De Oranjevorsten en het voormalige
Norbertinessenklooster St. Catharinadal
te Breda in de 17de en 18de eeuw (1646-1740)
Deftige en lastige bewoners van "Het Clooster"
door

A. HALLEMAl
Hoewel na de Munsterse vrede van 1648 de kloostergemeenschappen te Breda hadden opgehouden te bestaan, bleef er de benaming "Het Clooster" ter aanduiding van het voormalige St. Catharinadal tijdens de Republiek. Dit niet alleen in de bescheiden
van het Nassause domeinarchief, (nu in het Algemeen Rijksarchief
te 's-Gravenhage berustende), zomede in de kerkelijke archieven
hier ter plaatse (Classis-archief) en het kerkeraadsarchief (van de Hervormde gemeente van Breda), doch ook in de volksmond. En deze
benaming leeft feitelijk nog voort in Kloosterkazerne, welke bestemming het genoemde vrouwenklooster na vele lotswisselingen tot
dusverre heeft behouden; verder in: Kloosterstraat, Kloosterplein
en Kloosterlaan, alle in de onmiddellijke nabijheid, althans in de
buurt er van. Men kan er slechts een bewijs in zien van welk een
bijzondere betekenis juist deze kloostergemeenschap voor Breda
is geweest en dat ons Vorstenhuis daaraan blijvend zijn steun en
bescherming heeft willen schenken, ook toen leden van andere
orden genoodzaakt waren Breda te verlaten, zodra in 1637 de
stad voor de derde maal in Staatse handen was gevallen.
Over de geschiedenis van St. Catharinadal als Norbertinessenklooster vindt de lezer in de werken van V. van der Aura,2, A. C. J.
Commissaris 3 en Dr. A. Erens O. Praem. 4 vele gegevens, zodat voor
dit deel van zijn historie naar deze gemakkelijk verkrijgbare gedrukte bronnen verwezen kan worden.
Van de lotgevallen van dit voormalige klooster aan de Oude
Vest en Nonnenveld in onze stad, sedert 1646- ± 1670, eerst als
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academiegebouw met toebehoren en na de sluiting als Illustre school
en Collegium Auriacum als woongelegenheid voor diverse gezinnen
en vervolgens als garnizoensziekenhuis, totdat het gehele complex
met opstallen, tuinen en boomgaarden in particuliere handen overging, is minder bekend. Toch zijn ook daarover, vooral wat de geschiedenis der Illustre school betreft, in de laatste jaren interessante
gegevens uit de archieven bijeengebracht en tot waardevolle tijdschriftartikelen verwerkt. Als oudste en zeker niet het minst belangrijke noem ik hier de bijdrage van Drs. D. Langedijk, in de
jaargangen 41 en 42 van het tijdschrift "Taxandria" (1934-1935)
onder de titel "De Illustre Schole ende Collegium Auriacum",
waarin de lezer een vrij levendige beschrijving aantreft over genoemde school, haar hoogleraren en het onderwijs, dat zij gaven,
benevens enkele bijzonderheden betreffende het voor dit doel ver":
bouwde klooster en wie van de hoogleraren daarin tevens huisvesting genoten. 5
In een daarbij aansluitende bijdrage in het "Tijdschrift voor
Geschiedenis", 64ste jaargang (1951) heeft vervolgens Dr. G. van
Alphen als bibliograaf bijzondere aandacht geschonken aan de boekerij van deze school en daar tussen door tal van gegevens verstrekt over het gebouw, de school, het onderwijs, de hoogleraren
en studenten. 6
Tenslotte heeft in dit jaarboek (dl. V jrg. 1953) Dr. W. H. van
Seters een der te Breda docerende hoogleraren, Prof. Johannes
Brosterhuyzen (1596-1650), naar het leven getekend en diens kwaliteiten als bioloog en graecus beschreven, welke studie er mede in
belangrijke mate toe heeft bijgedragen, dat het milieu van de
Bredase Illustre school beter bekend geworden is, niet het minst
wat betreft de onderlinge verhouding der docenten en studenten. 7
De in deze bijdrage opgenomen situatietekening onder de titel "Het
Clooster van St. Catharinen Dael, Der Order (I) van premonstreyt,
Afgeteeckent Ao. 1646",8 geeft verder een duidelijk beeld van de
gebouwen, tuinen en boomgaarden op het tijdstip, dat het complex
was bestemd geworden tot academie van de tweede graad.
Daarbij aansluitende volgt hier thans een kort overzicht van de
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Afb. 13. Proosdij en kapel van het voormalig klooster St. Catharinadal te Breda
omstreeks 1840.
Foto naar potloodtekening in het rijksarchief te ·s-Hertogenbosch.
Gem. archief Breda, prentverzameling 1960-83.
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lotgevallen van "Het Clooster", toen de academie reeds op haar
retour was en wat er na de sluiting of opheffing er van met de
gebouwen is geschied tot aan de verkoop namens Prins Willem V,
min of meer het sluitstuk vormend van al de voorgenoemde bijdragen. De voornaamste bron daarvoor is een der registers van het
Nassause domeinarchief, bestaande uit een aantal brieven en andere
bescheiden betreffende de inwoning in het hoofdgebouw door
hoogleraren en door niet tot de school in enige betrekking staande
personen, die daartoe door de Oranje's in de gelegenheid werden
gesteld bij wijze van gunst en wegens hun verdiensten voor stad
en lande. 9
Bij de raadpleging van die bescheiden ontkomt men niet aan
de indruk, dat "Het Clooster" daardoor tevens een soort dépendance is geworden van het prinselijk Hof of het Kasteel, vooral
om in het voormalige klooster lieden te huisvesten, die men liever
niet in het Kasteel onderdak verschafte. Dat gold bijvoorbeeld voor
de familie Hyde en de hertog van York, de latere koning Jacobus Il,
schoonvader van de koning-stadhouder, zelfs voor diens vorstelijke
oom de balling Charles, sedert 1660 Koning Karel Il van Engeland.
Ik kom daarop in volgende bladzijden nog nader terug.
Het ligt voor de hand, dat door al deze wijzigingen in de bestemming van "Het Clooster" er geregeld afgebroken, vernieuwd
en uitgebreid werd, zodat diverse onderdelen van het complex een
geheel ander aanzien kregen dan zij tevoren hadden. Als men bedenkt, dat het klooster in zijn oudste staat al dateert van het jaar
1308 en geheel werd vernieuwd in de periode 1498-1507, in 1646
aan zijn oorspronkelijke bestemming werd onttrokken en toen opnieuw, vooral inwendig, een grondige wijziging onderging, na ±
1670 als woongelegenheid, opnieuw klooster van 1672-1678 en
vervolgens ten behoeve van de huisvesting van verschillende gezinnen wederom anders werd ingedeeld, daarna tijdelijk als ziekenhuis
voor huurtroepen uit het garnizoen werd gebruikt en vooral in
de 18de eeuw een periode van verwaarlozing heeft doorgemaakt
en ten slotte door zijn huidige bestemming tot kazerne en militaire
oefenschool nogmaals geheel moest worden verbouwd, dan zal er
117

Jaarboek De Oranjeboom 14 (1961)

wel geen enkel oud gebouw in onze stad van zulk een hoge leeftijd
zó dikwijls door de bouw- en andere vaklieden onder handen zijn
genomen.
Die talrijke verbouwingen en veranderingen komen ook tot uitdrukking in de bouwtechnische karakteristiek, die ik hier overneem
uit de "Voorlopige Lijst van de Nederlandsche Monumenten van
Geschiedenis en Kunst in Noord-Brabant", aldus: "Van het voormalig Norbertinessenklooster St. Catharinadal, op deze plaats gesticht in 1308, vernieuwd in 1498-1504, sinds 1645 10 aan zijn
oorspronkelijke bestemming onttrokken en thans (1931) infanteriekazerne, rest in hoofdzaak nog de inwendig geheel vertimmerde
kerk met een deel van den kloostergang.
"De in opzet als dubbelkapel aangelegde, zeven traveeën diepe,
driezijdig gesloten kerk heeft rijk ontwikkelde, met bergsteenen
banden versierde beeren, waartusschen aan den noordkant en bij
den, in een driehoekigen met hogels l l bezetten top eindigenden
westgevel nog zichtbaar zijn de natuursteenen neggen 12 met kantblokken van de oorspronkelijke bovenvensters.
"De belendende zuidelijke vleugel van den kloostergang heeft
twee geprofileerde spitsbogige ingangen en vier vensters, waarboven
modern metselwerk; aan den westvleugel herinneren slechts dergelijke vensters langs de binnenplaats."13

"Het Clooster" als academiegebouw.
Toen het klooster in september 1646 voor het hoger onderwijs
in gebruik werd genomen, zag het gebouw er verwaarloosd uit.
