer rommelig. Dit komt doordat het is afgehakt. Gezien de samenstelling van 
de kalkmortel en de soort baksteen is het oud. De tienlagenmaat is groter dan die 
van het werk van omstreeks 1535; reden om het vroeger te dateren.17 Het afkappen 
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van de muur lijkt te maken te hebben met de iets andere richting die de middel-
eeuwse muur ten opzichte van de zestiende-eeuwse muur heeft. Bij de bouw van 
het Begijnhof is een deel van de muur uit de ‘kloostertijd’ gehandhaafd, maar heeft 
men ook de gelegenheid te baat genomen om de hoekverdraaiing die stamde uit een 
vroeger tijdperk te corrigeren. De archeologen hebben in het keldertje dan ook een 
fundering gevonden die op de lijn van de middeleeuwse muur ligt (zie hieronder bij 
archeologisch onderzoek begijnhuizen 75 en 77).

De huidige fietsenstalling ten zuiden van het begijnhuis 75 is eveneens aan 
bouwhistorisch onderzoek onderworpen, waarbij kijkgaten in het pleisterwerk zijn 
gehakt . Hier is de noordelijke boog gezocht van de twee bogen die in 1990 al aan 
de andere kant zijn gevonden. En deze ís gevonden, in de achterwand van de stalling 
(afbeelding 5). In het muurwerk blijkt in het verleden veel weggehakt en aangevuld. 
Toch zijn aan beide zijden de dagkanten gevonden en kan de kromming van de 

5: Kloosterbogen aangetroffen aan de zijde van het Begijnhof tijdens het bouwhistorisch onderzoek (bron: 
J.W. Veerman)
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spitsboog een stuk gevolgd worden.18 De top van de boog en de laagste stukken van 
de boogdoorgang zijn echter niet meer aanwezig. Binnen de boog blijkt in latere in-
stantie een vulling te zijn aangebracht van grote (oude) bakstenen in halfsteens ver-
band. Dit wijst erop dat er dieper in de boog nog een vulling bestaat, zoals eerder 
ook aan de andere kant al werd vastgesteld. Hier lijkt daarom geen sprake van een 
oorspronkelijke doorgang, maar eerder van een nis. De borstwering waarvan aan de 
stallingzijde elk spoor ontbreekt, is er aan de zijde van Catharinastraat 87 nog wel. 
De muur waarin de boog is opgenomen, bestaat uit metselwerk dat op grond van 
zijn maten ouder wordt geacht dan het Begijnhof. Het metselwerk is in de vijftiende 
eeuw te dateren. Aan de linkerzijde loopt dit muurwerk de hoek om, in de zijmuur 
van de stalling, en dan nog ca. 85 cm door naar voren. Hier sluit het aan op metsel-
werk dat uit ongeveer 1535 moet stammen, de periode van de bouw van het 
Begijnhof. De overgang is rommelig, maar welbewust gemaakt: de muur uit twee 
delen vormt één vlak. 

De tegenovergelegen muur is van een heel andere aard. Het middeleeuwse 
muurwerk rechts van de boog gaat niet de hoek om. Er sluit een muur op aan van 
veel meer regelmatige en rodere baksteen. De aansluiting is ‘koud’; er is geen ver-
band. De rode muur is in de zeventiende tot de negentiende eeuw tot stand geko-
men, maar is helaas niet exacter te dateren. 

Een paar maanden later komt ook Begijnhof 77 beschikbaar voor onderzoek. 
Dit begijnhuis ligt in de zuidelijke vleugel van het Begijnhof en heeft een L-vormige 
plattegrond (afbeelding 1). De noordelijke muur sluit aan op de fietsenstalling. Het 
deel van het huis rechtsachter ligt tegen de kapel aan en heeft zijn eigen lessenaars-
dakje. Boven het grotere voorste deel van het huis ligt de zogeheten ‘museumzol-
der’, in gebruik bij het Begijnhofmuseum en die zich ook boven begijnhuis 79 uit-
strekt. Op deze plek werd in de zestiende eeuw de ziekenzaal van het Begijnhof, de 
infirmerie, gesitueerd. In de zeventiende eeuw, nadat de St.-Wendelinuskapel in 
handen van de Waalse gemeente was gekomen, richtten de katholiek gebleven be-
gijnen in deze vleugel hun schuilkapel in. Pas in de negentiende eeuw, omstreeks 
1860, werden hier drie huisjes gemaakt, toen de katholieken weer openlijk konden 
kerken en het Begijnhof zijn Catharinakerk had gekregen. De woningen zijn in de 
jaren zeventig van de twintigste eeuw ingrijpend gerestaureerd. Van de meeste 
bouwfasen tussen de vijftiende en twintigste eeuw zijn sporen aangetroffen.

