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O dennenboom, o dennenboom… in het Mastbos! 

Voor dennenbomen moet je in het Mastbos zijn. Niet om ze daar op een illegale manier om te zagen en ze in je huis 

te zetten in deze feestmaand, maar om de inmiddels verschillende soorten tijdens een wandeling te bewonderen. 

Dankzij graaf Hendrik III van Nassau is dat na 517 nog steeds mogelijk in het oudst aangelegde naaldbos van Neder-

land! 

In 1505 besloot graaf Hendrik III om met zo’n twintig zakken zaad van de 
grove den uit Neurenberg een bos te laten aanleggen. De locatie was een 
heideveld met wat kleinere eikenbossen aan de zuidkant van de vesting 
Breda. De uitvoering was in handen van zijn rentmeester-generaal Hendrik 
Severijn Montens (1467-1548). De aanleg was ingegeven door verschillende 
redenen. De bomen waren nodig als houtleveranciers en het bos kon ge-
bruikt worden om er te jagen, zodat de graaf en zijn edele gasten ter ont-
spanning achter het wild aan konden. De geschoten edelherten, wilde zwij-
nen, wolven en andere ‘lekkernijen’ werden daarna op het kasteel smakelijk 
verorberd. 

De oorsprong van de naam Mastbos kan gevonden worden in de betekenis 
‘bos van pijnbomen’, maar ook naar de lange rechte stammen van de bomen 
die onder andere voor de masten van boten werden gebruikt. Daarnaast 
werd het hout van de jonge bomen ook gebruikt voor de bouw van het Kas-
teel van Breda, want daar was in die jaren een grote bouwput. Hendrik III 
wilde het oude kasteel van de Van Polanens verbouwen tot een renaissan-
cepaleis in Italiaanse stijl. En daar was heel veel hout voor nodig. Hout dat 
niet direct in Breda nodig was, werd doorverkocht aan de Spaanse vloot en 

de VOC. Het bos dat (nog) niet gekapt werd, diende als jachtterrein van de Nassaus. 

Tot 1899 behoorde het Mastbos toe aan het koningshuis, waarna het overging naar het in dat jaar opgerichte 
Staatsbosbeheer. In de afgelopen vijf eeuwen is het Mastbos geteisterd door stormen, geplaagd door rupsen, ge-
plunderd door soldaten, stropers en smokkelaars, doorkliefd door de A59 en geliefd door vele Bredanaars en toe-
risten. Het hele jaar door is een boswandeling de moeite waard: in de lente frisgroen, in de zomer verkoelend, in de 
herfst bontgekleurd en in de winter - met een beetje geluk - een kerstplaatje. Mocht je bang zijn om er te verdwa-
len, maak dan gebruik van onze wandel- en fietsroutes. 
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Verlaat de kou, vier Kerst in een warm Nassau! 
 

Geen gedoe met een thermostaat die te laag staat, geen last van winterte-

nen en andere winterse ongemakken...ga lekker naar Nassau op de Baha-

ma’s! Bahama’s? Hoe komt Nassau nou daar terecht? 

In 1670 werd de stad op het hoofdeiland van de Bahama’s, New Providen-

ce, gesticht door Britse edellieden en noemden het Charles Town. De 

naam van het stadje en het fort verwees naar de Engelse koning Karel II. 

Er werden in die tijd verschillende oorlogen gevoerd en ook de Engelsen in Charles Town ontkwamen er niet aan. 

De Spanjaarden vielen de stad in 1684 aan en brandden het tot de grond toe af. 

Goed elf jaar later werd de stad weer opgebouwd en de naam werd veranderd in Nassau. Inmiddels was stadhou-

der Willem III van Oranje-Nassau ook koning geworden van Engeland, Schotland en Ierland. Vandaar dat de herop-

gebouwde stad naar hem werd vernoemd. 

Vanaf 1703 werd Nassau regelmatig aangevallen en over-

meesterd door Spaanse en Franse troepen. Enige tijd is er 

zelfs geen wettig bestuur geweest en stond het bekend 

als een piratenrepubliek. In 1776 volgde een korte bezet-

ting door de Amerikanen tijdens de Slag om Nassau, waar-

na in 1782 de Spanjaarden weer heer en meester werden. 

Enkele jaren later viel Nassau definitief weer in Britse 

handen. In 1964 kregen de Bahama’s zelfbestuur en in 1973 

werden de Bahama’s onder leiding van de politicus Lynden 

Pindling onafhankelijk en werd het nieuwe land lid van het 

Gemenebest van Naties. Hier zijn 54 landen vrijwillig lid 

van en hebben koning Charles III als symbolisch staats-

hoofd. 

Nassau is uitgegroeid de grootste stad van de Bahama’s met zo’n 

275.000 inwoners. Tijdens de Kerst is het goed toeven in Nassau wat 

weer betreft: overdag tussen de 20 en 26 graden en ‘s nachts niet kou-

der dan een graad of 10. Met het vliegtuig is het ongeveer anderhalf 

uur reizen naar het vliegveld Lynden Pindling International Airport dat 

zich 16 km ten westen van Nassau bevindt.  

Hopelijk bent u wel weer op 29 mei terug in Breda om de jaarlijkse 

Nassaudag mee te maken.  Het programma op deze Tweede Pinkster-

dag krijgt al aardig vorm. In het volgende NassauNieuws zullen we 

daarover meer kunnen berichten! 
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