Prof. van Renesse, de enige van de hoogleraren, die toen in Breda
al jaren had gewoond, nI. in de Nieuwstraat in het zg. huis van
Assendelft, waar tijdens het Spaanse bewind de Minderbroeders
waren gehuisvest, toonde zich dan ook niet bijzonder gelukkig met
zijn verhuizing naar het grote, hoge gebouw aan de Oude Vest,
al had de Prins hem bij wijze van compensatie toegezegd 400 gld.
vergoeding per jaar gedurende drie jaren, in welke periode de religieuzen wel de gelegenheid zouden vinden zich in de Blauwe Kamer
even buiten Oosterhout te vestigen. Een hele zolder moest worden
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vernieuwd om de wantsen te verdrijven, die in groten getale ook
inwoning hadden gevonden in het gebouw. De kloosterkerk was
een dubbelkerk, zoals in bovenstaand citaat ook al staat vermeld,
terwijl ze volgens de beschrijving van Van Alphen door een vloer
in twee verdiepingen was verdeeld, waardoor de benaming "bovenchoor" wordt verklaard en waarin de zusters nog zolang haar gewijde diensten mochten verrichten, totdat zij op 28 september definitief kerk en klooster verlieten en Van Renesse de sleutels deden
toekomen. In dat "bovenchoor" werd later ook de bibliotheek
ondergebracht en Prinses Amalia van Solms was in dit vertrek op
een soort troon gezeten tijdens de plechtige opening en ingebruikneming van de school. Het "beschot, gestoelt ende portalen in de
kercke ende boven int choor" hadden de religieuzen volgens de
gesloten overeenkomst met de Prins aldaar moeten achterlaten
evenals een van de drie klokken. 14
Ten behoeve van studenten ten getale van omstreeks vijftig,
waarmee de colleges werden begonnen, moest, voorzover zij in het
college of hospitium waren gehuisvest, ook voor huisvesting worden
gezorgd, zodat er behalve de reeds aanwezige cellen of kamertjes
van de religieuzen, nog enkele bij getimmerd moesten worden. Van
de professoren namen behalve Van Renesse de volgenden hun intrek
in het gebouw: Bornius en Brosterhuyzen, van welke drie de eerstgenoemde als eerste Rector magnificus en in verband met zijn gezin
de beste woongelegenheid kreeg toegewezen,15 Dat gaf al dadelijk
enige wrijving, die echter nog verergerde, toen enkele jaren later
de eerste personen met hun gezinnen inwoning kregen in het
klooster, die met het onderwijs generlei bemoeienis hadden en dus
met de school als zodanig niet op een of andere wijze in betrekking
stonden. En juist met hen kreeg Prof. van Renesse als hoofdbewoner
het wel 't meest aan de stok.
Hoe "Het Clooster" tot bewoning was ingedeeld en
geschikt gemaakt.
Voordat ik zal aantonen, dat het klooster een toevlucht werd
voor "woningzoekenden", dient eerst iets over de indeling der bij119
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gebouwen te worden meegedeeld. Immers deze bewoning door
particulieren, eerst docenten en studenten van de school en het
college, daarna vooral officieren en militairen van lagere rang, kon
niet eerder geschieden dan na ingrijpende vertimmeringen als gevolg van een geheel andere indeling van de gebouwen overeenkomstig hun gewijzigde bestemming.
Hoe die indeling toen was geworden, leert een "memorie"
van het jaar 1738, waarin het inwendige van het klooster vrij gedetailleerd wordt beschreven door de rentmeester der domeinen
te Breda, Mr. J. Eckhart. Deze had de beschrijving gemaakt in
verband met de door prins Willem IV nodig, althans wenselijk geachte verplaatsing van het Magazijn op de terreinen van het Kasteel
naar het klooster. Er waren reeds plannen gemaakt om de inhoud
van dit Magazijn onder te brengen in de kerk of kapel, terwijl de
woongedeelten dan intact moesten blijven, ten dele voor de opzichters van het Magazijn en hun gezinnen, voor een ander deel
om nog verhuurd te kunnen worden. Ik heb uit dit voor de geschiedenis van het klooster in zijn "nadagen", dus na de onttrekking aan zijn oorspronkelijke bestemming belangrijke stuk hier alleen
de feitelijke inhoud meegedeeld. 16
Het woongedeelte van het klooster was verdeeld in vier kwartieren, waarvan drie twee woonlagen hadden met daarboven een
zolder en vliering. Het eerste kwartier bestond gelijkvloers uit drie
woonvertrekken, verder een slaapkamer, een eetkamer of -zaal en
twee keukens met nog twee kamertjes. De bovenvertrekken waren
bereikbaar langs twee trappen en bestonden uit drie grote kamers
met een alkoof in een daarvan en vijf kleinere kamers, daarboven
een zolder en in het souterrain diepe en koele kelders, aldus in alles
een royale en riante woongelegenheid, waarvan toen de jaarlijkse
huurwaarde nog werd geschat op 250-300 gulden. Er was ook nog
een koetshuis aan verbonden dat twee rijtuigen kon bergen, een
stal voor drie à vier paarden en een tuintje op de binnenplaats. Dit
pand zal door Prof. van Renesse en zijn gezin zijn bewoond geworden van 1646-1671, zijn sterfjaar.
Het tweede kwartier week, wat het aantal woonvertrekken be120
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treft, niet zoveel af van het eerste: beneden twee woonkamers, een
slaapkamer, een grote en een kleine eetkamer met nog een kamertje,
een dubbele keuken, grote en kleine; voorts grote en diepe kelders
beneden, een koetshuis en paardenstal als bij het eerste kwartier,
boven elf zowel grote als kleine kamers, zolders en vlieringen. Doch
de huurwaarde van dit pand beliep nog niet de helft van het eerste
kwartier, t.W. 130 gld., terwijl het pand toen, d.w.z. in 1738, nog
verhuurd was voor slechts 80 gulden aangezien deze huur tussentijds was aangegaan. Dit verschil wordt door de aangehaalde "Memorie" niet opgehelderd.
Het derde kwartier was kleiner, doch had van de drie het mooiste uitzicht, beneden en boven op de kloosterhof en over de wallen.
Beneden telde het vijf woon- en andere vertrekken, zo groot als
klein, voorts een ruime keuken en daaronder weer koele kelders,
boven in totaal zeven appartementen, grote en kleine, voorzien van
de toen moderne Engelse schuiframen, daarboven weer grote zolders en vlieringen, een stal voor drie à vier paarden doch zonder
koetshuis. Ook dit pand was toen nog verhuurd voor 137 gulden
's jaars.
Ten slotte stak het vierde kwartier als niet alleen veel kleiner
doch ook zonder verdieping, stal en koetshuis, sterk af bij de
andere drie. Het telde slechts een zg. voorhuis, direct te betreden
na opening van de voordeur, keuken en twee kamers met een
tuintje aan de kant van de stadswallen. Boven genoemde vertrekken was het dak opgetrokken, zonder dat melding werd gemaakt
van zolderkamertjes. Dit perceel deed dan ook slechts een jaarlijkse
huur van 26 gulden. In het tweede kwartier zou volgens de samensteller van de memorie de oppercommies als eerste opzichter van
het in het klooster onder te brengen Magazijn gehuisvest kunnen
worden en de ondercommies moest dan maar in het vierde kwartier wonen. Dan bleven het eerste en derde kwartier vrij ter beschikking van de Prins, die de leden van de Raad van State, zo
vaak zij ter inspectie van de militaire gebouwen tijdelijk te Breda
zouden verblijven, daarin logies zou kunnen aanbieden of er anders
over zou kunnen disponeren, zoals Zijne Hoogheid goed dacht.
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Tussen het tweede en het derde kwartier was een voldoende afscheiding, terwijl het eerste en vierde daarvan genoegzaam waren
afgezonderd. Het tweede kwartier grensde aan de kapel en was
daardoor het meest doeltreffend te bestemmen tot bewoning door
de toezicht houdende oppercommies.

"Het Clooster" wordt een toevlucht voor "woningzoekenden".
Helaas heb ik geen enkel authentiek stuk in het Nassause domeinarchief kunnen achterhalen, volgens hetwelk precies wordt aangegeven welke van de vier hierv66r beschreven kwartieren respectievelijk aan de hoogleraren Van Renesse, Bornius en Brosterhuysen
werden toegewezen. Alleen uit wèl aanwezige bescheiden, waarin
gewag wordt gemaakt van een woning met tuin, bij Prof. van
Renesse in gebruik, leidde ik af, dat met deze aanduiding het eerste
kwartier moet bedoeld zijn, het enige dat volgens de memorie van
rentmeester Eckhart een tuin op de binnenplaats had.
De hogeschool was nog maar zeven jaar alszodanig in gebruik,
toen de eerste particulieren buiten het academiepersoneel zich aandienden om van de inwoning te profiteren. Van de vier kwartieren
was er in 1650 door het overlijden van Prof. Brosterhuysen reeds
één beschikbaar gekomen. En in het daarop volgende jaar verliet
Prof. Bornius Breda om aan de Leidse hogeschool ethica te doceren,
zij het dan tegen een lager tractement dan hij in onze stad genoot. 17
Dat was dus een tweede vrijgekomen woongelegenheid.
Het was in diens kwartier, dat er tijdelijk een vorstelijke gast
werd gehuisvest, die Prof. van Renesse in een zijner brieven, gedateerd Breda 2 november 1663, aanduidde als "Coninck". Dat
kan natuurlijk niemand anders zijn geweest dan Karel 1I, die in 1660
de Engelse troon kon bestijgen na een ballingschap van enige jaren,
tijdens welke hij door bemiddeling van zijn zuster, Prinses Mary (I)
Stuart, gemalin van Prins Willem 1I, ook te Breda een pied à terre
vond gedurende zijn omzwervingen. Tot dusverre werd aangenomen, dat hij dan in het Kasteel te Breda verbleef, doch in verband
met de tweespalt en slechte verhouding tussen de Prinses-douairière
(Amalia van Solms) en de Prinses-royale (Mary (I) Stuart), ligt het
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voor de hand, dat de vorstelijke bohémien Charles op het Kasteel
een weinig geziene gast was, althans in de ogen en volgens de opvattingen van Prinses Amalia.
In de desbetreffende brief van Prof. van Renesse komt duidelijk
tot uitdrukking, dat het inzonderheid Prof. van Renesse was, die
de eer genoot om in het klooster a.h.w. het huisvestingsprobleem
te regelen en op te lossen: "Ende zelfs de Coninck hebbe ick oock
overgegeven het vertreck, daer D(ominus) Bornius gewoont heeft
ende meer andere gemacken, ende mijn beholpen, soo klijn ick
konde: maer die Heere sijnde vertrocken, heeft de Heer Lesle hem
gecontenteert met de vijf groote beneden stucken ende de boven
cameren ende den hof daer achter". Dat was dus het derde kwartier.
De hier genoemde "Lesie" was David Lesley, die een belangrijke
rol heeft gespeeld in de Engelse geschiedenis tijdens de koningen
Karel Il en Jacobus Il, de markies van Mountrose een nederlaag
toebracht, de Schotse armée reorganiseerde en een der getrouwen
van beide vorsten was.
