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op 16 september 1646 had in de Grote Kerk te Breda de opening
plaats van de Illustre School, een inrichting van hoger onderwijs, die,
zoals men weet, slechts tot 1669 zou bestaan. In dl;' daarop volgende
dagen spraken zes professoren hun inaugurale redevoeringen uit. Dit
laatste gebeurde in de kerk van het klooster Sint-Catharinadal, die de
norbertinessen daartoe inderhaast hadden moeten ontruimen. Intussen
waren deze ook reeds bezig met de ontruiming van de overige klooster
gebouwen, die eveneens bestemd waren om als onderdak te dienen voor
het nieuwe onderwijsinstituut, dat met name was bedoeld voor het op
leiden van toekomstige predikanten. Na ongeveer een jaar te hebben
gewoond in een huis aan de Nieuwstraat vertrokken de zusters in ok
tober 1647 naar de Blauwe Camel' te Oosterhout, waar de klooster
gemeenschap thans nog gevestigd is.

Wie zonder meer van deze feiten kennis neemt, zal wellicht geneigd
zijn te denken dat de zusters door dwang van hogerhand uit het klooster
en uit de stad zijn verdreven. In sommige publicaties wordt dit ook be
weerd of gesuggereerd. l Maar niets is minder waar. Er bestaat geen
direct verband tussen de oprichting van de Illustre School en het vertrek
van de nonnen naar Oosterhout. Integendeel, het initiatief tot verplaat
sing van het klooster is geheel uitgegaan van Sint-Catharinadal zelf.

Onbehagen in het klooster

Dat de zusters na de herovering van de stad in 1637 zich daar niet
erg gelukkig voelden valt te begrijpen. Wel was bij de capitulatie bepaald
dat het klooster ongehinderd kon blijven voortbestaan, maar slechts zo
als het was vóór 1625, wat feitelijk inhield dat het zou moeten uit-
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sterven. Want ook tussen 1590 en 1625 had het geen novicen mogen
aannemen, met het gevolg dat er in 1625, bij het ingaan van het Spaanse
interregnum, nog alleen maar een priorin over was. Frederik Hendrik
had in 1637 het intussen opnieuw bevolkte klooster door zijn "sauve
garde" veiligheid en handhaving van het kloosterlijk slot gewaarborgd,
maar toch moesten de zusters daarna geregeld ondervinden dat ze in een
vijandige omgeving leefden. Men verdacht hen van verraderlijke aktivi
teiten, deed pogingen om de proost, hun zielzorger en bestuurder, te ver
jagen en dreigde hun de kloosterkerk te ontnemen. Herhaaldelijk werd
de clausuur geschonden, zelfs werden op hun terrein barakken voor
militairen gebouwd "met toelatinghe", zo klaagde de kloosterbevolking
in een rekest aan de prins, "van allen haere vuijlicheyt op der suppli
anten hoH uit te gieten, veroorsaeckende eenen onverdraegelijcken
stanck ende incommoditeyt".2

Uit dit alles bleek ook, nog meer dan vroeger, dat voor een be
schouwende orde een stedelijke omgeving niet de meest gunstige woon
plaats was. Vóór de uitleg van de stad onder graaf Hendrik IrI had het
klooster buiten de muren gelegen. Dat het binnen de omwalling was
getrokken bood ongetwijfeld voordelen: in het andere geval zou Sint
Catharinadal de Tachtigjarige Oorlog niet zonder verwoesting of plun
dering zijn doorgekomen, evenmin als het in Boeimeer gelegen klooster
Vredenberg. Maar de nieuwe situatie bood wel minder rust en besloten
heid.

Een bijzonder pijnlijke vraag was: kon het klooster in de huidige
politieke omstandigheden nog blijven rekenen op geestelijke verzorging?
Men mocht hopen dat, dank zij het sauvegarde van de prins, de tegen
woordige proost gehandhaafd zou kunnen blijven. Maar wat zou er ge·
beuren als deze uit de tijd was? Zou een andere priester worden toe
gelaten nu aan priesters - officieel tenminste - het verblijf in de stad
was ontzegd? Ook proost Balthasar Cruyt zelf schijnt over het behoud
van zijn functie niet gerust te zijn geweest. Opmerkelijk is zeker dat hij
erop uit was voor alle gebeurlijkheden in de toekomst zijn inkomen
veilig te stellen. In 1644 diende hij bij de prins een rekest in waarin hij
vroeg toe te staan dat hij zijn huidige traktement (uit de kloosterkas! )
zou behouden indien "in cas van indispositie, vertreck, ouderdom ofte
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andere diergelijcke beletselen, hij geene verdere diensten en soude con
nen doen". Hetgeen hem door Frederik Hendrik werd toegezegd.3

Al met al is het geen wonder dat de zusters zich niet erg op hun
gemak voelden en dat de proost zich ongerust maakte over hun geeste
lijk heil. Al spoedig na het geslaagde beleg van 1637 schijnt deze bedacht
te zijn geweest op verplaatsing van het klooster. Op 18 juli 1638 legde
hij in verband daarmee aan de kloosterlingen een verklaring voor die
door allen persoonlijk werd ondertekend. De aanhef luidde: "Alsoo
doort overgaen van de Stadt van Breda onsen staet des cloosters seer is
verandert ende niemant en kan weten wat ons soude moegen overcom
men ende oic wat ons het aldersalichste moechte wesen, soo ist dat wij
onderschreven conventualycken hebben geresolveert ons volcommelyck
over te geven in de handen van onsen oversten den Heere Proost, hem
biddende ter herten te nemen de saelicheyt van ons allen ende naer sijn
goetduncken ons van hier te transporteren daert hem alderbequaemste
sal duneken, tsij int geheel ofte wel voor een deel. Ende dat wij vol
commelyck te vreden sijn in allent ghene den selven daer in sal
doen ... ".4

