
Zomerfestijn+ 
EXCURSIE BREDA EN MEERSEL DREEF (B) 

 

Welkom! Wat leuk dat je voor deze excursie hebt gekozen. We gaan er een leerzame maar 

vooral gezellige dag van maken. Breda is net zo Bourgondisch als IJsselstein! We gaan 

vanmiddag ook even de grens over, naar Meersel Dreef, het noordelijkste puntje van België 

(paspoort of identiteitskaart niet vergeten!). Daar lijkt de tijd te hebben stilgestaan. En we 

sluiten af met een Bourgondische maaltijd in Galder, in de lommerrijke omgeving van Breda. 

Onze kennismaking met Breda begint om 10:30 uur op het NS station. Op het parkeerdak 

van dit gebouw heb je een mooi uitzicht over de stad. Een brede boulevard leidt ons naar het 

begin van het Park Valkenberg met het 

bekende Baroniemonument. We wandelen 

door het park naar het paviljoen T-Huis voor 

koffie/thee met appeltaart en een sanitaire 

stop om 11:00 uur. 

Na de koffie, omstreeks 11:30 uur, vervolgen 

wij onze wandeling langs het Kasteel van 

Breda, het Huis Brecht, het Spanjaardsgat 

en de Haven komen we omstreeks 11:45 uur 

aan bij de Grote of Onze Lieve Vrouwe 

kerk, voor een bezichtiging van dit 

hoogtepunt van Brabantse gotiek. In deze kerk bevindt zich het Grafmonument van 

Engelbert II van Nassau.  

Omstreeks 12:30 komen we aan in het Begijnhof dat tot 1990, als laatste begijnhof in 

Nederland, nog door begijntjes werd bewoond. Om 13:00 uur eindigt hier het 

ochtendprogramma. 

Je kunt bij het Begijnhof nog het Miniaturen- en Poppenmuseum bezoeken (Entree € 4,50, 

inclusief koffie). Tot 15:30 heb je volop vrije tijd voor  

• Lunch in een van de vele café’s en restaurants aan de Grote Markt, de Havermarkt 

en de Haven (niet inbegrepen) 

• Winkelen: Breda werd in 2017 gekozen tot beste weinkelstad van Nederland! 

• Beklimmen van de 97 hoge toren van de OLV kerk (€ 7,50) 

• Bezoek aan Breda’s Museum (€ 12,50, Museumkaart gratis) 

• Een gokje wagen in het Casino (open vanaf 13:30 uur).  

Om 15:30 uur verzamelen wij bij het Breda’s Museum (desgewenst koffie/thee; indie nodig 

sanitaire stop) en rijden we via Ginneken, langs kasteel Bouvigne, door de bossen naar 

Meersel Dreef. Daar komen we om 16:15 uur aan om het Mariapark te bezoeken. Je waant 

je wel 50 jaar terug in de tijd! Rond 17:00 uur drinken we bij de paters Kapucijners een biertje 

(of wat anders natuurlijk, is inbegrepen). Daarna rijden we naar Het Wapen van Galder voor 

ons Bourgondische diner! Kijk maar vast eens op Het Wapen van Galder | Het Bourgondisch 

Hart Baronie Breda. 

Om 19:30 vertrekken we weer naar IJsselstein waar we rond 20:30 uur aankomen. 

“IJsselstein is Breda in het klein” 

• allebei vestingsteden 

• monumentale kerken 

• gedeelde historie 

• Willem Alexander, baron van Breda én 

IJsselstein 

• Bourgondisch  

• Carnaval 

 

https://www.hetwapenvangalder.nl/
https://www.hetwapenvangalder.nl/


BREDA

 
 

Breda, stad in de provincie Noord Brabant, is met 184.706 inwoners de negende stad van 

Nederland. Breda kreeg stadrechten in 1252. Breda is ontstaan op een zandbank in een 

brede doorwaadbare plaats in de rivier de Aa, thans de Mark genoemd.   