Hij bracht het tot generaal in het Engelse leger en werd verheven tot graaf van Leven. 1S
Een tweede gast was de kanselier, ook groot-kanselier van de
koning van Engeland, die in de brieven van Prof. van Renesse als
de "Heer Heyd" met daarnaast andere Nederlandse varianten werd
aangeduid. Men herkent daarin gemakkelijk Edward Hyde, Earl
of Clarendon, die heeft geleefd van 1609-1674. Hij was een trouw
pleitbezorger van de belangen der Engelse Stuarts, wist, te oordelen
naar het bekende dagboek van Samuel Pepys de jonge koning
Karel Il te behouden voor de Anglicaanse kerk, totdat de koning
zelf overstag ging, speelde een belangrijke rol bij de restauratie van
genoemde vorst en dankte daaraan zijn benoeming tot lordkanselier van Engeland. Hij klom zelfs z6 hoog in de gunst bij zijn
koning, dat hij voldoende vertrouwen genoot om de binnen- en
buitenlandse politiek van Albion te leiden. Als heftig tegenstander
zowel van de non-conformisten en presbyterianen als van de katholieken in zijn land, maakte hij zich echter ook veel vijanden en
na de verkoop van Duinkerken en de voor Engeland zo oneervolle
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debkle van Chatham was zijn politieke rol finaal uitgespeeld, zodat
hij, mede door toedoen van de intriges der hofkliek, werd geschrapt
van de lijst der gunstelingen van Karel U, die hij zo dapper op de
troon had geholpen. Hij zag zich in eigen land zelfs z6 bedreigd,
dat hij naar Frankrijk uitweek en daar, vrijwel vergeten, te Rouaan
stierf. 19
Maar dit alles gebeurde lang nadat hij te Breda de trouwe vazal
was van de balling Charles, de latere koning Karel U. Ziin residentie
te Breda in het klooster dankte hij mede aan de innige vriendschap
van de Prinses-royale, Mary (I) Stuart, de weduwe van onze Prins
Willem U. Behalve dat zij alle Engelse ballingen, die haar broer
Karel waren gevolgd in diens ballingschap, een warm hart toedroeg,
had zii een bijzonder zwak voor de familie Hyde, ook al vanwege
hun kinderen. Een daarvan, Anna, heeft echter in een onbewaakt
ogenblik haar eer ten offer gebracht aan de gunsten van de hertog
van York, de latere koning Jacobus U en werd daardoor de moeder
van o.m. Mary (U) Stuart, gemalin van onze koning-stadhouder
Willem UI. Beide jongelui hadden elkaar te Parijs in 1656 leren
kennen en het werd liefde tussen hen, ondanks de tegenstand van
kroonprins Karel en de ouders van Anna. Jacobus wierp echter en niet zonder reden - zijn broer Karel voor de voeten, dat deze
een verhouding had met een niet vorstelijke en zelfs niet adellijke
dame, namelijk Lucy Walters, uit welke verbintenis reeds in 1649
te Rotterdam James Crofts werd geboren, die later onder de titel
duke of Monmouth nog al naam heeft gemaakt, ofschoon hij het
zijn vader, toen koning Karel U, in Engeland lastig genoeg heeft
gemaakt. Karel had trouwens ook anderszins te veel boter op zijn
hoofd om zijn broer Jacobus moraliter de les te lezen!
En Jacobus wilde in elk geval zijn beminde nog huwen en zij
was bovendien van Engelse adel. Het verzet moest dan ook na
drie jaar worden opgegeven, toen Jacobus en Anna te Breda op
3 oktober in het geheim, vermoedelijk op het Kasteel ten overstaan
van een niet bij name genoemde Engelse geestelijke, zijn gehuwd,
terwijl zij spoedig daarna, op de 22ste van dezelfde maand, het
leven schonk aan een dochter, de eerste van haar acht kinderen,
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waarvan slechts twee in leven bleven, beide naderhand koningin
van Engeland geworden, t.w. Mary (II) Stuart (1662-1695) en
Anna (1665-1714).
De komst van de familie Hyde te Breda moet op het jaar 1653
worden gesteld en zij werd toen als eerste buiten het schoolverband der academie in het klooster opgenomen, zulks op verzoek
van de weduwe van Prins Willem II, die met het lot van deze
familie was begaan, omdat zij de ballingschap deelde met haar
broers Karel en Jacobus.
Van uit 's-Gravenhage gaf zij opdracht aan de haar zeer genegen
Johan van der Kerckhoven, heer van Heenvliet, bekend hoveling
en gunsteling van Frederik Hendrik en een der curatoren van de
Bredase IIlustre school, om te zorgen voor huisvesting van de
Hyde's in het klooster alhier. De oude heer, die het huwelijk van
Willem II en Mary Stuart in Engeland had voorbereid, voldeed
graag aan haar wens en schreef daartoe een paar brieven aan Prof.
van Renesse in diens kwaliteit van beheerder der gebouwen. Een
er van laat ik hier volgen, aangezien zijn inhoud de sfeer, die er
toen aan het Nonnenveld heerste, goed weergeeft: het voormalig
klooster behalve IIlustre school tevens asyl voor daklozen van goeden huize; voorts welk Engels element destijds zijn intrede had
gedaan in onze stad. De brief, welke curator Van Heenvliet of
Heenvliet schreef, zoals hij meestal werd genoemd, op 2 december
1653 aan Prof. van Renesse ter introductie van de familie Hyde
alhier, is van de volgende inhoud:
"De Heer Heid, Canse1ier vande Coninck van Groot Brittanien,20 heeft syn huysvrouw tot Antwerpen en die heeft
twee ofte drie fraje soonen;21 sy soude wel willen voor (een)
wyl tyts tot Breda haer t'onthouden. En verstaen hebbende,
dat t'huys van D. Bornius leedich is, soo heeft (zij) aen haere
Con. Hoogheyt 22 versocht de bewooninghe vant selfde huijs.
Des 23 de Princes Royae1 mij gelast heeft UEd. te schrijven
ende te vernemen wat camers daer syn, en met welke soude
konnen geaccomodeert werden sonder UEd. te incommoderen.
T'is een seer gescickte Mevrouwe, die geloove wat sterck van
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huyshouden is,24 soude des de excercitie(!) camer 25 oock geern
gebruycken, en eenighe recht booven. 26 Soo haest ordere tot
d'illustre schoole of Collegie sal gestelt werden,27 sal sy in tijts
haer retireren en elders met ter woon haer begeven. Sal UEd.
antwoort verwachten ende na dienstighe groetenisse blijven
UEd. dienstw. vrint en dienaer Kerckhoven".
Hoewel het adres ontbreekt, blijkt uit de samenhang der stukken en uit het feit, dat Prof. van Renesse zelf copieën van deze
correspondentie heeft gemaakt om die later als bewijsstukken te
gebruiken in het geschil met luitenant-kolonel Lauder, (waarover
hier beneden nader), dat het epistel en ook het volgende aan hem
persoonlijk waren gericht. In die tweede brief betoont curator
Heenvliet, dat de hoogleraar zich uitstekend van zijn opdracht had
gekweten en dat zowel de Princess-royal als de familie Hyde zelf
hem daarvoor zeer erkentelijk was. Eerstgenoemde was namelijk
"seer gecontenteert over de goede offitien, die aen Mevrouwe Heid
hebt bewesen, jae derve seggen seer sensibel", terwijl Mrs. Hyde
"haer niet genouch, soo sy seght, van UEd. weet te belooven".28
Heenvliet was voorts van oordeel, dat de Hyde's ook in Breda een
goede reputatie zouden genieten; "t is vroom, eerlijck en godsalich
volck", meende hij.
Hoe lang Mrs. Hyde en kinderen en na haar David Lesley en
familie het in het klooster hebben uitgehouden, kunnen we onze
lezers niet meedelen, want eerst tien jaren later had Prof. van Renesse opnieuw met medebewoners te maken, die hij minder prettig
vond dan genoemde beide Engelse families. En ongetwijfeld vonden
ook zij hem een allesbehalve geschikte buurman! Maar aan die
slechte verstandhouding is het toch maar te danken, dat er aangaande dit geval enige schriftelijke bewijsstukken bewaard zijn gebleven: een acte van de Princess-royal, inhoudende woonvergunning in het klooster ten behoeve van het gezin van de luitenantkolonel George Lauder, boze brieven van deze officier aan desbetreffende instanties in Den Haag en niet minder klagelijke epistels
van de hoogleraar.
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De acte, gedateerd 9 januari 1664, ingevolge waarvan genoemde
Lauder inwoning kreeg in het klooster, was getekend door de
Prinses-douairière, dus Amalia van Solms, aangezien haar schoondochter, Mary (I) Stuart toen reeds was overleden (1661). De voogden van de jonge Prins WiIlem lIl, resp. koning Karel II van Engeland en de Keurvorst van Brandenburg, Frederik Willem, hadden
er mee ingestemd, dat genoemde luitenant-kolonel "sal mogen logeren int Collegie vanden hoochgemelte Prince tot Breda ende
namentlijck int quartier vande vijff benedencamers met de bovencamers ende den hoff daer achter, daar in de Heer Hooch cancelier
Heijd eerst ende daer naer de Heer Lesle is geaccomodeert".
Dat was dus het derde en beste kwartier volgens de voorgaande
beschrijving van de indeling der woonruimten in het klooster. Prof.
van Renesse kreeg opdracht om de hoofdofficier de gelegenheid
te geven zich te installeren in het bedoeld kwartier, een en ander
onder voorwaarde, dat Lauder zou moeten vertrekken en een
andere woning zoeken, "soo rasch het selve ten dienste van den
Prince sal moeten werden gebruickt ofte dat anders daer van gedisponeert sal worden". 29
Vanzelfsprekend had Prof. van Renesse met deze beschikking
genoegen te nemen, al koesterde hij nog altijd hoop, dat op de een
of andere wijze het sterk teruggelopen aantal studenten van de
Illustre school weer zou toenemen, waardoor er van inwoning
door vreemden geen sprake meer kon zijn. Want hij merkte al heel
gauw dat Lauder, zijn buurman, met het hem toegewezen kwartier
alleen geen genoegen nam en ook de refter en panden met al wat
daarin was, wel tot zijn privégebruik zou willen annexeren. Een
tweede acte van de Prinses, gedateerd 18 maart 1664, eigenlijk
slechts een aanvulling op de eerste, besliste echter, dat de refter
en panden in gemeenschappelijk gebruik bleven van alle inwonenden, dus ook de trek-tafel en schuiftafel daarin, welke tafels dienden
tot vermaak en recreatie van docenten en studenten. Er werd op
aangedrongen, dat de heren Lauder en Van Renesse als naburen
elkaar zouden willen verstaan en met elkaar in vrede moesten leven.