De proost overlegt

De proost had nu de vrije hand. Maar welke beslissing hij moest
nemen was niet zo'n duidelijke zaak. Het moet een aanlokkelijke ge
dachte zijn geweest het hele klooster maar te verplaatsen naar de
Spaanse Nederlanden, zoals de zusters van Vredenberg hadden gedaan.
Na de verwoesting van hun kloostergebouwen in 1577 hadden dezen
eerst een dertigtal jaren in het huis Ocrum aan de Sint-Janstraat ge
woond, maar in 1610 waren ze weggetrokken naar Lier. In later tijd
schijnt in Sint-Catharinadal de mening te hebben geheerst dat het capi
tulatieverdrag van 1637 voor zo'n verplaatsing naar het zuiden een
ruime kans zou hebben geboden. Dit bepaalde immers dat alle ingezete
nen van de stad binnen drie jaar zouden mogen vertrekken met volledige
beschikking over hun goederen. Maar men mag met recht betwijfelen of
het klooster de mogelijkheid bezat om van deze gunstige voorwaarden
gebruik te maken. Want welbeschouwd had het convent de zeggenschap
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over zijn goederen al lang verloren. Krachtens een resolutie van de
Staten-Generaal van 9 maart 1589 waren alle geestelijke goederen in de
Baronie feitelijk toegewezen aan de Oranjes.5 Maurits had destijds zijn
rechten reeds duidelijk beklemtoond door het beheer van Sint-Catharina
dal onder toezicht te stellen van zijn rentmeester voor de geestelijke
goederen, Pieter uut Mattenburgh.6 Ook Frederik Hendrik wenste zijn
aanspraken te handhaven, want reeds enkele weken na de capitulatie van
de stad verlangde hij een volledige staat van de inkomsten van het
klooster en een lijst van de nog aanwezige zusters; deze opgaven moes
ten jaarlijks worden vernieuwd. 7 In het klooster werd het recht van de
Oranjes dan ook beschouwd als een onontkoombaar gegeven waarmee
men rekening moest houden; tot aan de dood van de laatste zuster
mocht men van de goederen gebruik maken, daarna zouden ze vervallen
aan de prins.

Er was nog een andere reden waarom aan uitvoering van verhuis
plannen voorlopig niet kon worden gedacht: de oorlog was weer in alle
hevigheid uitgebroken, zodat zelfs de onmiddellijke omgeving van de
stad allesbehalve veilig mocht heten. Maar rond 1643 had de strijd zich
meer in westelijke richting verplaatst en werd het in deze streken rusti
ger. Het werd nu tijd om de kansen tot overleving te gaan aftasten.

De mogelijkheden die Cruyt zich voorstelde, schijnen vier in getal te
zijn geweest. De eerste was het gehele convent over te brengen naar
Antwerpen, indien dit tenminste gebeuren kon met behoud van de
kloostergoederen. Maar het was ook denkbaar dat men in Antwerpen
met enkele zusters van Breda een tweede nederzetting zou beginnen; in
tijd van nood zou die kunnen dienen als toevluchtsoord voor de gehele
Bredase gemeenschap. Aan een andere plaats in de Zuidelijke Neder
landen schijnt de proost niet te hebben gedacht. Zelf Antwerpenaar en
voortgekomen uit de Antwerpse Sint-Michielsabdij moet hij de Schelde
stad hebben gezien als de voor de hand liggende plaats van vestiging.
Daarnaast overwoog hij nog een derde plan om nl. het convent te ver
plaatsen naar het platteland van de Baronie. Als vierde variant schijnt
Cruyt te hebben gedacht aan een nieuw klooster - naast het Bredase - op
het platteland, dat ook weer beschikbaar zou zijn als uitwijkmogelijkheid
wanneer in de stad de situatie onhoudbaar werd.
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Deze verschillende denkbeelden legde hij allereerst voor aan enige
advokaten in Den Haag. Het plan om met het gehele convent naar
Antwerpen te verhuizen achtten dezen niet voor verwezenlijking vat
baar; Antwerpen was vijandelijk gebied, bovendien zou de prins in dat
geval geen controle kunnen uitoefenen op het uitsterven van de thans
bestaande gemeenschap. Over de stichting van een tweede ldooster te
Antwerpen vernemen wij hun oordeel niet; van Haags standpunt was
daartegen ook weinig in te brengen indien het bezit van het Bredase
klooster daardoor niet zou worden aangetast. Een tweede stichting op
het platteland werd volstrekt afgekeurd. Eén klooster werd thans ge
tolereerd op grond van de capitulatievoorwaarden, met een tweede zou
dat zeker niet het geval zijn, daarmee zou men immers in strijd komen
met de plakkaten. Wat de volledige verhuizing binnen de Baronie be
trof: de geraadpleegde juristen adviseerden de proost hierover contact
op te nemen met de griffier van de Domeinraad, Laurens Buysero. In dit
verband stelden zij voor dat Sint-Catharinadal zich bereid zou verklaren
bij vertrek naar het platteland de ldoostergoederen binnen de stad aan
de prins te laten.8

De eerste contacten

Cruyt beschikte dus nog over twee mogelijkheden: eennevenldooster
in Antwerpen en algehele verhuizing naar elders in het land van Breda.
Beide heeft hij tenslotte verwerkelijkt, zij het met soms hopeloos schij
nende moeilijkheden. Maar de wapenspreuk van de man luidde niet voor
niets: "Patiencie is goet cruyt".

Om de stichting in Antwerpen tot stand te kunnen brengen richtte
hij zich met een verzoekschrift tot het provinciaal kapittel van de norber
tijner orde dat in 1643 te Antwerpen bijeen was. Hij vroeg daarin steun
voor zijn voornemen om in deze stad met drie of vier zusters uit Breda
een nederzetting te beginnen, voorlopig in een gehuurd huis, in de hoop
dat deze stichting spoedig zou uitgroeien tot een volwaardig convent dat
de financiële ondersteuning van de andere kloosters niet meer nodig zou
hebben en dat eventueel zou kunnen dienen om de zusters uit Breda op
te vangen. Maar het kapittel schijnt weinig in het denkbeeld te hebben
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gezien; Cruyt kreeg zelfs geen antwoord op zijn rekest.9

Om het tweede plan, de verhuizing naar het platteland, op gang te
brengen zond de proost in hetzelfde jaar 1643 een memorie aan Buysero.
De inhoud daarvan kennen wij niet, doch uit het verdere verloop van de
gebeurtenissen mag worden afgeleid dat deze in hoofdzaak neerkwam op
wat de advokaten hadden voorgesteld aangaande de afstand van de Bre
dase goederen. Een gunstige reactie schijnt ook dit stuk niet aanstonds
te hebben opgeleverd. Pas in november van het volgend jaar horen we
er iets meer over.

