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Reconstructie van de Nassau Stallen 
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Stallen bij Paleis van Graaf Hendrik III van Nassau 
 

 
 Litho ca 1880 
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 Stallencomplex (rode daken) is 

grootste gebouw na Paleis van Hendrik III in/bij Kasteel van Breda.   
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Voorwoord 
 

 

 

 

Paarden zijn sinds mensenheugenis de voertuigen over het land. Paarden hebben dan ook 

geen kop en poten, maar hoofd en benen. Ook de behuizing is meestal van grandeur, terwijl 

de hond het moet doen met zijn “-hok” of “-weer”. 

 

Een anekdote over Nobel (van de bekende prijs, fysicus en zakenman) rondom zijn erfenis is 

treffend. Citaat uit dagblad NRC:  

Een Franse rechtbank (verblijfplaats Nobel) bepaalde dat de erfenis en dus de stichting in 

Zweden moest komen, omdat de reislustige Nobel daar “zijn paarden” had; want waar zijn 

paarden zijn, daar is zijn verblijf. 

Een Belgisch & Frans onderzoek („Le Chateau autour et alentours en 14
e
 en 15

e
 

siecles, les écuries des chateaux français à la renaissance ) naar paardenstallen 
rond de Renaissance toont aan dat dergelijke bouwwerken een waardig 2

e
 plaats in 

hiërarchie bij Kastelen en Buitens hadden. Volume, locatie en stijl waren bijna 
gelijkwaardig. Dergelijke Stallencomplexen diende dan tevens voor paarden, koetsen, 
manege, bedienden en overige opslag. 

 
Net als bij het Kasteel van Breda liggen deze complexen net buiten de Kasteelterreinen en 

zijn soms langs de oprijlaan van het Hoofdgebouw gepositioneerd. De architectuur doet vaak 

niet onder van het hoofdgebouw en de overspanning kon met steen overwelfd zijn. 

Onderstaand twee buitenlandse voorbeelden. 

 
     

Overwelfde stal te Cordoba van Philips II & Frans renaissance kasteel te Bretagne met 

stallen op voorgrond (foto Ad Verhagen) . 

 

Toen mij als Oud Cavalerist door drs G van den Eynde, Archeoloog werd gevraagd om de 

voormalige Nassau stallen van het kasteel van Breda nader aan een onderzoek te onder 

werpen, sprak mij dat aan om meerdere redenen. De verborgen Renaissance gevel in het 

Rijksmuseum en de Kaatsbaan stonden al op mijn netvlies.  
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Inleiding 
 

 

Het Kasteel van Breda staat bekend als het Stamslot van de Oranje-Nassau‟s (1e), als het 

eerste Vroeg Renaissance Paleis boven de Alpen (2e) & als de Koninklijke Militaire 

Academie (3e). 

Van uit de tijd van het Polanen Donjon (ca 1300) tot aan de uitbreiding door Hendrik III (ca 

1500) is de toegang tot het Kasteel en het terrein steeds meer oost waards verplaatst. Het 

voormalige Begijnhof op het huidige Kasteelplein, grenzend aan het Valkenberg moest 

daartoe wijken. Bij archeologische opgravingen in 1995 is de fundering van de kapel van het 

Begijnhof teruggevonden, evenals de fundatie van het Stallencomplex weer daarover heen 

gebouwd. Onderstaande afbeelding toont beide reconstructies op de zelfde plaats. 

 

 
Gesloopte Begijnkapel (reconstructie Jacque Brinkhof) in blauw op lokatie stallen 

 

Na ruim 4 eeuwen (van 1535 tot 1950) moest ook het Stallencomplex verdwijnen voor het 

huidige Legeringsgebouw, het Prins Bernhard Paviljoen. Het Kasteelplein (waar in 1568 nog 

de goudsmid en dienstmaagd werden verbrand) heeft nu een open verbinding met het park. 

 
Sloop van stallen (oude Kaatsbaan in beeld) en nieuwbouw uit 1960 (virtuele montage) 

 

Van de stallen rest nog alleen een gevelfragment in het Rijksmuseum. 
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Bouwvolume 
 

 

Graaf Hendrik III van Nassau, kamerheer van Keizer Karel V bracht niet alleen de titel “Prins 

van Oranje” naar De Lage Landen, maar ook dankzij zijn drie rijke echtgenoten het eerste 

Renaissancepaleis boven de Alpen. En daar horen stallen met bijgebouwen bij. De secretaris 

van de pauselijk nuntius Petrus Vorstinus, bisschop van Accui in Noord Italië doet anno 1537 

verslag  van het bezoek  aan Hendrik III. >> 

Maandag 16 juli (1537) reed de Eerw, Heer Muntius vroeg in den morgen van Antwerpen) 

naar Breda, een afstand van 8 mijlen; om twaalf uur nam hij rust in een dorp, halfweg, Hij 

had zijn hofmeester naar Breda vooruit gezonden. De Graaf van Nassau was dien dag naar 

Steenbergen vertrokken, maar keerde, op het bericht van de komst van den Eerw, Heer 

Muntius, huiswaarts en zond dezen den stadsschout Wgard tegemoet. Ook alle kanunniken 

gingen te voet den wed op. In statigen optocht werd de Eerw, Heer Nuntius naar den burcht 

geleid en daar gehuisvest, waar wij overigen echter niet konden onder dak gebracht worden 

omdat men druk aan het bouwen was………….  

………….Kortom, het is de sterkste en tevens de fraaiste burcht, die wij tot nog toe in geheel 

Duitschland zagen; wel zagen wij er, die fraaier waren, en die sterker waren, vooral die op 

rotsen waren aangelegd, maar fraaier en tegelijk sterker zagen wij geen enkele. Om den 

burcht heen laat hij geducht bouwen, namelijk een paardenstal en een badhuis……………   
(bron Paleis Hendrik III van Van Wezel) 

 

Of het badhuis er ooit is gekomen en zo ja waar is niet duidelijk. Een eeuw later in 1679 

worden de hoftuin met o.a. de stallen in kaart gebracht. 

Weer een eeuw later doet Colonel Broekhuyzen in 1738 ook verslag van zijn bezoek aan het 

“Koninglijk hof en Kasteel”. >> 
………… De kaatsbaan gestaan met een sij tegen het kasteelplijn, tussen de poort van dit Valkenberg 

en des Prinsen stallen, bij Graaf Hendrik gebouwd., die om haar groote en goed gesteltenis van de 

liefhebberen geprezen word, heeft agter een wooning tegen het huys van de Hovenier en siet op de 

plaats van de stallen. De paardenstallen besluyten aldaar vervolgens  die gehele breeten van het 

kasteelplein aldaar. Voor is een poort en een woning voor den opsiender, heeft een groote plaats, daar 

waar de stallen ten noorden hoveniershuys staan. En in het midden staat een pomp. (bron Rijksarchief 

Den Bosch) 

 

In 1903 beschrijft Kalf het complex op basis van eerdere verwijzingen en de naar Amsterdam 

verhuisde gevelfragment (zie hovenierswoning en verder). Dr Peeters beschrijft het geheel net voor de 

sloop in 1960. >> 

….. Er tegenover, aan de andere zijde van het Kasteelplein, lag "een groote stal aan elke sijde 

met een koetshuijs, waar agter eenen grooten schoonen hof in het jaar 1684 door toedoen van 

de Heer Gouverneur Weibnom gebouwd". Die stallen en koetshuizen, in 1790 in een 

plattegrond tekening vastgelegd, hebben in gewijzigde vorm tot rond 1950 bestaan; in de tuin 

erachter is in 1829 de manege van de Koninklijke Militaire Academie gebouwd….   (Bron: Peeters, 

Militaire gebouwen)  

 

Maar hoe zagen de stallen eruit? 
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Bij het vergelijken van tekeningen en schetsen van vroeger blijkt dat er verschillende 

interpretaties aan tekeningen gegeven kunnen worden. Veel wordt soms weggelaten en door 

anderen later weer gekopieerd. Zo is op de kaart van Bleauw uit 1622 het Blokhuis een 

gebouw zonder Blok, maar tekent hij parallel aan de paardenstal een oppassers of portiers 

woning met zadeldak. Op de kaart van Janssonius uit gelijke periode is deze laatste weer 

nauwelijks te zien, maar is weer duidelijk dat het bouwvolume in carré geen doorlopende kap 

heeft zoals bij het kasteel, maar het afzonderlijke bouwvolumes betreft. Dit correspondeert 

weer met schetsen uit de tuin (zie verder Hovenierswoning). 