Ook in dit huis worden aanwijzingen verwacht over de periode voorafgaand aan 
de bouw van het Begijnhof. De eerste of zuidelijke van de twee bogen moet worden 
gezocht in de linkerwand van de opkamer. We vonden al snel de rechter dagkant en 
de aanzet van de boog. De aanzet ligt wat laag ten opzichte van de vloer, maar dit 
hangt samen met het feit dat het hier een opkamer betreft: de vloer ligt zo’n 80 cm 
boven het maaiveld. Bij onderzoek in de kelder blijkt de verticale bouwnaad dan 
ook verder door te lopen. Helaas is een basement waarop eventuele colonnetbundels 
(enkele tegen elkaar aan geplaatste halfzuiltjes waarop bogen of gewelven rusten) en 
uiteindelijk de gewelfribben moeten steunen niet aan het licht gekomen: in het ver-
leden is teveel in de steen gehakt en vervangen. 

Weer boven, in de opkamer, is opnieuw begonnen met ‘pellen’ (afbeelding 6). 
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Onder de boog blijkt de buitenste laag te bestaan uit een vleilaagje van platte stenen 
in cement. Hierachter liggen diverse pleisterlagen van witte tot lichtgrijze kalkmor-
tels, zoals gebruikelijk bij oud werk. Een van de oudste mortellagen heeft echter een 
rode kleur. De ondergrond blijkt te bestaan uit ruw metselwerk met grote brokken 
kalkmortel, duidelijk een latere opvulling. De randen van de dagkant en het begin 
van de boog bestaan uit ruwe baksteen. Hier is met de verschillende verbouwingen 
zeker gehakt. De stenen van de dagkant en de boogaanzet hebben vroeger netjes af-
gewerkte schuine zijden gehad met daarop een ‘kraal’. De stenen vormen samen een 
doorlopende ronde band. Bij het verder afpellen van de vulling onder de boog, kwa-
men er als vanzelf puin- en mortelbrokjes los. Er ontstond een gat waardoor in de 
gang naast Catharinastraat 87 kon worden gekeken. De profielen van de boog uit 
gehouwen kalksteen en baksteen zijn goed te zien. De vulling blijkt zeer oud, maar 
in latere instantie geplaatst in wat voorheen een doorgang was. Het betreft een dun-
ne schil, precies in het midden van de doorsnede van de boog. Het lijkt er dus op 

6: Het ‘pellen’ van de ach-
termuur van begijnhuis 
nummer 77  
(foto: J.W. Veerman). 
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dat in de tijd dat hier de ziekenvleugel is ingericht, de doorgang is dichtgezet en dat 
die dichtzetting van een rode afwerking is voorzien. Mede met behulp van de maten 
aan de andere kant van de muur, kan de omtrek van de boog op de muur getrokken 
worden. De linker dagkant zou zich net binnen de wasruimte aan de voorzijde van 
het begijnhuis bevinden. De top van de boog moet boven de zoldervloer worden 
gezocht. We besloten echter dat we voor nu voldoende weten. Verder hakken zou 
leiden tot onnodige beschadigingen.

Afgaande op de breedte van de boog lijkt het dat de voor- en achtergevel van 
het huidige begijnhuis op de plaats staat van de gevels van de ziekenzaal. Om dit te 
onderzoeken zijn in deze muren weer ‘kijkgaten’ gemaakt. In de kelder zijn zowel 
in de achter- als voormuur bakstenen waar te nemen die voor de zestiende eeuw het 
‘juiste’ formaat hebben. Maar dit blijkt toch geen homogeen metselwerk te zijn want 
er zijn ook veel kleinere stenen in verwerkt. Bovendien is de mortel cement en geen 
kalk. Cement komt pas na het midden van de negentiende eeuw voor. Het enige dat 
mag worden geconcludeerd is, dat de stenen wel oud zijn, maar de muren zelf niet. 
De achterwand van de opkamer heeft metselwerk dat in de negentiende eeuw kan 
worden gedateerd – net als de buitenzijde van deze muur aan de binnenplaats. De 
voorgevel van het huis geeft evenmin veel verheldering, aangezien deze ook negen-
tiende-eeuws is. De kelder is waarschijnlijk tussen de bestaande funderingen aange-
legd. Of die funderingen zestiende- of zelfs vijftiende-eeuws zijn, is zonder verder 
destructief onderzoek niet vast te stellen. 