Breda is van oudsher een vestingstad. Breda werd tijdens de 80-jarige oorlog zes keer 

belegerd door Spaanse troepen. Bekend is het Turfschip van Breda. 

Breda is sinds graaf Engelbert II van Nassau zich er vestigde, ook een Oranjestad. Willem 

van Oranje had in zijn testament bepaald dat hij in Breda begraven wilde worden, naast 

Anna van Buren. Maar dat kon na zijn overlijden niet doorgaan omdat Breda bezet was en 

ook later lukte het om dezelfde reden niet om Willem van Oranje in Breda te herbegraven.  

Breda is een van de beste winkelsteden van Nederland, in 2017 zelfs uitgeroepen (tezamen 

met Almere) tot dé beste winkelstad. 

Het station van Breda werd in 2017 gekozen tot het 

beste gebouw van Nederland. Het multifunctionele 

gebouw naar het ontwerp van architect Koen van 

Velsen omvat het NS station met treinverbindingen 

naar Rotterdam, Antwerpen, Tilburg en Zeeland; een 

busstation voor stadsbussen en streekbussen, 

kantoren, appartementen en winkels en een 

parkeerdek (met fantastisch uitzicht) voor 720 

auto’s.  

 

Breda is ook een verkeersknooppunt van de A16 (Rotterdam-Antwerpen), de A27 (Breda-

Utrecht-Almere) en de A58 (Zeeland – Tilburg) 

Breda is een toeristische trekpleister. Een bekende en populaire uitgaansstad. Binnen de 

singels vindt je er wel 200 horecazaken. 

Breda heeft onderwijsvoorzieningen tot op het hoogste (universitaire) niveau. Onder meer 

in de vorm van de KMA, tegenwoordig de Nederlandse Defensie Academie (NDA). 

In Breda staat de rechtbank voor Zeeland -West Brabant. 

Breda is een van de zeven bisdommen van Nederland. 

 

 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Breda_wapen.svg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


BEZIENSWAARDIGHEDEN 

 

Kasteel van Breda (1198) 

De hertog van Brabant verkocht Breda in 1353 aan de Hollandse edelman Jan II van 
Polanen, Heer van Breda, die de burcht versterkte met een gracht en vier hoektorens. Het zo 
ontstane kasteel werd in de verdedigingswerken van Breda ingepast. De laatste telg van het 
geslacht Van Polanen, zijn kleindochter Johanna van Polanen, trouwde in 1403 met de 
Duitse edelman Engelbrecht I van Nassau-Siegen, waardoor Breda incluis het kasteel in 

handen van deze voorname familie kwam. Dit 
huwelijk vormt het begin van de band tussen 
Nederland en het huis van Oranje-Nassau. 

Door Engelbrechts zoon, Johan IV van Nassau-
Siegen, werd het kasteel kort na 1460 vergroot. 
De Rekenkamer van het kasteel van Breda, 
waar de vele bezittingen van 
de Nassaus werden vastgelegd, werd in deze 
periode gebouwd, en ook de nog 
bestaande Nassautoren is van deze tijd. Zijn 
achterneef Hendrik III van Nassau-Breda drukte 

een nog zwaarder stempel op zowel Breda als haar kasteel: hij liet het kasteel in 1536 
verbouwen tot een renaissance-paleis. Hij maakte de voltooiing echter niet meer mee: hij 
stierf in 1538 en werd opgevolgd door zijn zoon René van Chalon. Die maakte het werk van 
zijn vader af en bouwde in 1540 de prachtige Hofkapel.  