Cruyt moet zijn plannen ook hebben besproken met de abt van
Sint-Michiels te Antwerpen, tevens vicarius van de orde voor de Neder
landse provincie, Joannes Chrysostomus van der Sterren. Deze meende
een verhuizing naar het platteland te moeten afraden, een verblijf daar
achtte hij voor de zusters te gevaarlijk. Nu er in Breda een katholieke
gouverneur was - Haulterive was in 1639 als zodanig in dienst getreden 
kon het klooster zich in de stad voldoende veilig voelen, vond hij.lo

Met de oprichting van een refugiehuis te Antwerpen kon de abt zich
wel verenigen, maar slechts onder twee voorwaarden. Na het overlijden
van de proost moest het Antwerpse klooster onder het gezag komen van
de prelaat van Sint-Michiels. Mocht het Bredase klooster een proost kie
zen uit een andere abdij dan Sint-Michiels, dan zouden de zusters daar
het recht verliezen om naar het Antwerpse klooster over te gaan.ll Met
deze condities, waarmee de abt blijk gaf bedenkelijk veel belang te hech
ten aan de invloedssfeer van zijn eigen abdij, zal Cruyt allerminst ge
lukkig zijn geweest, want Sint-Catharinadal had steeds beldemtoond dat
het niet van een bepaalde abdij, maar slechts van het hoofdbestuur van
de orde afhankelijk wilde zijn. Toch liet hij het plan niet los. In april
1644 trad hij in onderhandeling met de magistraat van de Scheldestad
en vroeg toestemming om daar een "plaatse van refugie" te mogen ves
tigen voor de tijd dat Breda nog onder de regering van de Staten zou
zijn. Mocht de politieke constellatie veranderen, dan zouden de zusters
weer naar Breda terugkeren. Een der overwegingen die hij naar voren
bracht, was dat na 1625 verschillende Antwerpse meisjes te Breda waren
ingetreden. Op 19 april verleende het Antwerpse stadsbestuur zijn toe
stemming.12
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Het verzoekschrift van 1644

Op 2 november 1644 richtte Cruyt zich opnieuw tot Buysero. In zijn
brief kondigde hij aan dat een zekere juffrouw De Licques naar Den
Haag zou komen om te spreken "van de affairen daer ick over een jaer
een memorie aff hebbe gelaeten".13 Deze juffrouw De Licques was een
adellijke dame uit de Zuidelijke Nederlanden die haar klooster te Deinze
bij Gent had verlaten en tenslotte in Breda was neergestreken, waar ze
op aandringen van Frederik Hendrik - of eerder nog op zijn bevel - in
Sint-Catharinadal was ondergebracht, zeer tegen de zin van de zusters,
die terecht van mening waren dat zij een bron van onrust zou worden.14

Doch wegens haar relaties aan het hof in Den Haag scheen zij in dit
geval als tussenpersoon bijzonder bruikbaar.

Wat de genoemde "affairen" inhielden wordt duidelijk uit het ver
zoekschrift dat kort daarna door proost en religieuzen bij de prins werd
ingediend. Zij vroegen daarin toe te staan dat het klooster verplaatst zou
worden buiten de stad, doch binnen het gebied van de Baronie. Als hun
dit vergund werd, waren zij bereid hun binnen de stad gelegen goederen,
te weten "hare huysen, hoven met den appendentien van dien ... midts
gaders veele heerlycke chynsen ende andere percheelen van goederen"
ter beschikking te stellen van Zijne Hoogheid. Deze zou zijn recht be
houden om na de dood van de laatste der thans geprofeste zusters te
beschikken over de resterende goederen van het convent. De klooster
lingen verlangden slechts alles te mogen behouden wat zij na hun vertrek
zouden verwerven, opdat de in het vervolg aan te nemen zusters "haere
oude fondatie sullen mogen continueren, voldoen ende beleven".15 Dit
laatste vooral verdient de aandacht, want daarin lag een verzoek besloten
om weer novicen te mogen aannemen. Voor zover tenminste een derge
lijk verzoek nodig mocht worden geacht, want op het platteland van de
Baronie waren de plakkaten omtrent kerkelijke zaken, dank zij de in
vloed van de prins, nog niet van kracht.

Men mag aannemen dat vóór het indienen van dit rekest al een
zekere overeenstemming was bereikt, want reeds spoedig daarna, op 2
december, tekende de prins te Den Haag een apostille waarin hij op de
door het klooster voorgestelde voorwaarden het gevraagde toestond.
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Nieuw lijkt alleen de bepaling - door bezorgdheid ingegeven, zou men
zeggen dat de zusters "in tijden van grooten noodt, devastatie ofte
retorsie . . . sullen mogen haer refugie nemen binnen de Stadt in het
quattier vant voors. Clooster, twelck jegenwoordich genoempt werdt de
proostdije sonder yets meer". Met een andere hand is daaraan toege
voegd: "ofte in soodanig ander huys als Sijne Hoocheyt haer sal doen
aenwijsen".1 6

Nu had men in Den Haag nog wel zoveel begrip van het kerkelijk
recht dat men wist dat een kloostergemeenschap niet zonder instemming
van hogere kerkelijke instanties kon beslissen over afstand van haar goe
deren. Om juridische moeilijkheden (of uitvluchten!) in de toekomst te
voorkomen werd dus aan het slot nog een voorwaarde toegevoegd:
"Ende dit alles onder expresse conditie dat de supplianten alvoren 't
effecte van dese gunste ende consent te mogen genieten oH deselve int
werck te leggen, gehouden sullen wesen uijt te brengen ende aen Sijne
Hoocheyt over te leveren behoorlijcke brieven van approbatie ende
aggreatie van haere overheydt ofte vanden Generael van haere ordre,
over alle de poincten ende conditien, in dese acte van gunste ende con
sent gestipuleert ende vermeIt".

Afwijzing door het convent

Van deze laatste conditie schijnt men in het klooster nogal te zijn
geschrokken. Cruyt had zich natuurlijk wel rekenschap gegeven van de
bezwaren die zijn plan bij zijn superieuren zou kunnen ontmoeten. Hij
had trouwens, zoals vermeld, met zijn abt over het plan gesproken.
Misschien heeft hij vanwege de uitzonderlijke omstandigheden waarin
de kloostergemeenschap verkeerde, zich gerechtigd geacht de autoriteiten
van de orde voor een fait-accompli te plaatsen, in de hoop dat ze dit
stilzwijgend zouden aanvaarden. De kloostergoederen moesten immers,
gezien de aanspraken van de Oranjes, toch als verloren worden be
schouwd. Maar dit stilzwijgend te aanvaarden was iets heel anders dan
het in een formele verklaring goed te keuren. Het is niet te verwonderen
dat de proost daar een zwaar hoofd in had. Vandaar dat hij een uitweg
zocht in deze richting: wanneer de prins wilde verklaren dat de klooster-
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goederen aan de orde zouden terugkeren als de politieke situatie ver·
anderde, zouden zijn superieuren over hun bezwaren heen kunnen
stappen.