In zijn brieven van beklag over de z.i. astrante houding van de
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luitenant-kolonel deed de hoogleraar ook uitkomen, dat Lauder
als militair en commanderend officier er blijkbaar een andere mentaliteit op nahield dan zijn voorgangers in het klooster, hetgeen
de samenleving, althans de nabuurschap er niet gemakkelijker op
maakte. Bovendien was Lauder door een verbeterde inrichting van
zijn appartementen aldaar gerieflijker gesteld en beter gehuisvest dan
tevoren de familie Hyde en de "koning", waarvan de brief tevens
doet uitkomen, dat Hyde en Karel op een van die kamers alle dagen
over de politiek van hun land hadden gesproken. Ook daardoor
is het klooster dus een diplomatiek en politiek centrum geweest,
waar de belangen van het Engelse koninkrijk v66r 1660 druk zijn
besproken geworden door een monarch en een zijner toen nog
meest vertrouwde dienaren en helpers.
Voorts stelde Van Renesse vast, dat de schuiftafel in de refter
een speelgelegenheid voor allen in het klooster was. En van de
panden, althans gelijkvloers, wilde Lauder zich ook al het uitsluitend gebruik toeëigenen. Van Renesse moest dan maar boven blijven, in de bibliotheek van de school. Maar hoe zou hij daar geleerden, docenten en studenten rondleiden, als de panden beneden
voor hem gesloten bleven? Door zijn eigen woning soms? Doch
dat was te ongeriefelijk en tevens onvrij voor zijn familie. Het feit
dat de hoogleraar op deze situatie wees, maakt de veronderstelling
redelijk en mogelijk, dat er toch in 1664 nog wel belangstelling
van buiten was voor deze hogeronderwijsinrichting en de diensten,
waarover zij beschikte. Ook de aanwezigheid van chemische hulpmiddelen 30 ten dienste van de jonge Prins WiIlem lIl, berustende
in het poortkamertje, zou er op kunnen wijzen, dat deze bij zijn
bezoeken aan Breda van het klooster als onderwijsinstelling wel
gebruik heeft gemaakt, althans dat deze leermiddelen aldaar te
zijner beschikking stonden.
Lauder en zijn vrouw bejegenden Van Renesse en diens echtgenote onheus en dit was ook een der oorzaken van de slechte verstandhouding. De officier blijkt een groot gezin te hebben gehad
en beschikte over veel dienstpersoneel, dat natuurlijk ook ergens
ondergebracht moest worden. Dat alles had zijn bezwaren in een
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woongelegenheid, wel voor enkele gezinnen bestemd, doch die
a.h.w. te dicht op elkaar zaten en bovendien nog enkele lokaliteiten
in het klooster gemeenschappelijk moesten gebruiken. Van Renesse
lette mogelijk te veel op eigen rust en de rechten in het complex,
die hem te voren als rector magnificus en regent van het college
waren toegekend en beschouwde Lauder min of meer als indringer.
Wie was hij eigenlijk deze George Lauder en kunnen we in zijn houding en gedragingen overeenkomstig zijn afkomst, rang en stand ook
enige verklaring vinden voor de onheuse bejegening de toen al grijze
en zich oud en afgeleefd voelende Professor van Renesse aangedaan?
Deze George Lauder zoals meer van zijn verwanten van die
naam, t.W. Alexander en John Alexander, diende destijds in het
Staatse leger als hoofdofficier bij een der door Huygens genoemde
Schotse regimenten. In 1658 vocht hij tegen de Zweden in Denemarken onder De Ruyter, toen al in de rang van luitenant-kolonel.
Doch elders wordt hij ook als majoor, kolonel en brigadier (brigadegeneraal) aangeduid, nu eens in het 2de Schotse regiment (1665),
door Walter Scott of Balweary gecommandeerd. Een jongere verwant en naamgenoot verbleef in 1701 in garnizoen te Bergen als
kolonel. In 1657 had hij zijn commissie gekregen van de Raad van
State, ook toen in de rang van luitenant-kolonel. In 1663 en 1664
behoorde hij tot het Schotse onderdeel van het Bredase garnizoen. 31
Ook Constantijn Huijgens Jr. noemde Lauder bij herhaling in het
bekende Journaal. 32 Op november 1670 overleed hij in de ouderdom van 68 jaar en werd in de Grote Kerk begraven.
Toch krijgt men uit deze personele gegevens geen bevredigende
indruk van Lauder's persoonlijkheid, wel enigermate uit de brieven
van Prof. van Renesse, die zijn buurman typeert als een veeleisend,
hooghartig en ongemakkelijk heer. Dan is er verder het grote verschil in maatschappelijke staat tussen Lauder en Van Renesse, hetwelk op de samenwoning in hetzelfde gebouwen betrekkelijk dicht
op elkaar ook zijn ongunstige invloed kan hebben gehad: de eerste
een krijgsman van top tot teen, mogelijk wat ruw, een "man des
gewelds" naar de bekende Bijbelse typering; Van Renesse daarentegen een kamergeleerde, een principieel strijder en pleiter voor
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zijn kerk en geloof, wars van rumoer en drukdoenerij, die rust en
stilte nodig had voor zijn wetenschapsbeoefening.
En waren het tenslotte niet de officieren van het garnizoen en
dan nog wel buitenlanders, die hun tenten kwamen opslaan in
het klooster, geheel in strijd met deszelfs gewijzigde bestemming
tot academie, school en college, wat vooral Van Renesse altijd had
voorgestaan: opleidingscentrum in Brabant voor predikanten der
Hervormde kerk, speciaal die in de Generaliteitslanden? Alles was
hem daarbij echter tegengelopen en dat de officieren zijn oorspronkelijke plannen en opzet met dit voormalige klooster doorkruisten,
zo niet dwarsboomden, zat hem waarlijk hoog.
Iets van deze teleurstelling en wrevel duikt ook op uit een
zijner korte brieven aan de Prins, ongedateerd en niet ondertekend,
doch in concept van zijn hand en waarin hij weer eens ootmoedig
en onderdanig maar ook beslist en op de man af verzocht alleen
met het opperbeheer en oppertoezicht van het klooster te worden
belast, ten einde de oorspronkelijke bestemming te handhaven en
er tegen te waken, dat het klooster een soort huurkazerne Cs.v.v.)
zou worden. In bedoelde brief33 kwalificeert hij zich zelf nog als
"Professor ende Predicant tot Breda ende Regent van t Collegie
aldaer," die beducht was, dat, nu het ene kwartier van het klooster
door zijn bewoners was verlaten, "de Engelsche ende Schotse Heeren,
diet een geruijme tijt op ordre van de Princess-royal H.L.G. hadden
bewoont, van d'een ofte d'ander sal worden versocht tot haer particulier gebruijck", m.a.w. dat het klooster daardoor geheel zou
kunnen worden een particulier woonhuis, in gedeelten verhuurd
en speciaal ten behoeve van de vreemdelingen, die toen bij het
garnizoen een functie hadden of die als Britten en Schotten in
enige relatie stonden tot de Prins en diens familie. En dat is toch
nooit de bedoeling van het klooster geweest, zo redeneerde de
hoogleraar verder, behalve nog dat hij er als "hoofdbewoner" en
beheerder zelf groot ongerief van ondervond. Of om nog even zijn
eigen woorden te citeren: ,maer twelck oock tegens de voornaemste
oogenmercken vande fundatie soude zijn, ende namentlick dat de
plaetse, geeijgent tot publijcke bijeenkomsten der Professoren met130
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ten gevolge van dien, souden worden gemaeckt onbruyckbaar."
Dit gaf hem dan ook aanleiding om de Prins te verzoeken, "dat
hem alleen magh blijven aenbevolen het opsicht ende gebruyck'
der selve plaetsen met sijne familie," hetgeen er in feite op neer zou
komen, dat voortaan geen particulieren, van welke rang of stand
ook meer inwoning zouden kunnen krijgen in het klooster. De
beschikking van de Prins op dit verzoek van Renesse ontbreekt,
doch dat deze zijn zin niet kreeg, blijkt voldoende uit het feit,
dat na de families Hyde, Lesley, Lauder en misschien wel anderen,
die niet bij name worden genoemd, de inwoning toch gewoon
doorging. Want behalve dat van de familie Lauder, na de dood
van overste George Lauder, eerst diens weduwe en daarna haar
dochter en schoonzoon opnieuw intrek kwamen nemen in het
klooster, meldde zich in 1671 een nieuwe bewoner aan in de persoon aan Joncker Jan (meestal Johan) Boreel, "capiteijn in Guarnisoen tot Breda" en ook al een protégé van de Prins. Hij had reeds
enkele jaren daarv66r een bereidverklaring van de Prins weten los
te krijgen in afwachting op een vrijgekomen woongelegenheid. En
die kwam, nadat Prof. van Renesse zelf in het klooster was overleden op 4 februari 1671 in de ouderdom van 67 jaar. Zijn weduwe
bleef er echter nog enige tijd wonen.