René de Chalon stierf zeer jong en zonder 
echtelijke kinderen. Het kasteel kwam toen, 
evenals de titel Prins van Oranje, in handen 
van zijn elfjarige Duitse neef Willem van 
Nassau-Dillenburg, de latere Willem van 
Oranje welke de beroemdste bewoner van het 
Kasteel is. In zijn strijd tegen het Spaanse 
gezag kreeg het kasteel opnieuw een militaire 
functie. 

n 1667 werd in het kasteel de Vrede van 
Breda getekend door vertegenwoordigers van 
Engeland, de Republiek der Verenigde 

Nederlanden en Frankrijk, waardoor er een einde kwam aan de Tweede Engels-Nederlandse 
Oorlog. Stadhouder-koning Willem III bouwde tussen 1686 en 1695 het kasteel verder uit, 
waarbij het de naam Prinsenhof krijgt. Hij en zijn opvolgers verblijven echter maar weinig in 
het kasteel. In de Franse tijd (18e eeuw) deed het Kasteel van Breda dienst als kazerne en 
militair hospitaal. Koning Willem I stelde in 1826 het Kasteel van Breda ter beschikking aan 
de Koninklijke Militaire Academie (KMA); in 1828 arriveerden de eerste cadetten. 

        

Maquette van het Kasteel van Breda omstreeks 1590. Uit 
Het paleis van Hendrik III graaf van Nassau te Breda; 
C.W.G. van Wezel, 1999 
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Grote of OLV Kerk (1410-1547)  

De Grote of Onze Lieve Vrouwe kerk geldt als het 

belangrijkste monument van Breda, een prachtig 

voorbeeld van Brabantse gothiek. Graaf Engelbrecht I 

van Nassau gaf in 1410 opdracht tot bouw van de kerk 

op de plaats waar eerder een stenen kerk stond die voor 

het eerst in 1269 wordt genoemd. Kerk en toren staan op 

zandgrond en zijn niet onderheid. De oorspronkelijke 

architect (bouwheer) was waarschijnlijk Jan II 

Keldermans (1375-1445). De bouw van de toren startte 

in 1468 en werd in één keer, in 40 jaar tijd, gebouwd 

onder leiding van ‘werckmeester’ Cornelis Joos. In 1694 

werd de torenspits verwoest door blikseminslag en 

herbouwd onder leiding van Jacob Roman.  

De kerk had veel te lijden onder de beeldenstorm in 

1566, maar bleef nog tot 1576 in katholieke handen. In 

1637 werd de kerk definitief protestants en veranderde 

de naam in Grote Kerk. Alles wat aan de katholieke eredienst herinnerde, verdween uit de 

kerk. Gelukkig bleven de grafmonumenten, het koperen doopvont, de oude 

grafmonumenten en het gebrandschilderde glas bewaard. 

 

Een periode van verval brak aan. De economische teruggang had ook gevolgen voor de 

kerk. In 1694 brandde de oorspronkelijke bekroning van de toren af. Die werd pas in 1702 

gerestaureerd. Veel van de beschadigingen aan de renaissancekunst ontstond aan het eind 

van de 17e eeuw toen de kerk werd gebruikt als huisvesting voor de Franse soldaten die 

Breda hadden bezet. Vanaf 1843, en ook nu nog, zijn er veel restauratiewerkzaamheden aan 

de kerk.  

In de grote kerk: Praalgraf Engelbert II van Nassau (1475) 

Dit rond 1475 gebouwde grafmonument is gemaakt van fijne, zachte Franse kalksteen. Het 
monument is een driedimensionale retabel waarin de beide stichters en ook Engelbrecht en 
Johanna geknield voor een Madonna met kind bidden. Achter hen staan hun 
patroonheiligen Hiëronymus (met kardinaalshoed) en Johannes de Doper rechts en de 
geharnaste Sint-Joris en Sint-Wendelinus links. Twee engelen houden een baldakijn vast en 
daarboven vinden we een gotische boog met het wapenschild van de Nassaus, nissen met 
wapenschilden en helmen en daarboven pinakels. 