Wat als de mogelijke achtermuur van de ziekenvleugel wordt beschouwd, ligt 
nu voor de helft inpandig. Rechtsachter is de keuken aangebouwd. In die keuken 
staat ook, tegen de voorwand, de trap naar de kleine zolder. Onder die trap is een 
vlak ontpleisterd. In het zicht komt metselwerk in een rode baksteen. Formaten en 
andere eigenschappen maken een datering ervan niet eenvoudig. Het kan zeventien-
de- tot negentiende-eeuws werk zijn, net zoals aan de zuidzijde van de fietsenstalling 
is te zien. De muur kan dus uit de schuilkerkfase stammen, maar ook pas van na het 
midden van de negentiende eeuw. In het laatste geval zou de afwijkende rode en 
zachte steen verklaard kunnen worden doordat het hier binnenwerk betreft. De pe-
riode omstreeks 1535 is in elk geval te vroeg voor een datering. Dezelfde muur is 
één laag hoger bekeken. Op zolder zijn al in gepleisterde toestand twee ‘verjongin-
gen’ te zien, in de vorm van horizontale richels. Met andere woorden: de borstwe-
ring van de hiervoor gelegen museumzolder is in drieën gedeeld, door muurwerk uit 
verschillende perioden.

Na ontpleisteren blijkt dat er inderdaad zones muurwerk uit de zestiende, de ne-
gentiende en de twintigste eeuw te vinden zijn. De onderste laag laat zich vergelij-
ken met metselwerk elders uit de Begijnhoffase. De jongere tweede laag bevat ook 
de balkkoppen met ankers van de trekbalken van de museumzolder. De bovenste 
zone is duidelijk recent, waarbij aan de restauratie van de jaren zeventig van de vori-
ge eeuw gedacht wordt. 

De kap boven de voorste stukken van de begijnhuizen nummer 77 en 79 is in 
aanleg afkomstig uit een zeer vroege bouwfase. Het gebruik van eikenhout en de 
constructiewijzen doen denken aan een ontstaan in de eerste helft van de zeventien-
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de eeuw of zelfs in de zestiende eeuw. De kapspanten zijn in veel latere instantie op 
nieuwe trekbalken gezet. Deze balken zijn niet allemaal hetzelfde. Aan sommige is te 
zien dat ze uit de achttiende of negentiende eeuw stammen en voor een andere plek 
gemaakt zijn. De aanpassingen aan de kap hebben op zijn vroegst pas in de negen-
tiende eeuw plaatsgevonden. In de eerste plaats wordt in dat kader gedacht aan de 
verbouwing van de infirmerie tot begijnhuizen in 1860. Deze kapconstructie past in 
aanleg wel precies op de vleugel, waarvan de diepte door de zuidelijke van de twee 
bogen al wordt aangegeven. Verdere analyse en de datering van het hout kan hierop 
meer licht werpen. Ook de kap boven begijnhuis nr. 81 is een oude constructie – 
veel ouder dan 150 jaar – en verdient verder onderzoek. Het betreft hier een zelf-
standige constructie.

In archiefstukken wordt gesproken van een galerij in deze vleugel, waarin eerst 
de Infirmerie en later de schuilkerk lagen. Is deze benaming ingegeven door de ‘go-
tische bogen’? Een achttiende- of negentiende-eeuwse tekening van de zuidgevel, 
gemaakt in de tijd dat er nog een schuilkerk in is opgenomen, lijkt te wijzen op een 
rooilijn die meer naar het noorden ligt ter hoogte van de begijnhuizen 77 en 79. 
Wellicht is voor de bouw van de infirmerie (deels) gebruik gemaakt van de vijftien-
de-eeuwse muur die is aangetroffen tussen de fietsenstalling en het begijnhuis num-
mer 75. Deze muur zou dan de noordelijke muur zijn van de ‘galerijzaal’ waarvan 
melding wordt gemaakt. Eventuele puinfundamenten van deze muur zouden zich 
dan onder de huidige bestrating van het Begijnhof kunnen bevinden. Wanneer in de 
negentiende eeuw de schuilkerk wordt omgebouwd tot de huidige begijnhuizen, 
wordt de rooilijn gelijk getrokken met het al bestaande huis nummer 81. Opvallend 
is wel dat het dak de verspringende rooilijn niet volgt, wat betekent dat er sprake 
moet zijn geweest van een uitbouw met een plat dak, of – gezien het feit dat echt 
vlakke daken tot in de negentiende eeuw zelden voorkomen – een zeer flauw hel-
lend dak.

