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Een Spaanse vloot in Breda ?

Hans de Kievith
Met de komst van La Vuelta naar Breda is ook Erfgoedweb in Spaanse sferen geraakt.
Afgelopen week werden we attent gemaakt op een artikel in het jaarboek van de Oranjeboom
uit 1952 van de toen bekende streekhistoricus pater Placidus. Hij beschrijft hierin uitgebreid
hoe in de periode 1572-1576 de hertog van Alva de opdracht gaf om Vlissingen en Veere
weer onder Spaans gezag te brengen en West-Brabant te beschermen. Ook Breda moest
hier zijn aandeel in leveren in de vorm van oorlogsschepen inclusief bemanning. En daarmee
werd Breda een een onderdeel van het Spaanse oorlogsbedrijf. We werden getriggerd
doordat er een scheepswerf aan het Nonnenveld zou hebben gelegen. Een niet zo voor de
hand liggende locatie.
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