Er zijn tekeningen van Jan Gossaert de Mabuse bewaard 
waarop details van het monument voorkomen. Misschien 
was hij de maker maar ook Jan Mone werd in dit verband 
genoemd. In de 19e eeuw schreef men het monument toe 
aan Michelangelo. Dat laatste is gezien de stijl en de 
kwaliteit van het werk niet plausibel. 

In het midden van de 19e eeuw was het monument in zeer 
slechte staat. Een centraal geplaatst Mariabeeld ontbreekt 
sinds 1624. Koning Willem III liet de katholieke 
schrijver Joseph Alberdingk Thijm, hofbeeldhouwer Louis 

Royer en de katholieke architect Pierre Cuypers het monument in 1860 restaureren. Zij 
vulden de vele ontbrekende figuren en details aan met de nagenoeg identieke Baumberger 
steen. De engelen en de baldakijn kwamen op het origineel niet voor. Ook is het monument 
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bij deze restauraties grondig schoongemaakt; op de hardstenen onderplaat zijn de kringen 
van de potten met zoutzuur nog te vinden. 

 

Huis Brecht, (1427) 

Een van de oudste huizen in Breda is Huis Brecht aan de 

Cingelstraat. Het is gebouwd in het begin van de veertiende 

eeuw, vermoedelijk als kanunnikenhuis. In 1427 kwam het 

huis door huwelijk in handen van Jan van Brecht, die het 

huis zijn naam gaf. Het pand is een van de weinigen die 

niet afbrandden in 1490 en 1534. Godert van Brecht 

bouwde n1529 de laatgotische galerij aan de binnenplaats. 

De laatste Van Brecht verkocht het pand in 1607. Het pand 

bleef een van de aanzienlijkste huizen van Breda. In het 

begin van de negentiende eeuw werd het pand bij het KMA-complex getrokken en in 1993 

gerestaureerd. Het huis is een goed voorbeeld van hoe een adellijke woning in Breda in de 

zestiende eeuw uit zag. 

 

Spanjaardsgat (1530) en Haven (1618) 

Het Spanjaardsgat is een waterpoort die ligt tussen de Granaattoren en de Duiventoren van 

het kasteel van Breda. In 1590 werd het kasteel veroverd door soldaten die zich in het 

bekende Turfschip hadden verstopt. 

 

De haven van Breda is gelegen in de binnenstad van Breda. De haven was oorspronkelijk 
een stuk van de rivier de Mark, waaraan Breda zijn oorsprong te danken heeft. Tot 1827 had 
Breda een open verbinding naar de Zeeuwse en Hollandse wateren. Het getijdeverschil is de 
haven was zestig centimeter. In eerste instantie werd zeevis later ook riviervis aangevoerd. Op 
de kop van de Vismarktstraat stonden visbanken. Nadat in 1937-1941 de Mark binnen de singels 

gedempt was, had de haven geen doorstroming meer. Hij werd een bron van stank. Tussen 
1965 en 2007 was de haven gedempt. Een van de eerste ondergrondse parkeergarages in 
Nederland bood er ruimte aan ca. 300 auto’s.  
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Park Valkenberg (1682) 

Prins Willem III (1650-1702) hield in 1678 zijn Blijde Inkomst in Breda. Hij was een vorst van 

Europees formaat. In 1689 werden hij en zijn vrouw Mary Stuart koning en koningin van 

Groot-Brittannië. De kapitaalkrachtige Willem verbleef regelmatig in Breda om te jagen in de 

bossen en liet zijn residentie aanpassen aan de eisen van zijn tijd. In 1682 werd de vesting 

gemoderniseerd en werden steenwegen 

aangelegd naar Ginneken en Princenhage. 

Van 1686 tot 1695 werd het paleis van 

Hendrik III eindelijk voltooid en werd het 

Valkenberg gemoderniseerd. Het beeld van 

Hercules in het park herinnert hier nog aan. 

De bossen rond Breda en het verbindende 

drevensysteem werden uitgebreid.  