Er waren dus ook nog steeds gegadigden, vooral onder de officieren van het garnizoen, om een der kwartieren van het klooster
te bezetten. Genoemde Mr. Johan Boreel was een intimus van de
Prins, eerst edelman aan het hof van Frederik Hendrik en diens
zoon Willem II, werd in 1652 benoemd tot hofmeester of hofmaarschalk van de Prinses royale en stond bekend als zeer Engels gezind,
in verband waarmee hij in 1666 op voorstel van de raadpensionaris
Johan de Witt door de Staten van Holland uit zijn hofbetrekking
werd verwijderd, waartoe toen ook behoorde die van mentor van
de jonge Prins Willem III (1659-1666). Hij ging na zijn gedwongen
ontslag over naar de militaire stand, kreeg een commissie als kapitein
der infanterie met Breda als garnizoensplaats, en werd bij het uitbreken van de viervoudige oorlog in 1672 bevorderd tot luitenant-kolonel bij het regiment De Thouars. En dergelijke trouwe dienaar van
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hem en zijn huis wilde Prins Willem III natuurlijk gaarne helpen,
waar het de inwoning in het klooster hier ter stede betrof, ondanks
de Idagelijke bezwaarschriften van de oude Prof. van Renesse. 34
Aangezien deze vergeving van het kwartier de eerste was in de
rij van dergelijke beschikkingen, genomen door Zijne Hoogheid
Prins Willem In, laat ik hier het request van Boreel woordelijk
volgen. Daaruit blijkt dat ook Mevrouw van Renesse evenals haar
man niet een van de gemakkelijkste en toeschietelijkste lieden was.
"Aen Sijne Doorluchtige Hoocheyt den Heere Prince van
Orange etc., Geeft met behoorlyck respect te kennen Jan van
Boreel, hoe dat Uwe Hoocheyt al over eenige jaeren den suppliant heeft gelieven toe te staen logement te hebben in Uwe
Hoocheyts Clooster tot Breda, ende dat nae de doot vanden
Predicant Renesse uwe Hoocheyt hem goedertierentlyck heeft
toegesecht het huijs met de dependentien vandien, dat den
voorscr. Renesse bewoont ende gebruijckt heeft int voorscr.
Clooster. Den suppliant heeft tsedert de weduwe van dien
overleden Predikant laeten seggen ende oock selfs geseght, dat
sij een seer geruijmen tijt in dat huijs soude connen verblijven,
den suppliant eenige portie daer van inruijmende, waar op sij
niets hem heeft geantwoort, maer staet nu om alle meubelen
van den overleden publycq met de stocke te vercoopen,35
ende gaet elders woonen. 36 Het welcke den Suppliant met alle
respect doet versoueken, dat in conformiteyt van Uwe
Hoocheyts goedertierene toesegginge hy dat voorn. huijs, den
Thuijn ende appendentien vandien, soo als den voorscr. Predicant Renesse dat heeft gebruyckt, nu ten eersten mach gaen
bewoonen ende gebruycken, ende dat aen den rentmeester
van Uwe Hoocheyts domeijnen van Breda ordre gelieve te
laten depescheren om hem suppliant daer in te setten. 't Welck
doende" enz.
De beschikking van de Prins, gedateerd Den Haag 8 mei 1671,
was gunstig voor de requestrant, die nu dadelijk het pand, van
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Afb. 14. Het voormalig klooster St. Catharinadal, sedert 1814 kazerne. Toestand in 1906.
Foto Monumentenzorg
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1646-1671 d.oor Prof. van Renesse en Zijn geZIn bewoond, kon
betrekken.
Zoals het met nieuwe bewoners van een woongelegenheid heel
vaak gaat, dat zij niet tevreden zijn met de bestaande indeling en
wensen te verbouwen, althans vertimmeren, verging het ook de
heer Boreel in het klooster. De huiseigenaar, in dit geval dus Prins
Willem III, stond zulks zijn huurder geredelijk toe, mits dat deze
de kosten, geschat op ongeveer driehonderd gulden, zelf betaalde
of deze hem of zijn erfgenamen zou doen uitbetalen door degene(n),
die na hem het klooster zouden bewonen of kopen. Uit deze laatste
conditie blijkt, dat reeds toen de Prins overwoog het klooster te
verkopen, wat echter eerst bijna zeventig jaar later inderdaad zou
geschieden.
Voorts blijkt uit een tweede verzoek van Jhr. Boreel, dat niet
alleen Ds. van Renesse inderdaad "uijt het Clooster is verstorven",
doch ook dat "verscheijde dingen manqueren aen voorseijde wooninge, ende particulierlijck oock een stal, die met c1eijne costen
can gemaeckt worden alsmede den Tuijn verbetert, alle het welcke
soude connen gedaan worden met omtrent de drije hondert gulde,
die den suppliant selffs genegen is te fourneren".
Zulke gemakkelijke huurders heeft ook deze Prins van Oranje
in het klooster niet veel gehad. Van de oudjes onder hen was nu
ook de weduwe van Prof. van Brosterhuijsen, Emilia de Rhode of
Amalia Roode, eerder weduwe van Johan de Wit, overleden - 25
september 1672 -, die er dus na de dood van haar tweede echtgenoot nog twee en twintig jaar had gewoond. 37 Het door haar bewoonde deel van het klooster zou een vrijstaand huis in de hof
van het klooster zijn geweest, volgens Van Seters "de pachterswoning aan de Oude Vest".38 Hiernaar dong na het overlijden van
de wed. Brosterhuijsen als gegadigde de weduwe van Jonker Hendrick van Padburgh, in leven kapitein van een compagnie mariniers.
Zij heette Ida van Nes en ingevolge beschikking van de Prins
d.d. 11 mei 1675 kreeg zij de begeerde woning "in consideratie
vande goede diensten bij den voorm. Hendrick van Padburgh in
zijn leven aenden Lande bewesen". In deze beschikking werd verder
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de ligging van bedoelde woning aldus aangegeven: "staende opt
Clooster", zodat er even goed het vierde kwartier mee bedoeld
kan zijn. Of zou soms dit perceel ongeveer gelijktijdig aan Adam
van der Block zijn toegewezen, die als onder-majoor van de stad
Breda op 17 mei 1682 "de huizinge int Clooster binnen Breda"
voor zijn gezin ter beschikking kreeg, waarin tevoren ook een
kapiteinsweduwe had mogen wonen, namelijk Anna Elisabeth
Smits, laatst weduwe van zekere kapitein Solos?39

Nog eenmaal de religieuzen van St. Catharinadal binnen Breda.
Intussen was het klooster in de oorlogsjaren 1672-1679 opnieuw ingenomen door de uit Oosterhout teruggekeerde religieuzen,
die zich ten plattelande niet langer veilig voelden. Dit geschiedde
tijdens het proostschap van Henricus Assels, die in 1655 proost
Balthazar Cruyt was opgevolgd. In 1671 had Frederik van Nassau,
heer van Zuylestein en natuurlijke zoon van Frederik Hendrik, met
diens echtgenote nog een bezoek aan het klooster te Oosterhout
gebracht en deze hoge gasten waren bij die gelegenheid bijzonder
hartelijk door de religieuzen ontvangen. Proost Assels trachtte
toen al de voorspraak van de heer van Zuylestein te krijgen voor
mogelijke terugkeer naar Breda, aangezien de Illustre school nu
immers toch was gesloten en opgeheven. De gebouwen zouden dus
weer vrijkomen voor de zusters, meende hij, te meer nu er oorlogsgevaar dreigde, zowel van Engelse als van Franse zijde. En toen die
oorlog inderdaad in 1672 op drie fronten tegelijk uitbrak, werden
de pogingen van proost Assels herhaald en in de zomer van dat
jaar eindelijk met succes bekroond door de toestemming, die Prins
Willem III mondeling in het legerkamp bij Bodegraven gaf aan de
proost, om met het convent naar Breda terug te keren, "totdat
Zijne Hoogheid er anders over zal beschikken". Deze voorwaarde
of beter gezegd dit voorbehoud zou enkele jaren later blijken voor
het convent zeer noodlottig te zijn. Twintig zusters en de proost
namen nu weer intrek in de gebouwen, die zij echter geheel voor
eigen rekening bewoonbaar moesten maken.
Maar indien zij hadden gedacht en gehoopt er verder ook altijd
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te kunnen blijven wonen, zouden ZIJ III die verwachting deerlijk
worden teleurgesteld. Aanvankelijk konden ze zich zelfs niet installeren, aangezien de kerk vol liep met daarin ingekwartierde soldaten, toen men een aanval der Fransen op de vesting Breda
vreesde. Toen die vrees ongegrond bleek en de soldaten hun kwartieren weer hadden ontruimd, moest de kerk een grondige schoonmaakbeurt ondergaan en werd er opruiming gehouden van alles,
wat er na de opheffing van de Illustre school en college nog was
achtergebleven. De proost had zich door al deze acties evenwel
diep in de schulden gestoken en met het luwen van het oorlogsgevaar drongen vele Protestanten en speciaal enkele predikanten er
op aan, dat de religieuzen wel weer naar Oosterhout konden, ja
móésten terugkeren. Dat begon al in 1676 en de Raad en Rekenkamer van de Prins verzocht toen aan de proost om overlegging
van het authentieke afschrift van het contract, ingevolge waarvan
Zijne Hoogheid de kloostergemeenschap had toegestaan, zich opnieuw in Breda te vestigen.
Hieruit ontstonden allerlei acties en tegenacties, welke evenals
de op het convent rustende schuldenlast de proost dermate drukten,
dat hij als een gebroken man nog in datzelfde jaar onverwacht
overleed. In de keuze van zijn opvolger, kapelaan Joseph van der
Malen, waren de religieuzen ook al niet gelukkig, zodat mede door
interne moeilijkheden en geschillen, het verzet van de tegenstanders
niet gebroken kon worden en het convent in het begin 1679 de
aanzegging kreeg weer naar Oosterhout te moeten terugkeren.
