
Symposium "Breda onder vuur", het beleg
van Breda in 1637

Op 6 oktober 1987 was het exact 350 jaar geleden, dat prins Frederik
Hendrik de stad Breda veroverde en definitiefaan de Statenbond der Zeven
Verenigde Nederlanden aanhechtte. Dit vond plaats na een kortstondig
beleg van circa 2,5 maand, waarbij de stadhouder/kapitein-generaal al zijn
krijgskunst en belegeringstaetiek aanwendde. Natuurlijk mocht deze ge
beurtenis - historisch belangwekkender dan de meer tot de verbeelding
sprekende verovering van de stad met behulp van het Turfschip bijna vier
honderd jaar geleden - niet onopgemerkt blijven. Verschillende activitei
ten werden inderdaad gehouden. 1 In het kort komen deze neer op een
historische stoet in het kader van de Taptoe Breda, de tentoonstelling
"Schrick in de Wereken" in het Stedelijk en Bisschoppelijk Museum van 9
oktober 1987 tot 17 januari 1988 2 en een wetenschappelijk symposium
"Breda onder vuur". De expositie werd georganiseerd door het museum,
de Heemkundekring en de Koninklijke Militaire Academie, terwijl het
symposium voor rekening kwam van de Geschied- en Oudheidkundige
Kring De Oranjeboom en de K.M.A. op 10 oktober 1987.

De schriftelijke neerslag van dit symposium, staande onder voorzit
terschap van prof. dI. G. Teitler van het Koninklijk Instituut voor de Mari
ne, bleek intussen waardevol en interessant genoeg om in het jaarboek op
te nemen. Vijf bijdragen vinden aldus een verdere verspreiding. DI. S.
Groenveld, verbonden aan de Vakgroep Geschiedenis van de Rijksuniver
siteit te Leiden, schetst de staatkundige, diplomatieke en militaire geschie
denis van de Statenbond tijdens de tweede fase van de Tachtigjarige Oor
log, met speciale aandacht voor de positie van Breda. Drs. W. Klinkert, do
cent aan de K.M.A. te Breda, behandelt de getuigen aan (vooral)
Noordnederlandse kant van het beleg, daarbij de getuigenissen nagenoeg
buiten beschouwing latend. Drs. lP.CM. van Hoof, verbonden aan de
Sectie Militaire Geschiedenis te 's-Gravenhage, geeft het belang van het
vestingwezen destijds aan, waarbij de relatie wordt gelegd met het land
schap. Breda als vestingstad komt hierbij aan bod in de Noordnederlandse
en Noordbrabantse context. Ir. H.J.N. van den Berg, als docent werkzaam
bij de K.M.A., stelt de techniek van het belegeren aan de orde en past deze
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op de tèitdijke gang van zaken in 1637 toe. Zijn collega drs.].W.M. SchuI
ten tenslotte beschrijft het beleg met zijn afloop meer in het algemeen.

Met deze artikelen is geenszins het laatste woord gesproken over het
beleg van Breda in 1637. Het valt dan ook te hopen, dat aan de wens van
drs. W. Klinkert, geuit op het eind van zijn bijdrage, te eniger tijd voldaan
wordt, namelijk dat over het beleg een wetenschappelijk verantwoorde
monografie verschijnt. Aan de verwezenlijking hiervan zal het zo succes
vol verlopen symposium van 10 oktober 1987 stellig verder bijdragen.

Breda, 1 november 1988
Drs. P.M. Toebak.
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