Aan de ingang van het park aan de kant van 

de Willemsbrug / Willemsstraat / station Breda 

CS bevindt zich het Baroniemonument 

(1905). 

Op 3 juli 1905 werd het Baroniemonument in het Valkenberg onthuld door de Koninklijke 

Hand van Hare Majesteit. Koningin Wilhelmina was met de koninklijke trein naar Breda 

gekomen om deze plechtigheid te verrichten. Het monument herinnert aan de intocht, 

vijfhonderd jaar eerder, van Johanna van Polanen en Engelbrecht I van Nassau in Breda 

(1404). Vanaf de Willemsbrug zie je de Vuurtoren (1992), een kunstwerk van de Italiaanse 

architect Aldo Rossi (bekend van het Bonefantenmuseum in Maastricht). 

 

 

 

Begijnhof (1535) 

Het Bredase Begijnhof is een door muren omringd complex bestaande uit huisjes en een kleine 

kerk in het centrum van Breda. De 29 huisjes verdeeld over twee hofjes zijn gegroepeerd rondom 

een kruidentuin. De laatste begijn van Breda, Cornelia Frijters, overleed in 1990. 
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In Breda ontstond vermoedelijk rond 1240 een begijnengemeenschap. Op 22 
maart 1267 schonk Hendrik V samen met zijn vrouw Sofia van Berthout aan de Bredase 
begijnengemeenschap de grond waarop zij zich gevestigd had in eigendom voor de ontwikkeling 

van een eigen begijnhof met kerk en begraafplaats. 
In 1270 bevestigde ook de bisschop van Luik dat 
deze gemeenschap een eigen kerk en 
begraafplaats mocht hebben. Een eenvoudige 
houten kapel werd gebouwd tussen 1275 en 1325  

Het middeleeuwse begijnhof bevond zich naast het 
huidige Kasteelplein bij het Kasteel van Breda de 
huidige Koninklijke Militaire Academie (KMA).  

In 1525 besloot graaf Hendrik III van Nassau-
Breda, Heer van Breda, het Kasteel van Breda uit 
te breiden tot een renaissancepaleis. Het 
middeleeuwse begijnhof moest daarvoor wijken. 
De begijnen, onder leiding van de meesteressen 

Katherijn Jansdochter Marcelissen en Cornelia Dornincx, zagen deze gedwongen verhuizing niet 
direct zitten, waarna jarenlange onderhandelingen volgden. In 1531 werd met toestemming van 
de bisschop van Luik een overeenkomst gesloten voor verplaatsing van het hof naar de huidige 
locatie aan de Catharinastraat in welke overeenkomst tevens werd bepaald dat het Begijnhof 
voortaan onder persoonlijke bescherming zou blijven van de familie van Nassau. Tegen een 
vergoeding van 600 gulden verhuisden de begijnen in 1535 naar de huidige locatie.  

 

Kasteel Bouvigne (1554) 

Dit kasteeltje ligt in de zuidelijke wijk Ginneken, vlak bij het Mastbos. Voor zover bekend 

kwam het stenen huis voor het eerst in 1554 voor in een officiële akte: het testament van de 

vroegere eigenaar Jacob van Brecht. In dit testament werd het gebouw omschreven als een 

statig stenen huis omgeven met grachten. Het herenhuis is in de loop der tijd uitgebreid. Op 

het stenen huis is tussen 1554 en 1611 de eerste verdieping van de toren gebouwd. In de 

drie jaar daarna volgden er nog enkele andere verbouwingen en is de toren verhoogd met 

een tweede verdieping. Op 8 oktober 1614 kocht prins Filips Willem van Oranje huize 

'Boeverijen' voor 27.000 gulden van zijn zaakwaarnemer en vertrouweling Jean Baptiste 

Keeremans die het met zijn verbouwingen de 

huidige Renaissance-aanblik had gegeven. 