Dringende verzoeken van de nieuwe proost om op dit besluit terug
te komen, vermochten niet het gewenste gevolg te hebben en wie
hier de meeste drang op dat vertrek uitoefenden, blijkt uit het
antwoord, dat Zijne Hoogheid gaf aan proost Van der Malen: "lek
en kan de nonnekens niet mainteneren binnen Breda, maer moeten
absoluet naer Oosterhout vertrecken, want de predicanten hebben
tegen hun geconspireert; en ware het saecken (dat) wij noch niet
en hadden begonnen te bouwen en 't clooster van Oosterhout te
repareeren, dan soude dit terstont beginnen en ons verhuijsen vervOOl,deren". Onder de druk van de Hervormde predikanten te
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Breda en in de Baronie moest Zijne Hoogheid nolens volens de religieuzen het verblijf te Breda ontzeggen en zo vertrokken zij op
12 augustus 1679 onder leiding van voren genoemde proost uit
onze stad en nu voorgoed zonder hoop en kans ooit weer het oude
"Clooster" te kunnen betrekken. 40

Het klooster tijdelijk militair hospitaal
En wat nu met het klooster? zal vermoedelijk ook de vorstelijke
eigenaar, Prins Willem lIl, zich in 1679 en daarna hebben afgevraagd. Het is merkwaardig, dat men in de Protestants kerkelijke
archieven hierover niets tegenkomt t.a.v. eventuele plannen om
bijvoorbeeld de kerk te bestemmen voor enig pieus of charitatief
doel in Protestantse geest. We moeten dan ook volstaan met wat de
bescheiden in de geraadpleegde bundel van het Nassause-domein
archief hieromtrent hebben te bieden.
Omstreeks de aanvang van de Negenjarige oorlog (1688-1697),
waarin Prins Willem III zich voor de tweede maal, en nu samen
met de vroegere vijand Engeland, keerde tegen de heerszuchtige
plannen van de Franse zonnekoning Lodewijk XIV, bereidden de
leden van de Raad van State zich voor op een betere verpleging
van zieke en gewonde militairen dan tot dusverre, inzonderheid
in de toenmalige vesting- en garnizoenssteden. Ook Breda viel
daaronder en hier was evenals in diverse andere steden gebrek aan
hospitaalruimte. De magistraat van Breda kreeg in dit verband in
1689 een vraag voorgelegd of "in cas van noot onder anderen oock
de kerck vant nonnenklooster aldaer t'approprieren tot het inlogeren vande siecke Engelse soldaten, tot Breda in garnisoen leggende".
Maar de magistraat oordeelde zich bij monde van de stadhouder in
het drostambt, toen Mr. Johan van Goor, vader van de bekende
Bredase geschiedschrijver Mr. Thomas Ernst van Goor, onbevoegd
om aan de gecommitteerden uit de Raad van State enige bevestigende toezegging in deze te doen, "alsoo tselve nonnenklooster aen
S. Majesteijt is competerende". Prins Willem III was namelijk sedert
9 februari 1689 tevens koning van Engeland.
Het bovenbedoeld verzoek moest dus rechtstreeks aan hem, ev.
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aan zijn Raad worden gericht. Al spoedig berichtte deze Raad en Rekenkamer van de vorst aan genoemde van Goor, dat Zijne Majesteit
er bereids in had toegestemd, dat het klooster zo lang als dit voor
de duur van de oorlog noodzakelijk mocht blijken, als hulphospitaal
voor zieke en gewonde militairen kon worden ingericht, doch alleen voor zover het de kapel betrof. De bijgebouwen, alzo de woongelegenheden in de vier kwartieren inbegrepen, bleven dus tot vrije
beschikking en begeving van de Prins. Deze autorisatie voor Mr.
van Goor draagt de dagtekening van 11 oktober 1689. 41
Over de lotgevallen van de kloosterkerk als tijdelijk hospitaal
bewaren de bescheiden van het Nassause-domeinarchief uiteraard het
stilzwijgen, ook, - en dat is meer bevreemdend - , hoelang deze
hulpverlening ten behoeve van het garnizoen heeft geduurd.
Intussen ging de begeving der kwartieren als huurwoningen
gewoon door. Zo werd in 1693 bij beschikking van de Koningstadhouder mevrouw Lauder vergund na het eventueel overlijden
van haar moeder, weduwe van de hierv66r genoemde overste George Lauder, in het klooster te blijven wonen "haer leven land\:
geduijrende". Behalve dat dit vorstelijk gebaar een huldebetoon
betekende ten gunste van de familie Lauder, was de jonge mevrouw,
dochter van de luitenant-kolonel, zelf gehuwd met majoor De
Villegas, die zich ook een gunstige reputatie had verworven onder
de officieren van Willem lIl, aldus een dubbele gunst.
Toen hij in 1696 Ernst Willem von Salisch opvolgde, - deze
was generaal-majoor bij de infanterie en werd met ingang van 4 juli
1696 benoemd tot gouverneur van Breda - , kreeg de majoorcommandant van de vesting, Gauthier de Villegas van de Koningstadhouder de beschikking over het kwartier van het klooster,
waarin Von Salisch tot dusverre had gewoond, aangezien de oude
mevrouw Lauder nog steeds het haar toegewezen kwartier bewoonde. Er waren dus toen twee kwartieren ter beschikking gesteld van
de familie Lauder. En in het daarop volgende jaar werd 's Konings
beschikking nogmaals te haren gunste gealtereerd, doordat toen, 8 oktober 1697 - Jeanne Lauder, wed. van Donkelaar, als oudste
dochter de survivance kreeg van haar moeders kwartier, terwijl
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haar oudste zuster Anna, gehuwd met majoor De Villegas, in het
hem toegewezen kwartier mocht blijven wonen. 42
Het klooster was dus "in hoofd en leden", d.w.z. zowel de kerk
als de woonkwartieren, allengs geheel in beslag genomen voor militaire doeleinden: de woongelegenheden merendeels bezet door officieren en militairen van mindere rang; de kerk of kapel als militair
ziekenhuis, terwijl naderhand werd overwogen om er een militair
magazijn van te maken ter vervanging van 's lands magazijn op het
kasteelterrein alhier.
Deze overwegende bestemming ten dienste van militaire belangen blijkt ook nog uit enkele bescheiden na het overlijden van de
Koning-stadhouder. Zo is daaronder een request, gedateerd kort
v66r 14 febr. 1716, van zekere Dirck Bethemer, onder-majoor van
de vesting Breda vanwege de Raad van State, waarin deze verzocht
te mogen wonen in een huisje op het terrein van het klooster, waar
zijn schoonvader Adam van der Block in dezelfde functie uitgestorven was. Dit pand, waarschijnlijk het vierde kwartier, hierv66r
reeds beschreven, wordt in dat request aangeduid of beschreven als
"een kleijn vervallen huijsken, in de dartigh Jaeren, staende op het
nonnenklooster naast ofte omtrent de huijsinge vanden Heer Generaal-Majoor de Villegas". Onder-majoor Adam van der Bloek had
deze woning ook bij acten van Prins Willem III mogen bewonen en
nu, na zijn overlijden, verzocht zijn schoonzoon dezelfde gunst uit
overweging "om dan altijt bij dienst oH eenige andere occasie bij
den voorser. Heer Generael Majoor De Villegas te kunnen wesen".
De verzoeker werd er mee begtillstigd voor de tijd van zes jaar, vrij
van huur, mits de lasten van het onderhoud zelf dragende, mede
dank zij het gunstig advies van generaal De Villegas, in wiens advies
de woning werd beschreven als bouwvallig, bestaande uit twee
kamers, keuken en zolder en die op een jaarlijkse huurwaarde van
50-60 gulden werd getaxeerd. 43
De laatste huurder, die ik in de geraadpleegde handschriftelijke
bron uit het Domeinarehief bij name tegenkwam, was zekere kapitein Hare!, vermoedelijk zoon (of kleinzoon?) van Dr. Christiaan
Harel, lijfarts van Willem Hl en hoogleraar in de scheikunde te
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Londen. Deze was getrouwd met Maria Rumpf, wier vader, Dr.
Petrus Augustus Rumpf, ook lijfarts van de Prins was geweest, toen
Zijne Hoogheid nog te 's-Gravenhage woonde.
Ook Agnis of Angenis Harel - volgens de naam op haar paspOOrt van 13 juli 1693, doch vermoedelijk Angela of Angelica -,
zuster van de geneesheer, was mede naar Engeland overgestoken en
de familie van die naam kreeg zowel in Engeland als hier te lande
een gunstige reputatie in hofkringen. Bedoelde kapitein Harel van
het klooster maakte deel uit van het Bredase garnizoen en zal de
gunst om daar te wonen, waarschijnlijk hebben gedankt aan de
goede diensten van zijn vader, ev. grootvader, aan de Koning-stadhouder bewezen, want over hem zelf is verder niets bijzonders te
vermelden. Alleen, dat hij bereid was iemand, die gaarne zijn woning
in het klooster zou willen betrekken, deze af te staan, "soodra
sijne Hoogheijd hem sulks soude gelieven te ordonneren".44
Dat klinkt wat serviel, doch deze concessie moet intussen in
verband worden gebracht met de in datzelfde jaar 1738 en mogelijk
reeds eerder beraamde plannen om van de kloosterkapel een militair magazijn of tuighuis te maken ten einde dan de vrije beschikking te krijgen over de in huur uitgegeven woningen of kwartieren
op het kloosterterrein.

Plannen om van de Kloosterkerk een militair magazijn te maken
In het kort komen de overwegingen, welke deze plannen deden
ontstaan, op het volgende neer. Prins Willem IV wilde het magazijn op het Kasteelterrein wel kwijt, althans dit naar een ander
geschikt terrein in de stad verplaatst zien. Verder had zijn Raad
en Rekenkamer hem gesuggereerd, dat "het Clooster een lastig pand
voor onsen Doorlugtigen Meester geweest is", lastig in die zin, dat
het eerder geld kostte dan opbracht en dat het nodig aan onderhoud toe was, aldus een bezwarend vast goed. Ten slotte had dezelfde Raad Zijne Hoogheid voorgerekend, dat er te Breda nog
meer van zulke bezittingen waren, tot zijn domeinen behorende,
die steeds meer geld vroegen dan dat zij voldoende rendement opbrachten, zodat de toch al hoge schulden, op zijn domeinen alhier
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rustende, steeds hoger werden. Hierin moest worden voorzien door
zich van deze bezittingen te ontdoen of ze te gebruiken als geschikte en voordelige ruilobjecten. 45
En zo was dan het klooster voorbestemd om het laatste te
worden, althans indien de Raad van State instemde met de verplaatsing van het magazijn op het Kasteelterrein naar het klooster
op het Nonnenveld. Ongeveer twee jaren is daarover gedelibereerd
met de gecommitteerden uit de genoemde Raad, de heren Van den
Broek en Bodel, die daartoe tijdens hun inspectie van de vestingwerken te Breda voor het plan tot ruiling werden benaderd en daarvoor aanvankelijk willig gestemd bleken. De heer Palland van
Keppel, die in 1737 als lid van de Raad van State een inspectiebezoek aan Beda had gebacht, was er eveneens voor geporteerd,
mits de leden van dit college, als ze naar onze stad kwamen, er
op konden rekenen dat hun tijdelijk logies en vergaderlocaliteit
in het klooster bleven verleend, zoals tot dan gebruikelijk was geweest. Er werd tevens overwogen of uit het gebouw van het magazijn op de terreinen van het Kasteel ook materialen konden
worden gebruikt of om dat oude magazijn in zijn geheel af te
breken en alles wat van die sloop nog bruikbaar was, aan te wenden
voor dat, in het klooster onder te brengen.
