
 
 

    SECRETARIEEL JAARVERSLAG BREDA NASSAUSTAD 2022  

 
 
Dit jaar is het bestuur van de Stichting Breda Nassaustad hetzelfde gebleven als in 2021. 
 
In tegenstelling tot vorig jaar is er bij de voorbereidingen uitgegaan van een Nassaudag zonder coronabe-
perkingen. Dat betekende dat het programma voor de Nassaudag zou bestaan uit activiteiten die in en 
nabij het centrum van Breda zouden plaatsvinden. Nieuw dit jaar was dat de Nassaudag voor het eerst 
door de Stichting zelf ontwikkeld en georganiseerd werd. In voorgaande jaren werd hier een derde partij 
voor ingeschakeld. 
 
In aanloop naar de Nassaudag op 6 juni 2022 is dit jaar een programmaflyer ontwikkeld, zijn er persbe-
richten naar verschillende media verstuurd en was er - naast de programma-onderdelen met locaties - 
regelmatig actuele informatie over het programma op de website te lezen. 
In de weken voor de Nassaudag is er promotie gemaakt op mupi’s, digitale schermen en posters. Voor 
het eerst hebben in de hele binnenstad Nassaustadvlaggen gehangen en waren er in de Willemstaat ban-
ners met het logo van Breda Nassaustad te zien. 
 
De Nassaudag 2022 werd door de voorzitter en de burgemeester van Breda geopend vanaf het bordes 
van het stadhuis op de Grote Markt, waarna een bonte historische stoet van House of Wax door de bin-
nenstad liep. Het publiek kon genieten van straatartiesten en -muzikanten, een roofvogelshow, de oud-
Hollandse spelletjes, een ambachtenmarkt en workshops van zandsculpturen. Vooral bij deze onderdelen 
stond de jeugd centraal. 
De tuinen en het kasteel Bouvigne zelf waren opengesteld voor het publiek. Omdat deze locatie buiten 
het stadscentrum ligt, was er een ‘lijndienst’ in het leven geroepen, waardoor men met de paardentram 
Bouvigne kon bezoeken en ook weer terug kon keren naar de binnenstad. 
Er waren diverse rondleidingen door de stad, het stadhuis, Hotel Nassau, het Begijnhof en de Grote Kerk. 
Voor de liefhebbers werden er torenbeklimmingen georganiseerd. 
Op het terrein van de KMA verzorgde De Kwekerij Theaterproducties, mede in het kader van de komst 
van de Vuelta naar Breda, het theater- en dansstuk Minotauros in de open lucht en genoten jong en oud 
van boogschieten en schermen.  
In de Waalse Kerk verzorgde Breda Nassaustad in samenwerking met Historisch Breda ‘René en marche, 
een expositie als een lopend buffet’ over René van Chalon. 
 
Het Begijnhofmuseum en het Poppenmuseum waren te bezoeken. Het Stedelijk Museum Breda verzorg-
de aan het hek van het Valkenberg een tentoonstelling met schilderijen en fragmenten met de nodige 
informatie over de Nassaus.  
Bij alle activiteiten zijn beachvlaggen geplaatst, zodat deze te herkennen waren als onderdelen van de 
Nassaudag. Tijdens deze dag is wederom het jongerenteam op pad gegaan om verslag te doen van alles 
wat er te beleven viel en dan met name de onderdelen voor de jeugd. 
 
De Nassaudag werd ’s avonds afgesloten met de Nassaulezing in de Grote Kerk. Hier hielden de historici 
Femke Deen en René van Stipriaan, onder de bezielende leiding van Volkskrantjournalist Martin Sommer, 
een geanimeerde discussie over het leven en de historische betekenis van Willem van Oranje en zijn 
tweede vrouw Anna van Saksen. 
 
Via de website kon men zich aanmelden voor diverse activiteiten zoals rondleidingen en Nassaulezing. 
 
Breda Nassaustad had twee eigen BHV’ers ingezet voor ieders veiligheid in de binnenstad. Zij hoefden 



gelukkig weinig ondersteuning te bieden. 
 
De wandel- en fietsroutes blijken gedurende het hele jaar te kunnen rekenen op veel belangstelling. Re-
gelmatig moesten deze op de uitgiftelocaties worden aangevuld. 
 
Evenals in 2021 zijn er, zoals de doelstelling van de Stichting ook aangeeft, vele contacten gelegd met an-
dere instanties (zoals Ondernemersfonds Breda, Nieuwe Veste, Grote Kerk, Stedelijk Museum Breda en 
Breda Marketing), waardoor verbindingen gemaakt konden worden om gezamenlijk de Bredase Nassaus 
op de kaart te zetten en samen te werken waar dat nodig is. 
 
Sinds maart 2022 heeft Stichting Breda Nassaustad de ANBI-status. 
 
Op donderdag 10 maart 2022 heeft Rogier Moulen Janssen in de Waalse Kerk een Nassaulezing gegeven 
met als thema ‘Het stadhouderschap van prins Hendrik van Oranje-Nassau in het groothertogdom 
Luxemburg’. De opkomst was succesvol; er waren ruim 95 bezoekers. 
 
Gedurende het jaar wordt het draaiboek voor het jaar 2023 aangevuld met ervaringen, aandachtspunten 
en activiteiten van 2022. De penningmeester verzorgt aan de hand van de gegevens van 2022 de begro-
ting voor 2023. 
 
De voorbereidingen voor de Nassaudag en Nassaulezingen in 2023 zijn in volle gang. 
 
 
Gerald Dalinghaus, 
secretaris Stichting Breda Nassaustad 
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