In een brief die juffrouw De Licques (door wie het prinselijk schrij
ven was overgebracht) op 14 december aan Buysero zond ("met een
flesken" ), wordt dit heel omzichtig naar voren gebracht. Hoewel erg
dankbaar voor de welwillendheid van Zijne Hoogheid, zo schreef zij,
meenden zowel de proost als de zusters dat de ontvangen apostille hun
niet dienstig was. Alvorens de zaak aan de orde-oversten voor te leggen
wilde de kloosterbevolking vernemen "oft d'intentie van Sijn Hoocheyt
is dat in allen occurentien van veranderinge der regeeringe, soo in civile
als oock in geestelijcke saecken, ten eeuwigen daeghe allent goet Sijn
Hoocheyt saude pretenderen datter tegenwoordich is, ofte wel dat in
sukken cas de Religieusen wederom sauden moghen treden in haer oude
possessie soo binnen als buyten, gelijcke tot noch toe altijt in verande
ringe der regeringe gedaen hebben".l 7 In concrete termen vertaald be
tekende dit: kan de prins ermee akkoord gaan dat Sint-Catharinadal zijn
goederen terugkrijgt als Breda weer Spaans wordt? Men moet in het
klooster begrepen hebben dat dit de Stedendwinger die zeven jaar te
voren met groot talent Breda tot overgave had gebracht, niet zo prettig
in de oren kon klinken. Vandaar de vage formulering en de iets later
geplaatste opmerking dat de proost niet van mening was dat zo'n ver
andering van de politieke situatie gemakkelijk of ooit zou kunnen plaats
grijpen. Maar voor zijn onderhandelingen met de autoriteiten van de
orde achtte hij zekerheid op dit punt onmisbaar.

Toch kan er nog een andere reden zijn geweest waarom de toeken·
ning van wat men met evenveel woorden had gevraagd, nu ineens niet
welkom was: het publiek was zich met de zaak gaan bemoeien. Nog
voordat juffrouw De Licques met het document in Breda was aangeko
men, had een klerk van de Domeinraad de inhoud daarvan in de stad
bekend gemaakt. Hij zou zelfs "in presentie van veel treffelijcke per
soonen" te kennen hebben gegeven dat de overeenkomst zijns inziens
geheel in het voordeel was van de prins en allesbehalve gunstig voor het
klooster. Het gevolg daarvan was, aldus juffrouw De Licques, dat hier
over in de stad "veel gediscoureert" werd. De echo daarvan is ongetwij.
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feld in het klooster doorgedrongen, waardoor de stemming ten opzichte
van het bereikte akkoord plotseling kan zijn omgeslagen.

Hoe men in Den Haag op de brief heeft gereageerd is ons niet be
kend. Enige verbazing mag men met recht veronderstellen. Wellicht ook
de gedachte dat men op roomsen en met name op kloosterlingen geen
staat kon maken. Toch werden de onderhandelingen niet afgebroken.
Zoals uit het vervolg zal blijken heeft Cruyt spoedig weer overleg ge
voerd met Buysero om te komen tot een nieuwe formule van overeen
komst.

Nieuwe besprekingen en een tweede verzoekschrift

Intussen zocht de proost ook andere wegen om aangaande de afstand
van de kloostergoederen met het bestuur van de orde in het reine te
komen. Wanneer Breda ooit weer in Spaanse handen zou vallen, zo moet
hij gedacht hebben, was het toch niet zo waarschijnlijk dat de Oranjes
hun rechten op die goederen nog zouden kunnen laten gelden. Belang
rijker was daarom de vraag wat het Spaanse bestuur ermee zou doen. In
Breda herinnerde men zich maar al te goed dat Spinola in 1625 met in
stemming van aartshertogin Isabella de bezittingen van het bijna uitge
storven klooster aan de jezuïeten had toegewezen; het had destijds enige
moeite gekost om dat ongedaan te maken. Zoiets wilde men niet op
nieuw beleven. Vandaar dat de proost uit naam van prelaat Van der
Sterren, de vicarius van de orde, stappen ondernam om uit Brussel de
verklaring los te krijgen dat bij een mogelijke overgang van Breda en de
Baronie de goederen in ieder geval in het bezit zouden blijven van de
orde. Een brief van de jurist Zacharias de Metz,18 die als vertrouwens
man moet zijn opgetreden, berichtte op 3 februari 1645 dat het overleg
hierover met de Raad van Brabant, dat met grote discretie was gevoerd
(men mocht er in Den Haag geen lucht van krijgen) succes had gehad.19

Een desbetreffende akte zou aan het klooster worden toegezonden. Het
stuk, gedateerd op 8 maart 1645, berust inderdaad nog in het archief
van Sint-Catharinadal. Er wordt daarin gesteld dat ondanks de gedwon
gen afstand aan de prins het bezit van de kloostergoederen niet als ver
vallen zou worden beschouwd, maar dat "soo wanneer de stadt van
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Breda in toecomende tijde weder sal geraecken gereduceerd te wordden
onder de gehoorsaemheyt van Sijne Majesteyt oft sijne naercomelinghen
. . . de Religieusen alsdan wederom sullen moghen aenveerden ende in
possessie treden van hun clooster, huijsingen, erven, hoven, renten ende
chijnsen, soo binnen als buijten de voorsz. stadt gelegen, sonder dat de
selve oft eenighe van die sullen worden impetrabel oft besitbaer bij
eenighe ordens aft persoonen geesteIijck oft wereltIijck".20

Een ander middel om de bestuurders van de orde te overtuigen kon
gevonden worden in een advies van de theologische faculteit te Leuven.
Cruyt legde de professoren daartoe enkele vragen voor. Hij had die zo
geformuleerd dat ze wel moesten leiden tot een voor hem gunstig ant
woord. De consultatie kwam hierop neer: 1. Wat is voor het convent
verstandiger: te blijven waar het nu is en in het bezit van al zijn goede
ren uit te sterven, of een gedeelte van zijn goederen op te geven om
buiten de stad tot nieuw leven te komen? 2. Is het gewenst dat de
zusters terwille van het denkbeeldig behoud van haar goederen zich
blootstellen aan gevaar voor hun eeuwig heil?21 Het antwoord van de
theologen is niet overgeleverd, maar laat zich zonder moeite raden.