De Prins, en Baron van Breda, Willem IV, toen nog alleen stadhouder van de noordelijke provinciën Friesland, Groningen (1718),
Drente en Gelderland (1722), voorts heer der Nassause erflanden en
Rijksvorst, verbleef destijds nog het meest in zijn stadhouderlijk
hof te Leeuwarden en schreef van daaruit zijn brieven over de
voorgestelde transactie van het magazijn. Bijzonder belangwekkend
zijn deze brieven niet, zodat ik ook hiervan geen als bijlagen heb
opgenomen en de inhoud in enkele. regels kan samenvatten. Hij
droeg, gezien het advies van zijn Raad, de behandeling van de zaak
te Breda op aan zijn rentmeester Mr. Josias Eckhart, die "bisonder
kennis heeft van dit werk," alsmede aan het te Breda wonende
lid van die Raad, Mr. J. Reigersman. Voorts toonde hij zich bereid
het klooster in volle eigendom af te staan aan de Raad van State,
mits dit college de kosten droeg van de verplaatsing van het maga140
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zijn en de Raad op zijn beurt het gebouw, tot dan toe als magazijn
gebruikt en "staande binnen den omtrek van het Casteel aldaer",
vrij en zonder kosten overdroeg aan de Prins. En dit alles in de
staat, waarin het klooster en het magazijn zich op dat tijdstip bevonden.
De rentmeester Eckhart werd opgedragen van een en ander een
beschrijving met opgave der kosten te geven, hetgeen zoals hierv66r
reeds werd opgemerkt, wel een belangrijke memorie ten gevolge
had, ingevolge waarvan het klooster anno 1738 werd beschreven
in al zijn onderdelen. Zij had ook een tweede conferentie met de
vertegenwoordigers van de Raad van State tot gevolg, die al dadelijk de kosten van de verplaatsing en inrichting van het klooster
tot magazijn veel te hoog vonden, ongeveer f 4000,-. Zij brachten ook nog andere bezwaren te berde, meer van militair-technische
aard, o.m. "dat het acces tot het voorscr. Klooster vermits de
weijnige diepten van de Gragten, daarheen leijdende, tot den aanvoer van Turf en andere behoeften, niet practicabel was", m.a.w.
dat het klooster per schip of zelfs per schuit moeilijk bereikbaar
was, welk nadeel niet was verbonden aan het magazijn op het
Kasteelterrein. Ook een ander te berde gebracht bezwaar viel niet
te loochenen, nl. "dat de situatie van het gemelde Clooster in gevalle van een belegering of bombardement ten eenemale zoude
zijn geëxponeert,46 daer integendeel het zelfde gevaar voor het
tegenwoordige Magazijn niet zoude te vreezen zijn.'
De onderhandelingen lopen op niets uit en er wordt besloten tot verkoop
Deze en andere "difficulteijten," welke ook de Raad en Rekenkamer van de Prins niet vermocht weg te nemen of te ontzenuwen,
waarbij het te Breda wonende lid, de jurist Reigersman, zich overigens zeer verdienstelijk maakte, leidden er toe, dat de besprekingen
werden afgebroken. 16 december 1739 kreeg de Prins van zijn Raad
verslag van de gehouden conferenties en bericht, dat deze geen
resultaten hadden afgeworpen. Er werd thans voorgesteld om tot
verkoop van het klooster over te gaan, omdat, zoals Reigersman
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schreef, "de verkooping van het Clooster het meest aan het intrest
van Uwe Hoogheid zoude beantwoorden, versoekende Uw. E.
Hoogheids ordres en goedvindingen hier omtrent te mogen bekomen, om ons daar na met alle submissie te gedragen".
De Prins antwoordde op dit voorstel, dat zijn Raad en Rekenkamer werd geautoriseerd, om het klooster te Breda ten spoedigste
publiek te verkopen en verdere voorstellen te doen voor de verkoop aldaar van andere domeinen zonder nadeel voor de dienst van
Zijne Hoogheid. Mr. Jacob Reigersman alhier kreeg nu van zijn
medeleden van de Raad opdracht om een concept te maken van
de verkoopcondities, welke vergoeding hij wenste te ontvangen
voor al zijn diensten en werk in verband met de verkoop en om
met Mr. Josias Eckhart, de rentmeester "te overleggen welke vastigheden van de Prins in en om Breda nog meer konden worden
verkocht". In januari 1740 waren die condities reeds in druk verkrijgbaar na voorafgaande goedkeuring door de Prins.
De voornaamste er van zijn deze. De Prins behield het recht
van naasting op alle nabeschreven huizen en erven. De kopers.
zouden de verkochte percelen moet aanvaarden primo mei 1740,
binnen zes weken na de toeslag moeten zorgen voor het vesten
ter secretarie en binnen die termijn de helft der kooppenningen
fourneren bij de rentmeester der domeinen te Breda. De verkoop
geschiedde en masse, dus kerk of kapel met de vier kwartieren en
andere opstallen zomede tuinen of hoven, poorten, bomen en
heesters. Ingeval de kerk alleen verkocht zou worden, dan werden
de afscheidingen tussen de verschillende woongelegenheden en kerk
alsmede onderling, nauwkeurig omschreven. Dit gold ook voor de
afzonderlijke toe- en uitgangen van de kwartieren, de eigendom
van daarbij behorende tuinen en binnenplaatsen mede inbegrepen.
Op advies van Mr. Reigersman werd besloten om voorlopig
alleen het klooster te verkopen, want op andere domeinen als de
bouwerij, een boerenhoeve aan de hiernaar genoemde Bouwerijstraat, en landerijen in de Vucht rustten nog pachtovereenkomsten.
De verkoop met de condities werd geannonceerd in de kranten
en de rentmeester Eckhart behield zijn recht op de 21ste penning
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van de koopsom. Deze stelde nog andere en volgens Mr. Reigersman onredelijke eisen, welke dan ook prompt door de Prins werden
afgewezen en dit niet zonder verontwaardiging over de houding
van deze dienaar. Ook het voorstel van de Raad om de opbrengst
te bestemmen tot aflossing der schulden, op de domeinen rustende,
werd door Zijne Hoogheid aanvaard.
Nadat biljetten betreffende de verkoop waren verspreid, advertenties aan de kranten waren opgegeven, werd op de eerste der
drie zitdagen van de publieke veiling het klooster ingezet op een
koopprijs, die de verwachtingen van de Raad overtrof. En toen
op 29 februari 1740 de finale toeslag volgde, bleek het pand bruto
elf duizend en vijfhonderd gulden te hebben opgebracht, na aftrek
der kosten, als strijkgelden, publiciteitskosten en het tantième van
de rentmeester, waarvan "limpido 47 voor Zijne Hoogheid overschiet tien duizend vijfhonderd negen en veertig guldens tien stuijvers, zegge f 10549 : 10".48
De kopers van "Catalijnedale", zoals de naam van het aloude
St. Catharinadal werd verhaspeld in een officieel document, bleken
twee hoofdofficieren te zijn, n1. kolonel de Gadelliere en luitenantkolonel Carpentier, in een volgende brief Galderiere(!) en Carpenter genoemd. 49 Mr. Reigersman deelde dit resultaat nog dezelfde
dag aan de Prins mee met aan het slot van zijn brief een zekere
satisfactie, zij het dan alleen materieel gezien, aldus: "Niemand
hadde gedagt dat dit klooster zo veel zoude gegolden hebben en
zo het mij voorkomt, is het wèl verkogt, omdat het een lastig pand
voor onsen Doorlugtigen Meester geweest is, bevelende UEd. Mog.
in Godes bescherming etc." In het tweede Catharinadal te Oosterhout zal men bij het vernemen van deze tijding wel geheel andere
gevoelens hebben gekoesterd, hetgeen trouwens voor de hand lag.
Het sluitstuk van al de hiervoor verwerkte documenten betreffende
het klooster in de bundel XIII 1023 van het Nassause domeinarchief
is een concept van een brief van de Raad en Rekenkamer aan Zijne
Hoogheid ter bevestiging van het bovenstaande.
Hoewel buiten de tijdslimiet van het hier behandelde onderwerp vallende, meen ik deze bijdrage in de lijn van de militaire
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bestemming van het klooster, sinds dit onttrokken werd aan zijn
eigenlijke en oorspronkelijke bestemming, dus in 1646, wel het
meest passend te mogen besluiten met een origineel bericht uit het
jaar 1814, toen het gebouwencomplex Breda's eerste en oudste
kazerne in de 1ge eeuw werd en blijkbaar reeds eigendom van de
gemeente Breda was geworden. Natuurlijk kon dit ook toen niet
anders dan voor verbouwing, uitbreiding en betimmeringen, waarvan het bericht van aanbesteding aldus luidde:
"De commissaris van het arrondissement Breda zal uit krachte
van daartoe bekomen authorisatie op aanstaande dingsdag den
30 Augustus 1814 des middags ten 12 uren in het locaal van
het commissariaat in de St. Janstraat te Breda publiek aan de
minst inschrijvende, of indien dit buiten de raming mogt zijn,
bij afslag aanbesteeden:
Het veranderen van de kapel of kerk bij het voormalig
klooster St. Catharina-dal, in een Caserne, met de leverantie der daartoe benoodigde materialen.
Deze besteding zal geschieden bij inschrijving met gesloten
billetten, geschreven op gezegeld papier, welke v66r de aanbesteding zullen moeten worden ingediend en waarinne de
somme, waarvoor de inschrijver aanneemt, dit werk uit te
voeren, zijn uitgedrukt. De conditiën, het bestek en de teekening legt voor een ieder ter leezing ter secretarij van het commissariaat en bij Frans Hamel in de Zwaan op de Groote Markt.
Nadere informatie en aanwijzing in loco van stonden af
aan te bekomen bijden heer Mansfelt, architect der stad Breda.
De commissaris van het Arrondissement,
w.g. Issing. 50
En dat werd de inzet om het klooster tot kazerne te maken,
welke bestemming het gebouw tot op de huidige dag nog steeds
heeft. Nog steeds is de Kloosterkazerne eigendom van de gemeente,
doch hoe zij die eigendom heeft verkregen, valt mede buiten het
bestek van deze verhandeling.
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de geschiedenis der Bredase academie. Vgl. N.Ned. Biogr. Wdb., dl. IU, kol.
147-149.
Over hem en zijn bewezen diensten aan Koning Karel U vindt men diverse
bijzonderheden en gegevens in "The History of the rebellion and Civil Wars
in England, begun in the year 1641
, written by the Right Honourable Edward Earl of Clarendon, Oxford, 1706, U, 682, 716; UI, 284, 352,
353, 359, 406-410, 540, 692. Ook in de bekende Journalen van Constantijn
Huygens Jr. wordt een Lesley genoemd, die naar Willem IU, Prins van
Oranje werd gezonden, doch of hij identiek was met bovengenoemde David,
heb ik niet kunnen vaststellen.
In elk geval was bovengenoemde een der vertrouwelingen van Koning Karel
U, een van diens raadslieden en vaak in zijn onmiddellijke nabijheid, waaruit
verklaard kan worden, dat ook hij in het klooster werd gehuisvest.
Men vindt daarover in het dagboek van Samuel Pepys belangrijke gegevens.
Verder wordt hij bij herhaling genoemd in de Journalen van Constantijn
Huygens Jr.
Bedoeld wordt natuurlijk koning Karel U van Engeland, die zich reeds toen
als zodanig beschouwde en in zijn ballingschap bijna steeds tekende met
"Charles R" (ex).
Namelijk Edward, Henry en Lawrence, die ook in de Journalen van Huygens
Jr. bij herhaling worden genoemd.
De Prinses royale Mary (I) Stuart.
Daarom, vandaar.
Volijverig in haar huishoudelijke plichten en bezigheden opgaande; vgl. Verdam, Mnl. Wdb. op "sterck". Of wel: omvangrijk, aangezien zij nog meer
kamers verlangde.
De zaal, waarin de studenten aan gymnastiek, schermen en andere lichaamsoefeningen in militair verband deden, of volgens Kalf een rijschool. T.a.p.,
blz. 134.
Vermoedelijk hier bedoeld als de kamers recht daarboven op de tweede
verdieping.
Als het onderwijs aan de school of de belangen van de collegisten, dus interne
kostleerlingen, zulks vereisten, zou de familie Hyde naar een andere woongelegenheid moeten uitzien.
Lof toezwaaien; vgl. Verdam, Mnl. Wdb. i.v. beloven.
De inwoning droeg toen dus nog in tegenstelling met later een zeer tijdelijk
karakter en de hier gestelde voorwaarde wijst er tevens op, dat een of meer
der kwartieren in principe steeds ter beschikking van de jonge Prins Willem
III moesten blijven. Moeten we daaruit soms afleiden, dat de mogelijkheid
werd opengelaten om hem ook een tijdje in Breda "ter schole te stellen"?
Het is er intussen nooit van gekomen. Een enkele keer woonde hij een
college of een openbare les bij, zoals in 1663; vgl. Van Alphen, in Ts. v.
Gesch., 64ste jrg. (1951), blz. 310.
Wat onder "instrumenta chymica" voor die tijd, waarin de wetenschap der
chemie nog in de kinderschoenen stond, precies moet worden verstaan, zal
wel altijd een raadsel blijven, want in de beschikbare gegevens over het
klooster in het Nassause-domeinarchief vond ik daarover verder geen enkele
aantekening of opheldering. Vgl. N.D.A. XIII-I023, fol. 488-492.
F. J. C. ten Raa en F. de Bas, Het Staatsche leger (1568-1795), dl. V, 96,
482, 484; dl. V, 253 (op 81, 247 en 253 aldaar wordt ook melding gemaakt
van kolonel John Alexander Lauder, die diende bij het Schotse regiment
Kirkpatrick ter repartitie van de Staten van Holland en sneuvelde, althans
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overleed aan zijn verwondingen, opgelopen in de Slag bij St. Denis in 1678).
Hij zal waarschijnlijk een broer van George zijn geweest. Een andere George
Lauder, (zoon van bovenbedoelde?) diende in 1685 bij datzelfde regiment in
de rang van majoor. Zie verder nog van datzelfde werk dl. VII blz. 174,
202, 237, 292, 328 en 446.
Volgens het Journaal van C. Huygens Jr. was een George Lauder in 1716 bij
de Staatse legers en in een der Schotse regimenten nog in actieve dienst. Het
is dus mogelijk, dat we hier met een gelijknamige zoon van de bewuste hebben te doen. Vgl. overigens bij Huygens dl. I, blz. 60, 187, 188, II, 82. Zijn
naam wordt daar ook abusievelijk Lander en Lawder gespeld. Een rouwbord
van de luitenant-generaal Joris Lauder (Î 20-6-1716) hing destijds in de Grote
Kerk (afb ervan in handschrift C. D. Bakker in bib I. Gem. Archief, pag. 17.)
(Vriendelijke mededeling van Drs. F. A. Brekelmans). Vgl. verder Jaarboek
Oranjeboom 1960, p. 178 nr. 37 en De Brabantse Leeuw IX (1960), p. 117.
N.D.A. XIII 1023, fol. 494.
Zie over hem Aitzema, Saken van Staat en Oorlog, dl. V, 792-794; Wagenaar, Vaderl. Historie, dl. XIII; Bosscha, Nederl. Heldendaden te Land, 2e
uitg. II, 472-478; C. Huygens Jr. Journaal, dl. I en II passim. Deze Bareel,
ridder-baronet, naderhand ruwaard, baljuw en hoogdijkgraaf van het Land
van Putten, is door zijn lichtzinnige gade, Emerentia of Amaranthe van
Vredenburch, met wie hij in 1666 in het huwelijk trad, meermalen en soms
ergerlijk in opspraak gebracht, niet door zijn doch door haar schuld, zodat
zij een tijd in het tucht- en spinhuis zou zijn opgesloten geweest, waar is
echter niet bekend. Huygens' Journaal geeft in de din. 1 en IV bijzonderheden over haar. Toen zij en haar echtgenoot nog samen te Breda in het
klooster woonden, was haar gedrag normaal.
Een vorm van openbare verkoop, eerst van onroerend daarna ook van
roerend goed. Reeds in de 16de eeuw werden oo·k goederen "met of bij de
stok verkocht"; vgl. Groot Placaatboek I, 1546 op het jaar 1518; II 543,
op het jaar 1623; Handvesten van Amsterdam, 203 op 1649 en 510 op 1677.
Bij de stok heet daar ook "bij uijtroepinge in 't openbaar naer affixie van
billetten" of "aen 't Becken". De verkoop door de stokhouder was in Breda
zeer gebruikelijk. De stokhouder was een soort deurwaarder, die bevoegd
was publieke verkopingen van roerend goed te organiseren. Zijn instructie
bij Van Goor blz. 335. (Vr. meded. van Drs. F. A. Brekelmans).
De weduwe van Ds. of Prof. van Renesse was een Geneefse, heette Anna
Pinelle en was eerder gehuwd geweest met de Amsterdamse koopman Hendrik Cocq. Bij haar had Van Renesse vier kinderen: Frederick Johannes,
advocaat, vroeg gestorven; Carol Henric, majoor der burgerij van Breda,
gehuwd met Cornelia Kegelaars, een Bredase; Margaretha Constantia, gehuwd
met Adriaen Beens, secretaris der weeskamer te Breda, en Constantijn Daniel,
secretaris van Eindhoven en tevens bekend geworden als kunstschilder, gehuwd met Christina Drabbe, dochter van de Bredase burgemeester Jacobus
Drabbe.
Dr. W. H. van Seters, Jb. Oranjeboom V (1953), t.a.p., blz. 151 (noot 110).
Dez., t.a.p., blz. 137.
N.D.A. XIII-1023, fol. 505-506.
Over deze periode in de geschiedenis van het klooster uitvoeriger het eerder
aangehaalde werkje van wIn. pastoor A. C. J. Commissaris, St. Catharinadal,
hfst. 16: Tijdelijk terug naar Breda, 1672-1679, blz. 63-88.
N.D.A. XIII 1023, fol. 507-510.
Ibidem, fol. 511-516; voorts Journaal C. Huygens Jr., dl. II, 265, 502;
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Bijdr. en Meded. Historisch Genootschap (Utrecht), dl. XIX, 107.
N.D.A. XIII 1023, fol. 517-518.
N.D.A. XIII 1023, fol. 529. Verder over de familie Hare! uit die tijd: Journaal C. Huygens Jr., dl. I, 325; U, 184, 586-587; De Ned. Heraut, VI, 86;
VU, 254; Calendar of State Papers 1693, blz. 225.
Ik trok deze conclusies uit de inhoud der bescheiden, voorkomende in de
bunde! N.D.A. XIII 1023, fol. 530-568.
Blootgesteld.
Zuiver, netto.
N.D.A.XIII 1023, fol. 567.
Het transport t.o.v. schepenen van Breda had plaats op 8 april 1740. Vestbrieven R. Breda 591 fol. 38'1°-41 en de verkoopcondities in R. Breda,
1039 fol. 141e.v. (Vr. med. Drs. F. A. Brekelmans).
Bredasche Courant van 27 augustus 1814, ex. in de Koninklijke Bibliotheek
te 's-Gravenhage.
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