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GROTE OF ONZE LIEVE 
VROUWE KERK BREDA
Kerkplein 2 
In 1430  komt het Hertogdom 
Brabant bij Bourgondië. De 
Bredase Nassaus behoren hier 
tot de hoogste adel. In de kerk 
zien we ook de Nassaugraven. 
De Bredase Nassaus zijn lid van 
de Ridderorde van het Gulden 
Vlies, El Toisón D’oro, inge-
steld door Philips De Goede, 
Vlaming en grondlegger van 
Bourgondië.

SPANJAARDSGAT 
Met zijn Duiven- en Granaat-
toren symboliseert het Span-
jaardsgat de toegang tot het 
kasteel waar het Turfschip 
langsvoer in 1590. Het schip is 
niet hierdoor binnengevaren.

PRINSENKADE
De namen Spanjaardsgat en 
Prinsenkade zijn afgeleid van 
Filips Willem, de oudste zoon 
van Willem van Oranje. Na zijn 
27-jarige verblijf in Spanje, 
waar Filips Willem katholiek is 
opgevoed, wordt hij in 1609 
weer als Heer van Breda bin-

nengehaald. Hij wordt ook wel 
‘de Spaanse Prins’ genoemd.

HUIS BRECHT: HOFHUIS VAN 
DE EDELEN TEN TIJDE VAN 
DE NASSAUS
Godevaert van Brecht koopt 
het oudste stenen huis van 
Breda in 1530. Na de list met 
het Turfschip van Breda vlucht 
de Spaansgezinde familie naar 
Luik.

KASTEEL VAN BREDA
Kasteelplein
Hendrik lll van Nassau en de 
Spaanse Mencía de Mendoza
verbouwen het kasteel naar
voorbeeld van haar ouderlijk 
paleis in La Calahorra (bij Gra-
nada). Mencía is schathemeltje 
rijk en het paleis krijgt een we-
reldse allure. Vanaf 1826 wordt 
het kasteel van de Koninklijke 
Militaire Academie (KMA).

WOONHUIS 
JUSTINUS VAN NASSAU
Hoek Kasteelplein/Cingelstraat
Jus� nus van Nassau is de 
bastaardzoon van Willem van 
Oranje. Als luitenant-admiraal

vecht hij tegen de Spaanse 
Armada en verovert twee 
galjoenen. Tijdens het Beleg 
van Breda (1624/1625) is hij 
gouverneur van de stad. 

HET VALKENBERG 
Mencía de Mendoza gaat graag
op valkenjacht met afgerichte 
valken. De kooien waarin deze 
valken zijn ondergebracht, 
worden het valkenhuis ge-
noemd ofwel ‘Valcberch’: het 
huidige Valkenberg.

HET HUIS SNELLEN
Catharinastraat 14-16
Gebouwd na de stadsbrand 
van 1534. Onder de bewoners 
vallen Jasper van Spangien, 
ridder en kapitein in dienst van 
Hendrik lll, Michiel van Piggen, 
1552, rentmeester bij Willem

van Oranje, Charles Lambert 
1584, kapitein-majoor en on-
dercommandant van Charles 
de Héraugière.

HOFHUIS
Catharinastraat 18 en 20
Bewoner Don Pedro de Gueva-
ra (1535) is kamerheer van 
Mencía de Mendoza en Graaf 
Hendrik lll. Hij komt met haar 
mee uit Spanje. Na zijn dood 
woont Alexis (bastaarddochter 
van Hendrik lll) hier, alsook zijn 
bastaardzoon Lodewijk Philips 
van Nassau, geboren � jdens 
het huwelijk met Mencía. Hij 
vertrekt na de dood van zijn 
vader met Mencía naar Spanje. 

POORT NAAR STADSERF 
Sint Annastraat
Het stadserf met de achter-

zijde van het stadhuis en het 
beeld van de turfschipper Adri-
aan van Bergen. De Turfschip-
per staat symbool voor de list 
met het turfschip in 1590.

LAATSTE DER ARGONAUTEN 

Jason gaat met zijn argonau-
ten op zoek naar het gouden 
ramsvel: het Gulden Vlies. 
Hij en zijn vrouw Medea zijn 
een powerkoppel maar hun 
liefde wordt een tragedie als 
Jason verliefd wordt op een 
ander. 

Het Gulden Vlies is een soort 
graal, een ideologisch doel 
waarbij  trouw en loyaliteit van 
grote waarde zijn.

WILLEM MERKX TUIN
Een in� em stadspark met beel-
dentuin achter de voormalige 
ho� uizen in de Catharina-
straat is vernoemd naar Wil-
lem Merkx, oud burgemeester 
van Breda. Onder de beelden 
is het beeld ‘Laatste der Argo-
nauten/ Jason en Medea/ De 
Liefde’ (Lukas van der Meer, 
1910), zie hieronder.

BEGIJNHOF
Als een van de twee bewoon-
de begijnhoven in Nederland 
hebben de begijnen al� jd de 
bescherming gekregen van de 
Nassaus. 
In het poortgebouw is het 
Miniaturen & Poppenhuis 
Museum met o.a. een Nas-
sauhuis voor Mencía de Men-
doza en Graaf Hendrik lll.

WAALSE KERK
Catharinastraat
Een oude, van oorsprong 
katholieke stadskapel. De 
geliefde kapel doet dienst als  
begijnenkerk en vanaf 1590 als 
protestantse / Waalse kerk in 
dank voor het veroveren van 
de stad Breda. Tegenwoordig 
hee�  de Waalse kerk een s� ch-
� ngsbestuur dat zich inzet voor 
gebruik door alle bewoners.

HUIS VAN CHARLES DE 
HÉRAUGIÈRE
Catharinastraat 91-93 
Bevelhebber van het Turfschip, 

hij wordt met goud overladen 
en gouverneur van Breda. 

STEDELIJK MUSEUM
Boschstraat 22
Het schilderij ‘Las Lanzas’ (La 
rendición de Breda) verwijst 
naar De Overgave van Breda, 
de schilder is Diego Velázquez.  
Kees Maks schildert in 1903 dit 
kopie op loca� e in het Prado 
museum. Vanwege ruimte-
gebrek daar moet hij het doek 
dubbelvouwen, vandaar de 
naad in het midden. 

HOFHUIS OCRUM
Sint Janstraat 18
Jean Hocron (Ocrum) is hof-
meester van René van Châlon. 
René er�  het prinsdom Orange 
via zijn moeder Claudia van 
Châlon, tweede vrouw van 
Hendrik lll van Nassau in 1530. 
Deze erfenis is de reden dat 
heel Nederland nog regelma� g 
oranje kleurt.

HOFHUIZEN 
Nieuwstraat 21, 23 en 25
Huis Waelwijk (Nieuwstraat 
21), Huis Bruheze (Nieuw-

straat 23) en Huis Assendel�  
(Nieuwstraat 25) zijn getrans-
fomeerd tot Hotel Nassau. Het 
is vernoemd naar het kasteel 
van de Nassaus op de Couden-
berg in Brussel in de Bourgon-
dische � jd.

HUIS DE ZWAAN
Havermarkt 23
Na de verrassingsaanval op 
Breda met de list met het 
turfschip zal Breda tot 1624 
Staats blijven. De turfschipper 
Adriaan van Bergen verkoopt 
zijn schip en koopt het Huis De 
Zwaan op de Havermarkt en 
hij wordt boomsluiter bij de 
buitengracht.

HERBERGHE VAN DE HEER
Reigerstraat 24
Bekende bewoonster van dit 
voormalige hofcomplex is 
Johanna van Polanen. Zij 
trouwt in 1405 met Graaf 
Engelbert l van Nassau: start 
van onze Nassaudynas� e. Nu is 
hier de Foodhall geves� gd.

Detail van het schilderij ‘Las 
Lanzas’.

STADHUIS BREDA
Ook in de hal van het stad-
huis hangt een kopie van het 
schilderij van Velázquez: Las 
Lanzas: De overgave van Breda
(in 1625). De veroveringen 
kosten de stad veel geld. De 
gemeente houdt er twee boek-
houdingen op na om de kosten 
te kunnen verhalen: een voor 
de Koning van Hispanje en een 
voor de Staatsen. Maar liefst 
6 maal wisselt de stad van 
bewind: Spaans versus Staats, 
Staats versus Spaans.

In 1496 trouwt  Vlaming en Bourgondiër Filips De Schone met 
Johanna van Cas� lië. Haar broer Juan is de Spaanse troonop-
volger, maar overlijdt voor� jdig: Johanna er�  alles. Breda, het 
Bourgondische Rijk en Spanje zijn nu door het lot tot elkaar 
veroordeeld. Een luid kibbelend stel dat elkaar onheus beje-
gent, niet wil en kan missen en ook heimelijk waardeert. 

Met Spaans Rondje Breda ze� en we de ontstane rela� e tus-
sen Breda en Spanje le� erlijk op de kaart! De route gaat door 
de Bourgondische stad Breda, waar je � jdens het wandelen 
wordt betoverd door de luxe van het Bourgondische Hof en 
gefascineerd raakt door het poli� eke spel van macht. 

Maar eerst doen we afstand van
de huidige begrippen als Neder-
land en België, want Breda ligt 
in deze � jd in Brabant, deel 
van Bourgondië. In deze fl yer 
speelt het zuidelijk deel de 
hoofdrol: het tegenwoordige
België, waartoe wij eeuwenlang 
behoren: de Flandès.*
Les Paisos bajos, de Lage landen 
bij de Zee...Viva España, olé!Viva España, olé!
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*) Prof. Dr. S.A. Vosters, De Nederlanden in de Spaanse Literatuur, van 1200 tot 1700.



Religie en wielersport
Wielrennen wordt ook wel ‘de meest katholieke sport’ ge-
noemd. De wielersport is dan ook vooral groot in katholieke 
landen als Spanje, Frankrijk en Italië.

In Nederland lee�  de sport meer in de provincies Brabant en 
Limburg. Ook veel renners zijn katholiek: regelma� g slaan ze 
in beeld een kruisteken.

spanje, Utrecht, Brabant, 
Breda: La Vuelta Holanda
Tijdens de laatste etappe op Nederlands grondgebied zou het 
West-Brabantse Landschap in de schijnwerpers staan.

Nadat bekend werd dat de La Vuelta Holanda niet op 14, 15 
en 16 augustus verreden kon worden hee�  La Vuelta Holanda 
de start van de Ronde van Spanje 2020 met pijn in het hart 
moeten teruggeven aan de Spaanse organisa� e van La Vuelta. 

De renners presenteren zich door met de fi ets aan de hand 
door de Grote of Onze Lieve Vrouwe Kerk te gaan. Deze 
‘rondjes om de kerk’ (ook wel criterium genoemd) zijn van 
alle � jden. 

In de � jd van de Nassaus zijn er soortgelijke presenta� es van 
aankomende vorsten, zoals Prins Filips II, de latere koning van 
Spanje. Het volk genoot van deze fes� viteiten. 

Waar priesters voorheen ac� ef rondgaan met de wijwater-
kwast om te zegenen, kunnen we deze nu in de kast laten 
staan. Gelukkig is daar de levensgrote muurschildering van de 
heilige Christoff el: beschermheilige van de reizigers voor wat 
ruggensteun van boven. 

Zo is de  Vuelta, ons Spaans Rondje Breda, weer rond.

Blauw
Bloed
Zoals veel vorstenhuizen 
beïnvloedt ook Mencía de 
Mendoza, onderkoningin van 
Valencia, de mode aan het Hof. 

Vanuit het Moorse Andalusië 
brengt ze het modebeeld van 
blauw/gele oogtegels mee 
naar de Lage Landen.

De geglazuurde plavuizen, de 
Majolica (Majorca) tegels, zijn 
in Antwerpen gebakken. 

Er worden meer vakmensen 
door Mencía naar Breda ge-
haald: tapijtwevers, kunstschil-
ders, goud-, zilver-, edelsme-
den en wetenschappers.

Samen met haar man bestelt 
zij schilderijen bij Jeronimus 
Bosch: de Hooiwagen en 
waarschijnlijk ook de Tuin 
der Lusten (Jardín de delicias 
terrenales).

In 1590 beginnen de Staatse 
soldaten onder leiding van 
Charles de Héraugière met de 
verovering van het Kasteel van 
Breda. Hier legert een Italiaans 
garnizoen onder Spaanse vlag. 

De Staatse soldaten houden 
zich verborgen onder een 
stapel turf in het turfschip van 
Adriaan van Bergen uit Leur.  
Zo veroveren ze de stad.

En nu het merkwaardige: de 
Bredanaars zijn woedend op
de Italiaanse soldaten en dus 
op Spanje! 

Prins Maurits wordt helemaal 
niet toegejuicht. Er is geen 
algemene vaderlandsliefde: 
Groothertogdom Brabant ís 
het vaderland. 

De Bredanaars hebben liever 
dat de Italiaanse soldaten (van 
het Spaanse Leger) vechten 
voor de stad. Zij zijn voorna-
melijk katholiek gezind: 
Nu kan volgens krijgsgebruik 
wéér geplunderd worden. Ech-
ter, de plundering kan worden 
afgekocht, voor een bedrag dat 
neerkomt op een “fatsoenlijke 
plundering”.

De westelijke ves� nggracht 
van het Kasteel van Breda is in 
1598 verdwenen. Deze gracht 
nam het beroemde Turfschip 
in 1590 om bij het kasteel te 
komen. Hier zijn de soldaten 
uit het ruim gekropen.

vormgeving fl yer:

Renie Lamers illustra� e

De List met het Turfschip

De Spanjaarden verbazen zich over de enorme bierconsump� e 
in de Lage Landen. 

Het water is niet veilig drinkbaar, dus wordt veel bier geconsu-
meerd: 450 liter per persoon per jaar (het alchoholpercentage 
van Cleyn bier is 1 procent). 

De Orde van het 
Gulden Vlies
De Ridderorde van het Gulden Vlies staat hoog aangeschre-
ven als top van het Bourgondische Rijk. De Bredase Nassaus 
zijn goed vertegenwoordigd: Engelbert ll, Graaf Hendrik lll van 
Nassau, René van Châlon (eerste prins van Oranje), Willem 
van Oranje-Nassau en zijn zonen Filips Willem en Maurits zijn 
allen Ridder van het Gulden Vlies.

De symbolen: Een gouden keten
Aan deze keten hangen schakels en onderaan een ram. 

De schakels hebben de vorm van een B, wat Bourgondië bete-
kent. Het zijn ‘eslabones’, een aanduiding voor vuurslagen. De 
ijzeren vuurslag is een veelgebruikt beeld van Bourgondiërs: 
door een kleine vonk kan men een vuur ontsteken!

Het mannelijk schaap of ram
is een schaapsvacht, compleet
met kop en poten.

X-kruis, Andries- of Andeaskruis
De troepen van de Spaanse Koning in de Nederlanden strijden 
onder de Bourgondische vlag met het X-kruis van het Gulden 
Vlies: el Toisón d’Oro (Gouden schaapsvacht).

X-kruis, Andries- of Andeaskruis

‘s Lands 
wijs, 

‘s Lands 
eer

Veel brouwerijen stonden langs de haven. 
De soldaten passen zich snel aan. Om te voorkomen dat de 
Spaanse soldaten te veel drank krijgen, moeten � jdens de bele-
geringen alle brouwketels worden ingeleverd.

Zie rechts een foto van Brouwerij Het Wit Anker (1647-1901)

De muurschildering van de 
heilige Christoff el,
in de Grote of Onze Lieve 
Vrouwe Kerk in Breda

Catharinastraat