Met Buysero schijnt Cruyt het eens te zijn geworden. Samen ont
wierpen zij een nieuwe tekst voor een rekest waarin, na het verzoek om
goedkeuring voor de verplaatsing naar elders in de Baronie, was toe
gevoegd: "Ende indien het mochte comen te gebeuren dat bij verande
ringe van tijdt die vant voors. Clooster t'effect van dese gratie ende
gunste met ruste niet en conde genieten, soo sullen de voorn. ReIigieusen
haer alsdan mogen retireren naer eenige andere bequaeme plaetse, daer
het hun best sal gelegen wesen om in ruste te leven, alwaer oock haer
sullen volgen alle haere voors. goederen gelegen buyten de Stadt Breda
hier vooren genoempt waer die gelegen souden mogen sijn".22 De be
doeling was ongetwijfeld: als men het ons ook op het platteland te lastig
maakt, moet heel Sint-Catharinadal kunnen vertrekken naar Antwerpen
zonder dat alle bezittingen daardoor aan de prins vervallen. Om dit voor
Zijne Hoogheid aanvaardbaarder te maken wilden Buysero en Cruyt nog
een clausule laten volgen in deze geest: als de hindernissen zijn weg
genomen, zullen de kloosterlingen naar de Baronie moeten terugkeren.
In die zin werd een rekest opgesteld.

11

Jaarboek De Oranjeboom 29 (1976)



Opnieuw teleurstelling

Maar in de apostille die de prins op 26 november 1645 te Breda
tekende, kwam deze laatste zinsnede niet voor. Frederik Hendrik wilde
blijkbaar niet toestaan dat het Nassau-klooster de Baronie zou verlaten.
Ten overvloede had hij in de regels die wèl waren opgenomen, na de
woorden "mogen retireren naer eenige andere bequaeme plaetse" op
het laatste moment nog de beperkende toevoeging geplaatst: "binnen
onsen lande van Breda".23

Toen Cruyt het stuk ontving was hij hevig teleurgesteld, niet alleen
omdat hij, vertrouwend op de goede afloop van de onderhandelingen,
al was overgegaan tot aankoop (voor 9.000 gulden) van De Blauwe
Camer te Oosterhout,24 en zelfs weer enige novicen had aangenomen,25
maar vooral omdat hij uit een persoonlijk onderhoud met de prins de
indruk had gekregen dat deze instemde met wat hij en Buysero hadden
opgesteld. Terecht vond de proost dat hij na een jaar niets verder was
gekomen, want, zoals hij op 18 december aan Buysero schreef, verhuizing
naar weer een andere plaats in de Baronie zou geen groter veiligheid op
leveren: " ... oH wij in d'een plaetse van de Baronie sijn offte in d'an
dere dat en can ons geven noch nemen tot meerdere ruste, want die ons
in d'een plaetse wilt molesteren die sal dat ooc wel doen in d'andere".26

Ook vreesde Cruyt dat hij zelfs als de prins van gedachte zou willen
veranderen, nog niet helemaal gerust kon zijn. Om volledige zekerheid
te hebben verlangde hij ook nog dat de overeenkomst de goedkeuring
zou krijgen van de Staten-Generaal. Zijn gedachtengang was blijkbaar
deze: als de prins straks overleden is - en dat ogenblik scheen niet zo ver
meer - wie garandeert ons dan dat zijn toezegging gehandhaafd zal blij
ven, met name ten aanzien van de mogelijkheid nieuwelingen aan te
nemen en daarmee het klooster te doen voortbestaan? In de Baronie
genoten de katholieken buiten de stad nog wel een grote vrijheid, maar
gezien de gang van zaken in de Meierij, waar kerken werden gesloten en
priesters verdreven, mocht niemand erop rekenen dat dit nog lang zo
blijven zou. "Allen de werelt soo van d'een als van d' andere Religie,
wie dat ooc is", aldus Cruyt aan Buysero, "seyt eenighe versekeringe
van noode te wesen".27 Uit hetgeen de proost over deze kwestie schrijft,
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valt op te maken dat het vooral de orde-oversten waren die meer zeker
heid verlangden. Vooralsnog schijnen dezen niet van plan te zijn geweest
hun goedkeuring aan de verhuisplannen te hechten als het effect daar
van niet door de instemming van de Staten-Generaal was veiIiggesteld.

Voorlopig had het er niet de schijn van dat een oplossing bereikbaar
zou zijn. Op 3 maart 1646 berichtte Buysero dat hij herhaaldelijk de
mening van het prinselijk paar had gepeild, maar niet de minste neiging
had bespeurd om de woorden "binnen onsen lande van Breda" te wijzi
gen of weg te laten.28 Ook ten opzichte van het verlangde consent van
de Staten-Generaal bleef men afwijzend. Hetgeen heel goed te begrijpen
is. Dat de Staten voor één bepaald klooster een uitzondering zouden
maken als het ging om toepassing van de plakkaten, mocht niet worden
verwacht, ook niet als de prins met een voorstel daartoe kwam. De rela
ties van Frederik Hendrik met de Staten waren trouwens juist in deze
jaren bijzonder slecht. Aan een onvermijdelijk échec kon de prins zich
niet wagen. Op 13 maart - blijkbaar na een nieuwe brief van Cruyt 
moest Buysero berichten dat prinses Amalia hem had gezegd dat men
aan het Haagse hof niet kon inzien waarom een approbatie van de
Staten-Generaal nodig was, "alsoo Sijne Hoocheyt dyenaengaende alleen
heeft te disponeren ende insonderheydt dewyle het consent niet vorder
en gaet als ter plaetsen daer de Roomsche religie vo1comen ende publy
ckelijck geexerceert werdt, selffs in de parochiekerken".29 Zowel de ene
als de andere overweging was betwistbaar: het was de vraag of de prins
bevoegd was definitief te beslissen over het voortbestaan van een kloos
ter in het gebied van de Staten; kon men de Heer van Breda op dit punt
als soeverein beschouwen? En wat de vrijheid van godsdienstoefening in
de Baronie betrof, men kon daar helemaal niet zeker van zijn, ze zou
zelfs nog maar goed twee jaar bestaan. Maar Amalia besefte natuurlijk
heel goed dat men de zaak alleen maar kon bederven door de Staten
Generaal erin te mengen. In elk geval, had ze gezegd, zou hiervoor voor
afgaand overleg nodig zijn "om alles niet teenmaal onder de voet te
werpen".

Opmerkelijk is dat naast de prins ook de prinses zich met de zaak
ging bemoeien. De gezondheid van de prins liet veel te wensen over en
de prinses speelde maar al te graag een rol. Toch was het uiteindelijk de
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prins die moest beslissen. De daardoor ontstane situatie wordt niet on
aardig getekend door Cruyt: "Sijne Hoocheyt kost qualijck door sijne
princesse beweegt worden, maer seyde dickwils: vraeght door de prin
cesse het gene ghij lieden wilt, ende sal niet geweygert worden".30

De Illustre School

Toch schijnt het vooral de prinses te zijn geweest die tenslotte een
aanvaardbare oplossing wist door te drijven. Een belangrijk element in
de besprekingen werd (eerst nu!) het plan om in Breda een Illustre
School te stichten, want het klooster werd beschouwd als de aangewezen
plaats om deze instelling te huisvesten. AmaHa was persoonlijk sterk bij
het plan geïnteresseerd. Zij was het die in oktober 1645 te Breda tijdens
een ontvangst van kerkelijke en burgerlijke autoriteiten aan de predikant
Lodewijk van Renesse de belofte deed dat aan zijn wensen, die evenzeer
op de verwijdering van het klooster als op de stichting van een Illustre
School gericht waren, zou worden tegemoetgekomen.3i Een officiële
beslissing betekende dit nog niet, maar Van Renesse schijnt toch de vaste
overtuiging te hebben gehad dat aan zijn verlangens zou worden voldaan.
In een schrijven aan Constantijn Huygens uitte hij zijn voldoening in
juichende bewoordingen. Hij ging zelfs zo ver dat hij - kennelijk zin
spelend op de verering van Onze-Lieve-Vrouw als de patrones van Breda
- Amalia betitelde als "de Maria van de stad" ("ita ut mihi liceat hanc
urbis vocare Mariam"). Het boek Rechteren aanhalend vergeleek hij
haar ook nog met Debora: " De dorpen hielden op in Israël, sij hielden
op tot dat ick Debora opstont, een moeder in Israël". Hij hoopte intus
sen dat Huygens als secretaris van de prins zijn invloed zou aanwenden
om de vervulling van Amalia's belofte te bevorderen. Dit vertrouwen
verwoordde hij tenslotte in een gedicht waarvan de laatste strofe luidde:

T'is u, t'is ons Baron; t'is sijn, t'is Godes eere.
Wat peerl resteerter meer aen sijn victorij-kroon?
Dat een out nonne-kluijs verander in Gods throon.

Dat is Godt en den Prins in Hoogheyt te vermeeren.32
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De beslissing van de prins liet nog bijna een half jaar op zich
wachten. Eerst in maart 1646 mocht Van Renesse in Den Haag diens
gunstige beschikking vernemen, waarbij hij zich tevens benoemd zag tot
professor in de theologie en tot regent van het Collegium Auriacum, het
aan de school verbonden internaat. Ook voor de magistraat schijnt het
besluit van Frederik Hendrik een verrassing te zijn geweest, want in een
brief aan Huygens en de raadsheer De Wilhem vertelt Van Renesse:
"Dinxdaegsch (hij was op zondag uit Den Haag teruggekeerd) heeft de
Achtb.Magistraat mij versocht op het stadthuis te komen alwaer ick het
substantivelijcke verhaelt hebbende, sij niet min verwondert als verblijt
zijn geweest op de genadige toegenegentheden van haere hoogheden ende
de trouwe directie van Uwe Edelheden, alles ten beste van dese stadt,
ende mij hebben de hant rontom gegeven, ende geluck gewenscht in
mijn Regentschap ende Professoorschap ende voorts besloten de Heeren
Snellen ende Havermans aen haere hoogheden af te senden met een
brief van danckbaerheyt".

Wat de proost van Sint-Catharinadal betrof, "ick gelove", schrijft
Van Renesse, "dat hij sigh voortaen gevoegelicker sal stellen". Burge
meester Van Bernagien had op zich genomen "per indirectum te facili·
teren sijn vertreck", wat wel betekent dat hij met Cruyt voorlopige
besprekingen ging voeren om aldus een compromis tussen de partijen
tot stand te brengen.33 Twee weken later wist Van Renesse in een
nieuwe brief aan Huygens over die besprekingen een en ander mee te
delen. Het was hem duidelijk geworden dat de proost het nu door
Amalia dringend gewenste vertrek van het klooster zo duur mogelijk
trachtte te verkopen, waarom de predikant smaalde: "Uwe Ed. weten
dat niet te vergeefs het spreekwoort is: Godes barmhertigheyt ende der
Papen gierigheyt duren tot in der eeuwigheyt". Overigens verklaarde hij
er zeker van te zijn dat Cruyt al de goedkeuring had verkregen van zijn
superieuren. Daarin kan hij gelijk hebben gehad, want de prelaat van
Sint-Michiels moet kort tevoren in Breda zijn geweest: in februari was
door bemiddeling van juffrouw De Licques een paspoort voor hem aan
gevraagd.34 Ook nam de proost al maatregelen die een spoedig akkoord
deden verwachten; hij had "alreede een groote somme van penningen ...
geamasseert om te timmeren", hij trof regelingen met zijn "huerderen"
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(pachters?) in Oosterhout en had zelfs - ook dat wist Van Renesse 
reeds "eenige nonnen van buyten in het clooster aengenomen".35

Een gunstige beslissing

Eind maart waren de besprekingen te Breda blijkbaar ver genoeg
gevorderd. Op 31 maart 1646 kreeg de proost van Buysero de uitnodi
ging om na de paasdagen naar Den Haag te komen. Hare Hoogheid
vond het nodig "omme van alles eens een eynde te maken". Zij had ook
beloofd "alsdan de sake te favoriseren ende met hare gunst te assiste
ren".36 Pasen viel in dat jaar op 1 april. Nauwelijks drie weken nadien,
op 20 april, tekende Frederik Hendrik op Honselersdijk een apostille
(op een nieuw rekest, het derde) waarin aan de voornaamste eis van het
klooster werd voldaan. De omstreden woorden "binnen onsen lande van
Breda" waren vervallen, hetgeen dus in feite inhield dat het convent
eventueel met behoud van zijn goederen zou mogen vertrekken naar de
Zuidelijke Nederlanden. Daarop volgde dan de reeds vroeger door Cruyt
en Buysero ontworpen toevoeging: "Doch soo wanneer de voorn. be
letselen ofte verhinderinge zullen comen te cesseren, sullen de voors.
Religieusen gehouden sijn weder te keeren in haer voorn. C!ooster in de
lande van Breda".

In tegenstelling tot het vroeger bepaalde (en door het klooster voor
gestelde) werd nu geen aanspraak meer gemaakt op de goederen buiten
de stad, deze bleven voorgoed eigendom van het klooster: " ... maer
soo vele als aengaet haere goederen buyten de stadt gelegen, geene uijt
gesondert, de welcke het voorsz. Clooster toecomen, sullen de voors.
religieusen ende haere nacomelingen eeuwelijck ende erffelijck mogen
besitten ende haeren wille daermede doen". De toestemming om nieuwe
leden aan te nemen werd weer uitdrukkelijk vermeld. Niet alleen werd
bepaald dat de religieuzen de mogelijkheid kregen om "hunne oude
fondade ende successie te continueren", maar ook dat zij "door aen
neminge van nieuwe personen ofte andersins" de nodige middelen van
bestaan zouden kunnen verwerven. Wel werd weer verwacht dat het
klooster de goedkeuring van de orde-oversten zou overleggen.37

In Sint-Catharinadal zal dit alles met vreugde zijn begroet. Op goed-
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1. Wapen van Balthasar Cruyt, proost van St. Catharinadal.
Glasraam in het Museum Mayer van den Bergh, Antwerpen.