Archeologisch onderzoek begijnhuizen 75 en 77

Allereerst wordt het archeologisch onderzoek in begijnhuis Catharinastraat 75 
besproken. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden in de kelder. Op deze plek is in 
1991 al een keer eerder onderzoek uitgevoerd. Omdat het onderzoeksrapport uit 
1991 weinig informatie geeft over wat er is aangetroffen, blijven veel vragen open-
staan. Met het recente onderzoek zijn alle sporen geregistreerd, gecoupeerd, onder-
zocht en gedocumenteerd. Er is vooral gelet op de exacte ligging van de aangetrof-
fen sporen, oversnijdingen van sporen, samenstelling en hoogtes ten opzichte van 
NAP. 

Tijdens het onderzoek zijn verschillende sporen aangetroffen, waarvan de mees-
te al gecoupeerd blijken te zijn tijdens het onderzoek in 1991, maar niet gedocu-
menteerd zijn. Diverse kuilen kunnen niet gedateerd worden door het ontbreken 
van vondsten. Toch is het mogelijk verschillende fasen van gebruik te onderscheiden 
op basis van oversnijdingen. De vroegste fase die kan worden onderscheiden betreft 
een kuil die wordt oversneden door puinfundamenten waar de achtermuur van het 
begijnhuis gedeeltelijk op rust (afbeelding 7). De kuil is mogelijk in de elfde eeuw te 
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plaatsen, hoewel dit is niet zeer betrouwbaar is. Er is één stuk aardewerk aangetrof-
fen dat in de elfde tot dertiende eeuw is te plaatsen (zogenaamd 
‘Pingsdorf’aardewerk). De onderste laag van de kuil bevat houtskool dat tussen circa 
1170 en 1270 gedateerd kan worden (met een zekerheid van 95%).19 Dit komt goed 
overeen met de ingebruikname van het gebied vanaf 1200.20 

De tweede fase bestaat uit een fundament dat een afwijkende ligging heeft ten 
opzichte van de huidige achtermuur van het begijnhuis 77 (afbeelding 8). De oriën-
tatie van het puinfundament is zodanig dat deze in het verlengde ligt van de muur 
waarin de bogen zijn aangetroffen tijdens het onderzoek in 1990 aan de 
Catharinastraat 87. Haaks op dit puinfundament is nog een deel van een fundering 
waargenomen dat ongeveer een meter lang is. De huidige muur van de kelder rust 
gedeeltelijk op dit puinfundament. Uit de coupe blijkt dat dit puinfundament niet 
verder heeft doorgelopen. Opvallend is de vulling van dit fundament: allerlei resten 
van baksteen, natuursteen, puin en mortel dat in de uitgegraven sleuven is gestort. 
De gelijkenis met de puinfundamenten die zijn aangetroffen tijdens het archeolo-
gisch onderzoek aan de Catharinastraat 87 is groot. Door de aanleg van de kelder 

7: Middeleeuwse kuil (rode lijn) wordt oversneden door puinfundament (blauwe lijn) waar huidige kelder-
muur van begijnhuis 75 gedeeltelijk op rust (foto: Bureau Cultureel Erfgoed Breda). 
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van het huidige begijnhuis is de bovenkant van de puinfundering verdwenen en is 
alleen de onderkant aangetroffen. Deze onderkant ligt overigens op dezelfde NAP-
hoogte als de puinfunderingen in de Catharinastraat (ca. 1 m + NAP). Op basis van 
bovengenoemde overeenkomsten is het aan te nemen dat het puinfundament in de 
kelder aan dezelfde periode kan worden gekoppeld als de puinfundamenten uit het 
onderzoek in 1991 (circa 1425 tot 1450). 

De derde en jongste fase die onderscheiden wordt, heeft betrekking op de bouw 
van het Begijnhof in 1535, de muren van de kelder behoren hier toe. Zoals blijkt 
heeft de achtermuur een andere richting dan die van de fase ervoor. Tevens is nog 
een klein deel van de tegels van één van de voormalige keldervloeren aangetroffen. 
De overige kuilen kunnen niet aan een van de fasen worden gekoppeld. 

Op basis van deze opgraving is een aantal vragen te beantwoorden. Het blijkt 
dat hier menselijke activiteiten hebben plaats gevonden vóór de bouw van het 
Begijnhof in 1535. De afvalkuil lijkt er op te wijzen dat reeds in het begin van de 
dertiende eeuw het gebied in gebruik is geweest en sluit daarmee aan op de onder-
zoeken in de Waalse kerk en Catharinastraat 87. Het is niet mogelijk aan de kuil een 

8: Fundament (rode lijn) met afwijkende richting ten opzichte van de achtermuur(blauwe lijn) van het 
Begijnhuis 75 (foto: Bureau Cultureel Erfgoed Breda). 
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duidelijke (ambachtelijke of agrarische) functie toe te wijzen. De puinfundamenten 
hebben een relatie met de sporen die zijn aangetroffen aan de Catharinastraat 87 en 
kunnen in een fase voor de bouw van het Begijnhof worden geplaatst. 

Tijdens de uitwerking van het bouwhistorisch en archeologisch onderzoek van 
begijnhuis Catharinastraat 75, deed de mogelijkheid zich voor een tweede onder-
zoek uit te voeren, en wel de Catharinastraat 77 (afbeelding 1). Deze keer is voor het 
archeologisch onderzoek een werkput aangelegd op de binnenplaats. Net als in de 
kelder is het niet mogelijk om met een graafmachine te werken en is alles met de 
hand uit gegraven. Tijdens het onderzoek zijn diverse sporen aangetroffen, waaron-
der de funderingsmuur van het huidige begijnhuis, muurwerk met bijbehorende 
vloer en twee vierkante bakken, mogelijk een regenopvangbekken en een kelder-
licht. De huidige funderingsmuur van het begijnhuis staat haaks op de muur met de 
twee bogen. Onder maaiveld is in de funderingsmuur een deel van het muurwerk 
nog aanwezig waarop de pijler rust. Verder is een enkelsteens muurtje aangetroffen 
dat tegen de huidige funderingsmuur van het begijnhuis aan staat en waar een bak-
stenen vloer bij hoort. Zowel de vloer als het muurwerk loopt door tot aan de oos-
telijke muur die de afscheiding vormt met de steeg die aan de zijde van de 
Catharinastraat 87 is gelegen. De bakstenen van de muur en de vloer zijn niet afge-
kapt of bewerkt, maar staan ‘koud’ tegen de funderingsmuur van het begijnhuis. 
Door verzakking is de muur echter wat verder van de begijnmuur af komen te staan. 
Het is waarschijnlijk dat de ruimte binnen de toenmalige bebouwing heeft gelegen. 
Het is overigens niet zeker of de binnenplaats altijd in deze vorm heeft bestaan. Op 
de kadasterkaart van 1824 wordt deze niet aangegeven, hoewel het goed mogelijk is 
dat de binnenplaats niet is opgetekend, aangezien deze van buiten af niet zichtbaar is. 
Waarschijnlijk is tijdens de herindeling en ingebruikneming van de begijnhuisjes 
rond 1850, de ruimte volgestort. De funderingsmuur van het begijnhuis is vervol-
gens gedeeltelijk van binnen uit, vanuit de nieuwe kelder, opgemetseld, aangezien 
deze over de hand is gemetseld en cementbaarden zichtbaar zijn aan de buitenzijde 
van de funderingsmuur. 

Onder de bakstenen vloer is een puinfundament te voorschijn gekomen, waar-
van de ligging oost-west is (afbeelding 9). Het puinfundament bevatte baksteen en 
puin en was afgesmeerd met een mortellaag. Ondanks het beperkte oppervlak dat 
kon worden vrijgelegd, is duidelijk geworden dat het fundament parallel aan de 
Waalse kerk door loopt en dat de funderingsmuur van het begijnhuis hierop gemet-
seld is. Het puinfundament vertoont een sterke overeenkomst met de puinfunderin-
gen die zijn aangetroffen tijdens de opgraving aan de Catharinastraat 87 en in de kel-
der van het begijnhuis Catharinastraat 75 en kan daarom in de periode van voor de 
bouw van het begijnhuis worden gedateerd. De mortellaag die de bovenkant bedekt, 
wijst er op dat het de bovenkant van de puinfundering betreft. Door de beperkte 
ruimte in de werkput kon de onderkant niet bereikt worden, met een boring is vast-
gesteld dat het fundament zeker dieper reikt dan 1,77+ NAP. Aangezien de puinfun-
damenten in de Catharinastraat 87 zeker een halve meter diep kunnen zijn uitgegra-
ven, is de ligging ten opzichte van NAP niet afwijkend van de reeds aangetroffen 
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puinfundamenten. Afbeelding 10 laat zien welke puinfundamenten tot nu toe daad-
werkelijk zijn aangetroffen en de reconstructie van een mogelijk grondplan van het 
complex. 

Het materiaal dat is verzameld tijdens dit onderzoek bestaat voornamelijk uit 
bakstenen en baksteenfragmenten, maar ook vloertegels, natuursteen, fragmenten 
aardewerk; bot en een munt maken onderdeel uit van het vondstenspectrum. Het 
aantal dateerbare vondsten is echter laag. Hierdoor is een betrouwbare datering van 
sporen niet goed mogelijk. In de opvullinglaag naast het puinfundament is aardewerk 
aangetroffen dat in 1375-1450 wordt gedateerd (waaronder een bodemfragment van 
een Siegburgkan). Uit de lagen daarboven komt het aardewerk uit de periode 1450-
1550, het betreft voornamelijk roodbakkend aardewerk. 

De aangetroffen sporen in het begijnhuis nummer 77 zijn in vier verschillende 
fasen in te delen. De oudste fase hangt samen met de sporen die zijn aangetroffen tij-
dens de andere onderzoeken, te weten de puinfundamenten en bogen die dateren 
van voor de bouw van het Begijnhof. Hiertoe behoren het puinfundament waar de 

9: Funderingsmuur huidige be-
gijnhuis 77 met links het bak-
stenen muurtje en rechtsonder 
het puinfundament afge-
smeerd met een mortellaag 
(foto: Bureau Cultureel 
Erfgoed Breda). 
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10. Bestaand vijftiende-eeuws 
muurwerk, aangetroffen tij-
dens opgravingen, en een 
mogelijke reconstructie van 
het grondplan. In oranje 
zijn de archeologische op-
gravingvlakken aangegeven 
(bron: Bureau Cultureel 
Erfgoed Breda, bewerking 
Hans de Kievith). 

huidige achtermuur van het begijnhuis op is gebouwd en een deel van het metsel-
werk in de funderingsmuur waar de pijler van de spitsboog op rust. Het puinfunda-
ment dat is aangetroffen bij de huidige opgraving ligt haaks op de muur waarin de 
bogen zijn aangetroffen. Hieruit blijkt dat het gebouw ook in de richting van de 
kerk heeft gelegen, en zich niet beperkt heeft tot het perceel van de Catharinastraat 
87. Opvallend is wel dat wanneer een denkbeeldige lijn vanuit dit puinfundament 
wordt doorgetrokken, de muur op meer dan twee meter van de kerkmuur heeft ge-
legen (afbeelding 10). 

In de tweede fase is de bouw van het nieuwe Begijnhof gestart. In de zuidelijke 
vleugel wordt een infirmerie gevestigd. Tijdens de opgraving zijn geen sporen aan-
getroffen die aan deze fase gerelateerd kunnen worden. Door de grote verbouwing 
tot begijnhuisje in de negentiende eeuw, is weinig van de zestiende-eeuwse muren 
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overeind gebleven, alleen op de zolder van het begijnhuisje is nog een restant muur 
aangetroffen uit deze periode, zoals in het bouwhistorisch onderzoek naar voren is 
gekomen. 

Al rond 1590, na de Reformatie, waren de begijnen genoodzaakt een schuilkerk 
in te richten in de infirmerie, aangezien de St.-Wendelinuskapel door de Waalse 
protestantse gemeenschap in gebruik werd genomen. Het is echter niet bekend of er 
ingrepen hebben plaatsgevonden om de infirmerie tot schuilkerk te verbouwen. In 
het bouwhistorisch onderzoek zijn in het opgaand muurwerk geen muurresten aan-
getroffen die aan deze fase gerelateerd kunnen worden. Het is aannemelijk dat in 
deze fase de kleine ruimte, bestaande uit muurwerk en een vloertje, te plaatsen is. De 
baksteenformaten komen niet overeen met andere bakstenen die zijn aangetroffen 
tijdens eerdere archeologische en bouwhistorische onderzoeken. Op basis van de 
grootte, kleur en samenstelling worden de bakstenen globaal in de zeventiende tot 
achttiende eeuw geplaatst. Eén vondst uit de vulling van de kelder is gedateerd van 
1450 tot 1550. Op de stort is nog eens een scherf daterend van 1500-1700 aange-
troffen. Het vondstmateriaal is echter niet voldoende om betrouwbare uitspraken te 
doen over de datering (van het dichtgooien) van de kelder. Wel is het zo dat vanwe-
ge de oversnijdingen door het regenopvangebekken en het kelderlicht de ruimte in 
ieder geval niet in de vierde fase gedateerd kan worden. 

De vierde en jongste fase die onderscheiden wordt, betreft de grote verbouwin-
gen die vanaf het midden van de negentiende eeuw hebben plaats gevonden. De 
schuilkerk is omgebouwd tot de drie huidige begijnwoningen en ook de binnen-
plaats is toen mogelijk ontstaan. Aan deze periode worden de funderingsmuur van 
het Begijnhuis, het kelderlicht en het regenopvangbekken toegekend. 

Conclusies

Door het bouwhistorisch en archeologisch onderzoek dat in 2008 en 2009 is 
uitgevoerd in de begijnhuizen aan de Catharinastraat 75 en 77 hebben we de ge-
schiedenis van het Begijnhof en de periode daarvoor beter in kaart gebracht. Het 
blijkt dat het gebied vanaf de middeleeuwen in gebruik is en een complexe geschie-
denis kent. Afvalkuilen wijzen op een ambachtelijk of agrarisch gebruik van het ge-
bied vanaf de dertiende eeuw, hoewel niet te achterhalen is van welke activiteiten 
exact sprake is. Vervolgens ontstaat er houten bebouwing aan de Catharinastraat die 
in de loop van de tijd wordt vervangen door steenbouw. Aan het begin van de vijf-
tiende eeuw wordt een deel van de bestaande huizen gesloopt voor de bouw van de 
St.-Wendelinuskapel. Op het achterterrein zijn geen aanwijzingen van sloop van 
woningen. Wel is op het terrein achter de kapel een complex verrezen met mis-
schien grote ruimten en gotische bogen. Het roodbeschilderde pleisterwerk dat is 
aangetroffen op de bogen en vooral dat op de aanzetten van de gewelven aan de zij-
de van de Catharinastraat 87 doen sterk vermoeden dat het gebouw in gebruik is ge-
weest. In ieder geval zijn of worden in 1535 grote delen van het complex afgebro-
ken en wordt slechts een beperkt aantal resterende muurdelen gebruikt voor de 
bouw van het Begijnhof. 

In de inleiding hebben we de vraag gesteld of het archeologisch en bouwhisto-

Jaarboek De Oranjeboom 62 (2009)



168

risch onderzoek nieuwe inzichten heeft opgeleverd omtrent de geschiedenis van het 
Begijnhof. Deze vraag is positief te beantwoorden. Zo weten we nu dat de bouwres-
ten die te maken hebben met de periode voor het Begijnhof geen definitief bewijs 
vormen voor een reconstructie van een klooster achter de St.-Wendelinuskapel. De 
bogen, de puinfundamenten en de muurdelen die in de vijftiende eeuw zijn geda-
teerd, ondersteunen de stelling dat er op de plek waar nu de zuidelijke en oostelijke 
Begijnhofvleugels liggen kloostergangen hebben gelegen. Maar zij vormen er niet 
hét bewijs voor. De eerste of zuidelijke boog was zeker een doorgang. Bij de tweede 
is dit hoogst twijfelachtig. Er lijkt sprake van zowel een borstwering als van een oor-
spronkelijke opvulling onder de boog en deze heeft daardoor niet op het kloosterhof 
geopend. Omdat ook het haaks aansluitende metselwerk ten noorden van de tweede 
boog fors is voor een steunbeer, lijkt hier geen sprake van een open boog binnen 
een kloostergang. Verder is het merkwaardig dat er van de zuidvleugel van de kloos-
tergang niets over is, behalve een diep gelegen puinfundament dat zeker twee meter 
van de Waalse kerk af is gelegen. Helaas geven de archieven over de locatie van de 
‘galerij’ geen uitsluitsel. Verder (archief)onderzoek naar bijvoorbeeld als 'gotisch' aan-
geduide boog, kennelijk een spitsboog, in de scheidingsmuur van de begijnhuizen 79 
en 81 of naar eventuele puinfundamenten in het verlengde van de muur tussen fiet-
senstalling en huisnummer 75 kan wellicht verheldering geven. 

Er kan nog geen hernieuwde reconstructie worden gepresenteerd waaruit blijkt 
hoe het complex van vrouwe Johanna er dan wel uit heeft gezien voordat het 
Begijnhof werd gebouwd. Uiteindelijk is niet veel van Johanna’s klooster aangetrof-
fen. Ook blijft de bouwgeschiedenis van de zuidelijke vleugel aan de zijde van de 
Waalse Kerk moeilijk te achterhalen. De sporen van het verleden in zowel de huidi-
ge muren als in de grond zijn complex en niet altijd eenduidig interpreteerbaar. Wel 
is dankzij het archeologisch onderzoek aangetoond dat in de tijd van de bouw van 
de St.-Wendelinuskapel er ook is gewerkt aan een complex dat achter de kapel is ge-
legen. In hoeverre dit een seculier of religieus gebouw is geweest, is op dit moment 
niet te achterhalen. Immers, in de middeleeuwen worden spitsbogen bij zowel we-
reldlijke als geestelijke gebouwen toegepast. Het Begijnhof geeft zijn geschiedenis 
niet gemakkelijk prijs, we zijn nog lang niet uitgespeurd! 21
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AANTEKENINGEN

1 BN De Stem 28-10-2008. 
2 Voor de afzonderlijke bouwhistorische en archeologische onderzoeken zijn deelrapportages opgesteld. Zie de litera-

tuurlijst. 
3 Van der Roest (2008) 6-7. 
4 Ongepubliceerde opgravinggegevens Bureau Cultureel Erfgoed, zie ook het artikel van Van Hooijdonk 1995 over 

de Catharinastraat (voorheen Caterstraat). 
5 Magendans (1983): 183-184. 
6 Paquay (1983): 13; Magendans (1983): 139-140.
7 Koorn (1981) p. 52-54.  Inventaris (1997) p. 4-5.  Placidus (1976) p. 149-151.
8 Veerman (2009) 6-7. 
9 Zie ook het artikel van Paquay (1983) noot 62. 
10 Mededeling van de heer M. Rasenberg, beheerder van het Begijnhof. 
11 Bergé (1995): 67-72.
12 Zie bijvoorbeeld het artikel van Paquay uit 1990 over het hofhuis Valkenberg omstreeks 1500 en de globale recon-

structie van de topografische situatie. 
13 Zie Hermans en Kamphuis en interne archeologische rapportages Bureau Cultureel Erfgoed 
14 Aan het begin van een bouwhistorisch onderzoek staan veel verschillende bronnen ter beschikking: oude kaarten, 

tekeningen en foto’s, historische stukken in het archief, literatuur over Breda, begijnhoven, architectuurgeschiedenis, 
eerdere rapporten, mondelinge overlevering, etc. Het gebouw zelf is echter de voornaamste bron.

15 Een bouwhistorische opname is niet-destructief onderzoek: er wordt uitgegaan van wat er te zien is, zonder iets te 
slopen. Door deze analyse wordt getracht een beeld te krijgen van de ontwikkeling en de nog aanwezige monu-
mentale kwaliteiten.

16 Smits (2006) 155-158. 
17 Tienlagenmaat: de gemiddelde dikte van tien bakstenen en tien lintvoegen. 
18 De dagkant is een rechte, afgeschuinde of geprofileerde binnenkant van een venster, poort of boog, dwars of nage-

noeg dwars op de muur staand.
19 Om meer zekerheid over de datering te verkrijgen zijn houtskoolresten uit de kuil opgestuurd naar het Centrum 

voor Isotopenonderzoek van de Universiteit Groningen om gedateerd te worden met behulp van de koolstof 14 (of 
C14) methode. De resultaten van deze analyse zijn tijdens het schrijven van dit artikel binnengekomen. De analyse 
is uitgevoerd door de Rijksuniversiteit, Centrum voor Isotopenonderzoek, zie ook Van der Plicht 1993: 231-237. 

20 Ook het houtskool dat in de laag daarboven is geanalyseerd, vertoont een opvallende datering: circa 2550 tot 2346 
vóór Chr. Er wordt in de archeologie vanuit gegaan dat de onderste laag in een kuil de oudste is. Hier is dus iets 
vreemds aan de hand. Is tijdens het uitgraven van de sleuven voor de puinfundamenten de nog gedeeltelijk open 
liggende kuil uit de 13e eeuw dichtgegooid met resten van een oude bodem waar houtskoolresten uit het neolithi-
cum in hebben gezeten? De onderkanten van de puinfundamenten zijn net tot op het dekzand ingegraven, de bo-
demlagen erboven zijn verwijderd en wellicht deels gebruikt om het terrein te egaliseren. Wat vertelt dit over het 
landschap en eventuele bewoning in de prehistorie? Dit zijn interessante thema’s om verder te onderzoeken.

21 Het recente onderzoek in het Begijnhof is in de eerste plaats tot stand gekomen door het enthousiasme en nieuws-
gierigheid naar het verleden van het bestuur van het Begijnhof, de bewoonsters en de beheerder de heer 
Rasenberg. Het vertrouwen dat zij in het Bureau Cultureel Erfgoed hebben gesteld, wordt door ons zeer gewaar-
deerd. Onze dank gaat ook uit naar de inzet van alle collega’s en vrijwilligers van het Bureau Cultureel Erfgoed tij-
dens het veldwerk en de uitwerking van de gegevens. 
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