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Bijna een kwart millennium geleden (1791)
gingen 7 broeders door deze poort om HVG op te
richten. Het was de ingang tot het voorportaal van
de Kaatsbaan, weer een onderdeel van de
Nassaustallen bij de KMA gebouwd in 1536. De
poort is te bezichtigen in het Rijksmuseum, door
Cuipers in 1888 geroofd voor zijn bouw. De
broeders waren deels afkomstig van de reizende
regimentsloge De Opgaaande Oranjezon.

Een van de overlopers van de Opgaande
Oranjezon naar de HVG was de Franse ingenieur
Mesmer, berucht en beroemd om zijn
magnetiseren. Hij was in dienst bij het regiment
en heeft zeer waarschijnlijk ook deze poort
betreden naar de binnenplaats van de

Nassaustallen. Hier wordt nu je kaartje
gecontroleerd bij het Rijksmuseum tot de

verbouw gereed is. Beide poorten behoren tot de
zelfde muur

De voorgaande foto's zijnte zien op een litho met
Kaatsbaan uit ca 1880 vanuit het voormalige
Kasteelpark het Valkenberg gezien. Op de
achtergrond de voormalige HBS (nu Museum
KMA) uit 1876 aan het Kasteelplein. Het open
poortje is de toegang tot het Park met gelijk
daarnaast de achtergevel van de Kaatsbaan. Het
poortje achter de steunbeer is de entree tot de
Bredase Loges van toen(zie eerste foto). De met
steunberen gesfutte muur staat nu in het
Rijksmuseum en is daartoe in 1888 gedemonteerd
en verhuisd . Deze bijzondere Renaissancegevel
behoorde tot de Hovenier- & Stalmeesterwoning.
De woning is in 1826 gesloopt met de komst van
de KMA

De vorige schets en opmetingstekeningen
(rijksarchief dienst monumenten) zijn de basis om
de gevel te herbouwen in het Rijksmuseum anno
ca 1900 .De natuursteen elementen zijn origineel.
De boven bouw is vrije interpretatie van Cuypers,
zo blijkt uit de archieven van het Architectuur
Museum. Het rechter poortje correspondeert met
de eerste foto, entree Kaatsbaan
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Voorgaande gevel is een onderdeel van het
Fragmenten gebouw bij het Rijksmuseum.Deze
foto stamt uit ca 1900 en het mannetje staat voor
de voormalige Loge-entree. Later is er een
gebouw naast gekomen en de tussenruimte
overkapt. In ca 1960 is een installatie wand er
voor gezet en is alleen de deur met natuursteen
pylonen nog te zien. Nu hangt tijdelijk de

Nachtwacht erboven

Dit is een detail van een ets rondom het Turfschip
epos van Breda. In het midden het Blokhuis en
links de Stadhouderspoort naar het Kasteel.
Rechts het poortje naar het Valkenberg; de zelfde
uit de Litho van foto 3,maar nu van de andere
kant. Daarnaast de Kaatsbaan met hoog geplaatste
ramen/luiken, waar HVG werd opgericht in 179I.
Dit is de oudst bekende afbeelding uit 1580/90.

De oudste bekende plattegrond van de Kaatsbaan
dateert dt 1619 als onderdeel van het
stallencomplex. Kaatsen was een soort balspel via
de muren en werd aan het hof druk gebezigd.
Later zou dit evalueren tot tennis. Het werd
tevens als een soort theater gebruikt. In 1755
heeft daar de Haagse schouwburg opgetreden
voor 16,5 stuiver. Hier werkte dus ook de beide
Bredase loges en is in 1791 HVG opgericht.

De oudst bekende foto (kopgevel Kaatsbaan)
staat ook vermeld in het boekje NIET
VERBLEKEN van Dre van Dongen op pagina
36. De drie bogen stammen uit 1536, de
bovenbouw is uit 1826. Het pand links staat op de

oorspronkelijke ingang, die nu in het
Rijksmuseum staat. Rechts het poortje tussen
Valkenberg en Kasteelplein. De gevel is na de

WOII gesloopt.
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Op basis van de oude foto's, etsen, plattegronden
en constructie tekeningen uit het defensie archief
heb ik een reconstructie gemaakt van de harde
feiten. Hier is de kopgevel van de Kaatsbaan met
spanten te zien met links ervan de entree tot een

Voorhof. De Kopgevel is van voor 80 jarige
oorlog en de ingang dateert vermoedelijk uit het
12 jarige bestand (gelijk raadhuis te Klundert).
Dat verklaart het verschil in detaillering.

Voorgaande reconstructie van de
draagconstructies leidt tot een minder harde
invulling op basis van vergelijkbare Renaissance
gebouwen. Deze 3D animatie vanuit het
Valkenberg of toen Hoftuin gezien laat het
Hoveniers- & Stalmeesters huis met rechts ervan
de Kaatsbaan zien. De entree tot Kaatsbaan/
Werkplaats HVG gaat via Het Hoveniershuis.

Toen Colonel Broekuyzen in 1738 het
" Koninglijk hof en kasteel" beschreef moet het als
op deze gravure uit 1729 uitgezien hebben. De
reconstructie komt er dicht bij.
...De kaatsbaan gestaan met een sij tegen het
kasteelplijn, bij Graaf Hendrik III gebouwd....
....staat het huys van den hovenier, vercierd met
witte zuilen...

Het Nassau stallen complex met Kaatsbaan aan
het Valkenberg heeft qua bouwmassa in 1535

ongeveer uitgezien als op deze bewerkte foto uit
t928.
Links het blokhuis van het Kasteel. Het gebouw
met groot zadeldak is de binnen manage en is in
1826 tegen de stallen aangebouwd.

Bij het 200 jarige bestaan in 1991 van de HVG
loge heeft de toenmalige Vzm.'. Dre van Dongen
een bronzen gedenk plaquette (zie foto) laten
aanbrengen op het Kasteel plein. Deze ligt na
herbestrating nu bij de hoek van het Cadettenflat.
Dat is ca 100 m verwijdert van de juiste locatie
van de Kaatsbaan.
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