Copyright A.C.L. Brussel.
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keuring van de Staten-Generaal werd nu niet meer aangedrongen. Men
zal hebben ingezien dat deze weinig zin meer had, want men kon er
voldoende zeker van zijn dat het convent ofwel in de Baronie ofwel
elders zijn bestaan zou kunnen voortzetten. Of iedereen erop vertrouwde
dat dit voortbestaan mogelijk zou zijn binnen de Baronie, mag een vraag
heten. Maar wie destijds recht meende te hebben daaraan te twijfelen,
werd door de feiten in het ongelijk gesteld: het woord van een prins van
Oranje bleek machtiger dan op strikt juridische gronden kon worden
verwacht. Zelfs in tijden waarin de Oranjes weinig politieke invloed
hadden, heeft niemand het gewaagd de gegeven toezegging ongedaan te
maken.

De prins was tot het uiterste gegaan. De concessie dat het klooster
ongehinderd uit de Baronie zou mogen vertrekken en desgewenst zelfs al
zijn bezittingen in het Bredase land van de hand zou mogen doen, heeft
hem als erfgenaam van de Bredase Nassaus zeker moeite gekost. In Sint
Catharinadal was men ook bereid de hardnekkigheid waarmee de prins
zo lang aan zijn standpunt had vastgehouden, te beschouwen als een
bijzonder blijk van affectie: hij stelde het blijkbaar op hoge prijs de
religieuzen in zijn Baronie te houden.3s Want dat het hem niet te doen
was om het financieel voordeel dat de bezittingen van het klooster voor
hem en zijn familie zouden kunnen opleveren, heeft hij ook nadien dui
delijk laten merken. Toen een vertegenwoordiger van het klooster aan
de rentmeester van de geestelijke goederen, Adriaen Verelst, de docu
menten wilde overhandigen omtrent alles wat Sint-Catharinadal in de
stad bezat, weigerde deze ze aan te nemen, naar zijn zeggen omdat hem
daartoe geen last was gegeven. Ook Buysero verklaarde in dit verband
dat naar zijn mening het klooster door de verhuizing al genoeg schade
had geleden.39 Dat een en ander met instemming van de prins gebeurde,
ligt voor de hand. Ook in later tijd zijn de goederen niet meer opgeëist;
alleen de kloostergebouwen bleven eigendom van de Oranjes.

Een aanvullende overeenkomst

De opening van de Illustre School moest plaats hebben op 16 sep
tember. Het nieuwe onderkomen in Oosterhout was nog lang niet ge-
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reed, de bouw van het eigenlijke klooster was zelfs nog niet begonnen.
Toch wilde Amalia zich aan de vastgestelde datum houden. Begin sep
tember was zij met Buysero in Breda om een en ander te regelen. De
proost maakte vanzelfsprekend bezwaren tegen een zo overhaaste ont
ruiming als van de kloosterlingen werd verwacht. Zelfs als ze onmid
dellijk konden beschikken over de huizen in Breda waarin ze tijdelijk
zouden moeten wonen totdat de nieuwbouw in Oosterhout gereed was,
zou het toch onmogelijk zijn vóór oktober daarheen te verhuizen. Het
was evenmin doenlijk om de kerk binnen veertien dagen te ontruimen.
Kon de inauguratie niet ergens anders plaatsvinden? "Daer sijn bequae
me plaetsen met hoopen omt selve te doen", schreef Cruyt in een inder
haast opgesteld bezwaarschrift. En was men zich wel bewust van de
schade die het convent door dit alles zou lijden? Een beknopte bereke
ning van de bijzondere kosten en de gemiste voordelen (afgezien van de
uitgaven voor het nieuwe verblijf in Oosterhout) kwam uit op een
bedrag van bijna 6.000 gulden over drie jaar. Was het ter attentie van
Amalia of van Buysero dat de proost daaraan nog toevoegde: "Dit sal
ick stellen ter discretie van die sulx verstaen wat het huyshouwen in
heeft, het welck niet wel begrijpen en connen die met het huyshouwen
noyt en sijn gemoeyt geweest"?40

Tegen de voortvarendheid van Amalia hielden de bedenkingen van
de proost evenwel geen stand. Op 1 september diende deze zijn be
zwaarschrift in, op 2 september tekende hij een contract waarbij de
verhuizing en alles wat daarmee samenhing werd geregeld.41 Voor de
kosten toonde Amalia begrip. Het huis van de predikant Lodewijk van
Renesse (nl. het huis Assendelft in de Nieuwstraat, waar tien jaar te
voren de franciskanen nog hadden gewoond) konden de kloosterlingen
gratis in gebruik nemen. VanRenesse zou voortaan in het klooster
wonen. Wilden de zusters ook het huis daarnaast nog benutten, dat
eigendom was van majoor Falckenhaen (deze verhuurde dit blijkbaar aan
officieren van het garnizoen), dan zou de prinses daartoe bemiddeling
verlenen, maar ze zouden dat op eigen kosten moeten huren. Dit huis
schijnt te hebben gediend als woning voor de proost.42

De proosdij moest ook gaan behoren tot de behuizing van de Illustre
School. Daarom werd de vroeger gedane toezegging dat deze voor de
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zusters, indien nodig, zou kunnen dienen als "huys van refugie", thans
ingetrokken. In plaats daarvan zouden zij in eigendom krijgen "sekere
erfve uytcomende inde Katerstrate alhier binnen Breda, midtsgaders
consent omme beyde de huysen gelegen aen wedersijden vant voorn.
erff bij de gelegentheyt te mogen coopen ende aldaer een huys van
refugie te mogen bouwen op haere costen". Dit erf lag aan de noordzijde
van de Catharinastraat, ongeveer tegenover de Sint-Annastraat (nr. 15,
de vroegere Nutsspaarbank). Het was de plaats waar het in 1581 ver
woeste klooster van de Grauwzusters had gestaan. De norbertinessen
hebben daar geen refugiehuis gebouwd, want ze zagen geen mogelijkheid
om de ernaast gelegen panden in eigendom te krijgen. In december 1696
hebben ze de grond voor 2.800 gulden verkocht aan Huybrecht Kip, de
rentmeester van de geestelijke goederen, die het westelijk daarnaast lig
gende huis bewoonde.43 Zelf kochten ze een jaar later voor 7.555 gulden
De Vogel Struys op de Havermarkt om dat als refugiehuis te gaan ge
bruiken.44

De voornaamste financiële tegemoetkoming van het prinselijk paar
bestond hierin dat het klooster met ingang van 1647 de inkomsten zou
kunnen genieten van het gasthuis en de kapel van Den Hout, een bene
ficie waarmee de prins in 1644 zijn bastaardzoon Frederik van Nassau
Zuylesteyn had begiftigd. Deze had de daartoe behorende landerijen
verpacht voor 412 gulden per jaar, hetgeen een indruk geeft van de
waarde van het beneficie.45

Na deze blijken van begrip en welwillendheid meende Amalia over
de andere bezwaren te kunnen heenstappen. Cruyt moest beloven dat de
kerk tijdig ontruimd zou zijn om de "inauguratie" op de gestelde datum
te kunnen doen doorgaan. Alleen werd de zusters vergund tot de dag
van hun vertrek het bovenkoor van de kerk, die immers een dubbelkerk
was, voor haar diensten te gebruiken. Wat overigens niet verhinderde
dat Amalia op 17 september en de volgende dagen vanaf dit bovenkoor
luisterde naar de inaugurale redevoeringen. Uiterlijk 1 oktober moest de
rest van het klooster ontruimd zijn. De religieuzen mochten slechts mee
nemen wat zonder schade aan het huis kon worden verwijderd. Het
koorgestoelte moest in de kerk blijven staan. Ofschoon Van Renesse
vond dat dit gestoelte de Illustre School in de weg stond, kreeg hij geen
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verlof het op te ruimen, zodat de zusters het bij hun tijdelijke terugkeer
in 1672 nog ter plaatse aantroffen. Hetgeen in het klooster werd gezien
als een bewijs dat de prins toch hoopte dat de zusters te zijner tijd in
Breda zouden terugkomen.46 •

Nieuwstraat, Oosterhout, Antwerpen

Op 12 september kon Van Renesse aan Huygens berichten dat hij
zijn huis ontruimd had en dat de uittocht van het convent was begon
nen.47 Dit laatste blijkt ook uit de rekening die Roebert Coeper, de
voerman die met de verhuizing belast was, bij het stadsbestuur daarover
indiende. Van 10 september tot 9 oktober had hij 114 wagens en 80
sleden met huisraad naar de Nieuwstraat vervoerd.48 Toch waren vol
gens een mededeling van Van Renesse de proost en de zusters op 29
september al "volcomentlijck gedelogeert" en waren de sleutels aan hem
overgegeven.49 Van Renesse was overigens allesbehalve geestdriftig over
wat hem nu in handen was gevallen. Het huis was volgens hem somber,
donker en lelijk. Dit hol vroeg om nieuwe vrijgevigheid van Zijne Hoog
heid, vond hij. Later ontdekte hij in een gedeelte van het huis ook nog
wandluizen! 5 0

Op 15 oktober stond Amalia toe dat de zusters in hun nieuwe ver
blijf de clausuur zouden onderhouden, wat betekende dat zij de toegang
mochten ontzeggen aan ieder die haar om een of andere reden zou willen
lastig va1len.51

Op 31 december 1646 ratificeerde de abt van Sint-Michiels te Ant
werpen als vicarius van de orde het met de prins gesloten akkoord.52

Het bisdom Antwerpen gaf zijn goedkeuring aan de overname van het
beneficie van Den Hout.53 Dit mocht op een kerkrechtelijk minder
fraaie wijze verkregen zijn, het kon beter in de handen zijn van klooster
zusters dan in de verkwistende handen van Zuylesteyn; nu zou immers
ook voldaan worden aan de daaraan verbonden verplichting van twee
missen per week. Om de goedkeuring van de orde schijnt de prins niet
meer te hebben gevraagd; ze werd hem ook niet overgelegd.54

In het voorjaar van 1647 begon men met de bouw van het klooster
in Oosterhout. Op 15 juni gingen de eerste zusters daarheen. Op 16
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oktober volgden de overigen. Erg gelukkig waren ze niet met hun
nieuwe verblijf, niet zo gelukkig in elk geval als men, gezien de bezwa
ren die ze kort tevoren tegen Breda hadden getoond, zou mogen ver
wachten. Er leefde onder hen een onmiskenbaar heimwee naar hun oude
huis in de stad. Dat bleek o.a. uit de verwijten die ze nu uitspraken aan
het adres van juffrouw De Licques. Omdat deze herhaaldelijk was op
getreden als tussenpersoon bij Buysero en de prinselijke familie, werd ze
nu verguisd als de zondebok. "Den gemeynen naem is", zo schrijft
proost Van der Malen, "dat sij veroorsaeckt heeft dat de nonnekens van
Breda sijn getrocken naer Oosterhout tegen den wille van den gouver
neur, prince en alle menschen".55 Een der redenen van de ontevreden
heid was dat in Oosterhout "om de peryckelen" (bedoeld is wel de on
veiligheid van het platteland) geen novicen van goeden huize meer
binnenkwamen. Vrijwel geen enkele kon de 400 gulden betalen die als
inbreng werden verwacht. "Te Breda", aldus Van der Malen, "en sal dit
niet manckeren, als het dooster in staet waer".56 Toen de kloosterlingen
in 1672 wegens de oorlogsomstandigheden naar Breda moesten terug
keren, hadden ze ook het vaste voornemen daar te blijven. Dat was hun
niet gegeven: in 1679 werden ze gedwongen weer naar Oosterhout te
vertrekken.

Omdat het behoud van de kloostergoederen voortaan in alle om
standigheden gewaarborgd was, kon proost Cruyt nu ook veilig voort
gaan met het tot stand brengen van de "refugie" te Antwerpen. Op 25
augustus 1649 vestigden zich daar vier nonnen uit Oosterhout in een
gehuurd huis. Aan deze stichting, die de naam "Heilig Sacramentshuis"
ging dragen, heeft Cruyt weinig vreugde beleefd. Het bleek een illusie
een Antwerps convent afhankelijk te laten blijven van een klooster dat
gelegen was in een "ketters" gebied! De daaruit voortkomende conflic
ten hadden al spoedig tot gevolg dat Sint-Catharinadal zijn gezag over
het Heilig Sacramentshuis volledig moest afstaan aan de Sint-Michiels
abdij.57 De oorspronkelijke opzet van het "refugiehuis" ging daarmee
verloren. Maar Sint-Catharinadal heeft aan deze wijkplaats ook geen
behoefte gehad; het heeft het Heilig Sacramentshuis, dat in 1783 door
keizer Jozef II werd opgeheven, zelfs ruimschoots overleefd.
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