Filips-Willem was de oudste zoon en 

erfgenaam van zijn vermoorde vader Willem 

van Oranje. Hij was baron van Breda van 

1609 tot 1618. Keeremans verwachtte een 

benoeming als drossaard van Breda 

(vertegenwoordiger van de prins, vergelijkbaar 

met de functie van burgemeester), maar 

de Staten-Generaal keurden zijn benoeming 

af vanwege zijn katholicisme en vermeende 

anti-calvinisme. 

Bouvigne is een voornaam herenhuis en werd 
nooit als jachthuis gebruikt. De jachtgebieden van de Oranjes lagen ten noorden van het 
Prinsenhof (Kasteel van Breda) en bij het Liesbos. Het Mastbos is een aangelegd 
productiebos voor hout. Het is niet duidelijk waar Filips-Willem het kasteel voor gebruikte, hij 
woonde op het Prinsenhof. Wellicht stelde hij het ter beschikking als woning van een 
rentmeester. 

Het is sinds 1972 eigendom van Waterschap Brabantse Delta. 
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MEERSEL DREEF 

 

Meersel-Dreef is een dorp  in de Belgische provincie Antwerpen, direct grenzend aan de 
Nederlandse grens. Komend vanuit de richting Galder heeft men eigenlijk nauwelijks door 
dat men in België is; de grens loopt dwars over de doorgaande weg, tussen de huizen. 

Hoewel de leefgemeenschap nooit een zelfstandige gemeente vormde en daarom formeel 
geen deelgemeente kan worden genoemd, wordt zij door het gemeentebestuur 
van Hoogstraten als zodanig beschouwd. Meersel-Dreef telt ca. 1100 inwoners. In 1995 
bestond 44% van de bevolking uit Nederlanders.  

 

Mariapark 

Sinds 1895 is het Mariapark met de Lourdesgrot in België en Nederland een bekend 
bedevaartsoord. De verschijning van Maria in Lourdes (Frankrijk) in 1858 bracht ook in 
Meersel-Dreef een ongeziene Mariadevotie op gang.  

Op 20 oktober 1895 werd de huidige Mariagrot ingewijd 
door de bisschop van Lahare (Pakistan). Een jaar later 
werd rond een kruisweg toegevoegd. In1951 werden die 
oorspronkelijke voorstellingen vervangen door beelden van 
de hand van kunstenaar Jef Jacobs uit Mechelen. 

Maria- of Lourdesgrotten bevinden zich niet alleen in 
Lourdes. Alleen al in Vlaanderen staan  tweeduizend 
replica's. En ze zijn ook in Nederland te vinden, tot in 
Utrecht toe (zie NRC, 14 mei 2022). 

 

Het kapucijnenklooster werd in 1687 gesticht door Jan de Wyse, een rijke katholieke 
zakenman uit Breda, op grond geschonken door Maria Gabriella de Lalaing, de gravin van 
Hoogstraten. Door de aanhoudende godsdienstvervolgingen kwamen vele katholieken uit 
Noord-Brabant hun godsdienstplichten vervullen in de kapel van Meersel. De kerk en het 
klooster werden nog verschillende malen vergroot. 

In 1794 werden met de inname van de Zuidelijke 
Nederlanden door de Fransen de kloosters afgeschaft. 
Het klooster werd in december 179 7 verkocht aan 
Christiaan Schrickx van Meerle en later geschonken aan 
de gemeente Meerle, In 1834 stierf de laatste pater en 
kwam het klooster volledig ten laste van de gemeente 
Meerle.  

De huidige vorm van het klooster kwam tot stand in 
1929, toen er een ziekenhuis voor kapucijnen aan 
toegevoegd werd . In 1962 kwam de laatste grote 

uitbreiding met de speeltuin 'De Zevenster' . Het klooster is al die tijd een eenvoudig en 
sober gebouw gebleven, geheel in de lijn van de regel van de orde. 
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland

