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Ter lering ende vermaeck
Dat de Nassaus een belangrijke rol speelden in Breda is inmiddels redelijk bekend. Hun vermogen werd onder andere ingezet voor moderne vestingwerken, een prachtig paleis, economische ontwikkeling en - zeker ten tijde van
Mencia de Mendoza - voor kunst en cultuur.
Tegen het einde van de Tachtigjarige Oorlog waren de katholieke Spanjaarden uit Breda verdreven en kregen de
protestantse Staatsen het hier voor het zeggen. Na de Vrede van Munster werden veel katholieke scholen dan ook
omgevormd tot protestantse scholen.
Nadat het klooster van Sint Catharinadal in 1646 verlaten was door de norbertinessen, lieten de hervormden
hun oog op het complex vallen en drongen aan op de
stichting van een Illustre Schole ende Collegium Auriacum. Zij werden hierin gesteund door de echtgenote van
prins Frederik Hendrik van Oranje-Nassau, Amalia van
Solms. Tijd dus voor ‘lering’. De school was beroemd om
het uitstekend niveau van onderwijs. Studenten konden
hier worden opgeleid tot predikant, ambtenaar of militair. De rector-magnificus was Lodewijk van Renesse.
Naast zijn onderwijsbaan was hij ook stadspredikant,
medewerker aan de Statenbijbel en hoogleraar in de
theologie.
Ondanks de goede naam van de Illustere School hielden de lessen in 1663 op bij gebrek aan belangstelling. In 1669
sloot de opleiding voorgoed de deuren.
In de periode hierna heeft het klooster diverse bestemmingen gehad. Toch kwamen de nonnen tussen 1672 en
1679 nog even terug op hun oude locatie, maar vertrokken uiteindelijk definitief naar Oosterhout. In 1740
worden de gebouwen verkocht aan enkele hoge militairen die de verschillende ruimtes bestemden tot woonruimte en opslag. In 1814 werd het complex door de stad
Breda aangekocht om er een kazerne van te maken. Deze sloot mooi aan bij de Chassékazerne. In 1992 kwam er
een einde aan de militaire functie van het complex.
Hierna breekt de tijd van het ‘vermaeck’ aan. In 1995
wordt de oostvleugel gesloopt om ruimte te maken voor
het Chassétheater en in 2003 vestigt zich het Holland
Casino in de overige gebouwen, waaronder ook de kapel. Een balletje kan dus raar rollen: van devotiecomplex
naar kazerne en tenslotte een gokpaleis. Naast het renaissancepaleis van Hendrik III zou dit een mooi buitenpaleis kunnen zijn, want ooit stond dit buiten de stadsmuren van Jan van Polanen. Dan zou de stad nu zelfs een Nassau Casino hebben!
Tijdens de verbouwing in het begin van deze eeuw is de kloosterkapel van buiten zoveel mogelijk in de oude staat
hersteld. Het dak is verhoogd naar het oorspronkelijke niveau en het moderne torentje verwijst naar zijn verre

voorganger. Helaas zijn de oude kloosterramen
indertijd verloren gegaan, maar de ovale ramen
aan de zijgevel verwijzen naar de oude glas-inloodramen van de kapel. Dit blijkt overigens een
heuse attractie te zijn, want volgens observaties
past dit in het rijtje van meeste gefotografeerde
Bredase stadsgezichten.
De ramen stellen vallende fiches van het casino
voor. Aanvankelijk werden de ramen ‘s avonds van
binnenuit aangelicht, maar om de privacy te bewaken blijft het de laatste jaren helaas donker.
Zouden zich daarbinnen in het klooster zaken afspelen die het (dag)licht niet kunnen verdragen…? Hoe dan ook, de Nassaus zouden van deze fotogenieke locatie
vast nog een verdienmodel hebben gemaakt. Ze hebben een toeristische attractie laten lopen...

Op naar Nassaudag 2023!
Na een succesvolle Nassaudag op 6 juni jl. is de Stichting Breda Nassaustad alweer druk bezig met de voorbereidingen voor volgend jaar. Overigens kun je voor een terugblik terecht op onze website.
Verschillende activiteiten zullen verder worden uitgebouwd en aangevuld met nieuwe attracties, waarvan er nog
meer op de jeugd toegespitst zullen worden. Mocht je zelf ideeën hebben over de invulling van de Nassaudag op
maandag 29 mei 2023, neem gerust contact met ons op via het contactformulier dat te vinden is op
www.bredanassaustad.nl.

Prima wandel- en fietsweer deze zomer
Maak dan gebruik van onze gratis wandel- en fietsroutes die je kunt downloaden op de website of af kunt halen bij
de vele uitgiftepunten in Breda en directe omgeving.
Onze jeugdfilmploeg gaat zich deze maand ook wagen aan een fietsroute en wie weet kom je elkaar wel ergens
tegen onderweg. Kun je hen meteen vertellen wat je van de route vindt.
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