 

     
Bleauw kaart, Janssonius kaart & Reconstructie (zie ook Bijlage) 

 

 

Met de komst van de KMA is de Carré vorm omgezet naar een U vorm en zijn de gebouwen 

gefaseerd opgetopt. Een luchtfoto uit 1928 ivm 100 jarige bestaan van de KMA getuigt nog 

het best van de grootte van het complex. Een 3D reconstructie geeft een impressie van 1536 

tot 1828. Het grote gebouw met vlak zadeldak is de Manege, gebouwd na 1826. 

Het stallen complex bestond uit (tegen de klok in vanaf het Blokhuis gerekend; zie 

reconstructie): Kaatsbaan, Ingang, Oppasserwoning, Stallen, Koetshuis, Hoverniers- 

/Stalmeesters woning en separaat de Volière in het bloemenhof. 

Bij de grootschalige verbouwing in 1826 werd de Kaatsbaan (weer) stal, De Stallen werd 

rijschool, het Koetshuis werd bakkerij en de Hoveniers woning is gesloopt op de tuingevel na 

(nu in Rijksmuseum). 

 

   
Luchtfoto uit 1928 en een massa reconstructie 1536  
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De plattegrond van de archeologische opgravingen op het Kasteelplein in de 20
e
 eeuw geeft 

nagenoeg het zelfde beeld als de schetsen uit 17
e
 en 18

e
 eeuw. Een Carré-vormig complex met 

binnenhof en een ingang aan het Kasteelplein. Op basis van deze plattegrond zou men 1 

bouwvolume verwacht kunnen worden onder 1 kap. Het blijken echter meerdere 

bouwvolumen aan elkaar geschakeld te zijn. Een conflict treedt op in de hoek van het 

Koetshuis en de Hovenierswoning. Op voorgaande kaarten en de archeologische opgraving 

lijkt de hovenierswoning het grootste volume te hebben, terwijl op de plattegrond uit 1679 & 

1768 het Koetshuis het grootste volume heeft. Bij de reconstructie is ervan uitgegaan van de 

Hovenierswoning vanwegen de gevelreconstructie tekening in RCE. 

 

     
Plattegrond uit 1679, 1768 & opgraving uit 1990. In groen de Begijnkapel. 

 (zie ook bijlage) 

 

Uit de verbouwingstekeningen van Defensie uit 1826 in het Nationaal Archief zijn ten delen 

de oorspronkelijke kapspanten van de Stallen, Kaatsbaan en Koetshuis te destilleren. Omdat 

de Hovenierswoning gesloopt zou gaan worden zijn daar geen gegevens van. De goothoogte 

van de eerste 3 gebouwen blijken gelijk als zowel het spant zelf. Bij de Stallen ligt de 

nokhoogte hoger i.v.m. de hooizolder. Daar in het midden van de Hoveniers- / Stalmeester 

woning over de volle lengte een fundering loopt, is het vermoeden gerechtvaardigd dat het om 

een dagendemuur (tevens woningscheidend) gaat, daar de overspanning hier groter is als bij 

de andere gebouwen. Hieronder de kapreconstructie. 

 

   
Vermoedelijk kapplan stallencomplex 
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De Reconstructie is op basis van een groot aantal aannames gemaakt, die in de afzonderlijke 

hoofdstukken verder worden toegelicht. Daar waar geen zekerheid is over de oorsprong is 

gekeken naar vergelijkbare voorbeelden in Nederland of Europa. 

 

 
Vogelvlucht aanzicht van Oost naar West 
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Kaatsbaan  
 

De Kaatsbaan was van oudsher een begrip in Breda als entertainment lokaal. Aan het 

Kasteelplein is er nog een woonhof naar vernoemd. De laatst bekende bouwgegevens dateren 

van kort voor de sloop in ca 1960. De kopgevel aan de hoftuin of Park Valkenberg is nog het 

laatst bewaarde Renaissance element van het oorspronkelijke complex uit begin 1500. Foto en 

opmetingstekeningen van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE) getuigen hiervan.  

 

   
Kopgevel Kaatsbaan & Opmetingstekening (bron RCE) 

 

Het bovendeel is niet meer origineel maar het onderdeel met drie bogen en weggekapte 

medaillons heeft alle kenmerken van Vroeg Renaissance. 

Gravures  uit ca 1580-1590  (zie ook bijlage) ten tijde van het Turfschipepos laten een 

bouwvolume zien welke veel kleiner is als na 1826 (komst KMA) met typische hoog 

geplaatste luiken zoals dat bij stallen gebruikelijk is. De al eerder geschetste fasegewijze 

bouw van het stallencomplex doet vermoeden dat dit een tijdelijke huisvesting voor de 

paarden was tot dat de Grote Stal gereed was.  

 

   
Details Kaatsbaan  met bovenlicht (luik) naast poort van de Hoftuin 

 

Voor de reconstructie van de Kaatsbaan is aangenomen dat de Renaissance gevel rondom was 

en de luiken een bovenplint vormden. Uit tuinschetsen uit 1700 lijken de kopgevels gesloten. 

 



Nassau Vastgoed - Stichting Historische Verzameling KMA – KASTEEL van BREDA 10 

 

   
Reconstructie Kaatsbaan op basis van kopgevel en gravures uit 1590  

 

De exacte locatie van de Kaatsbaan wordt als eerste vernoemd op een kaart/tekening van De 

Historische Verzameling in het Museum van de KMA over de Hoftuin uit 1679. Toen 

kennelijk nog “alleen gebruik” voor het Hof gezien de naamgeving. 

   
Tekening hoftuin en detail 

 

Kaatsen was een soort balspel waar de bal met de vlakke hand via een muur naar de 

tegenstander speelde. Dit spel zou later evalueren tot tennis. In het boekje “Heeft yemant lust 

met bal, of met reket te spelen “ wordt de ontwikkeling van dit spel aan het hoofse leven 

uitvoerig beschreven. De Kaatsbaan in Breda met de binnenplaats van het stallencomplex 

werd later voor de burgerij voor allerlei evenement ter beschikking gesteld en verwerd tot 

“het” theater in Breda tot ca 1800. In 1755 speelde daar de Haagse schouwburg, gevolgd door 

een komische ballet voor 16,5 stuiver, aldus bovengenoemd boekwerk. 

De oudste nu nog bestaande vereniging van Breda, de Vrijmetselaars Loge is hier in 1791 

opgericht uit o.a. leden van een reizende militaire Regimentsloge. Een koperen plaquette van 

het 200 jarige bestaan ligt als getuigenis op het Kasteelplein. 

 

 Plaquette op Kasteelplein. 
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Na de komst van de KMA is de Kaatsbaan weer omgebouwd tot stal en is het bouwwerk 

intern van kolommen voorzien. De kap is opgehoogd en doorgetrokken over de poort tot aan 

de Grote Stal. Tekeningen uit het Nationaal Archief van de genie laten diverse studies zien 

van mogelijke verbouwingen. Het kolommen plan is terug te vinden in de archeologische 

opgravingen en foto. 

 

   
Verbouw plan van Kaatsbaan tot stal & Stal (1901) met nieuwe kolommen 

 

Koningin Wilhelmina heeft voor het gebouw in1914 de cadetten gemobiliseerd. 

 

   
Wilhelmina (1914) & Buitenmanege voor oorspronkelijke Kaatsbaan 

 

Voor 1960 volgde sloop t.b.v. het nieuwe legeringsgebouw: Het Prins Benard Paviljoen 

(PBP). 

 

 
Sloop Kaatsbaan na WOII 
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Oppasserswoning & Entree  
 

De Hoofdentree tot het stallencomplex is van oorsprong een open gang tussen de Kaatsbaan 

en de Oppasserswoning of Portiersloge. Dit is goed te zien op de kaart van Bleauw en 

Janssonius. De gravures van het Turfschip epos laten een muur met een poort zien. Opvallend 

op de kaart van Bleauw is de afzonderlijke bouwmassa van de woning en de kopgevel aan de 

Kasteelplein zijde wat met de Gravures overeenkomt, hoewel daar een stedenbouwkundige 

fout in zit. 

De meest overtuigende tekening voor een afzonderlijke woning komt uit het Nationaal 

Archief van de verbouwplannen. Daar staat de woning met gangen, kamerindeling en 

schouwen ingetekend. 

   
Entree met Woning tussen Kaatsbaan en Hoofd stal. & Reconstructie woning 

 

Na de verbouwing is de in 1826 is Kaatsbaan verhoogd en doorgetrokken over de ingang met 

woning. (Het kasteel zelf heeft ook een verhoging ondergaan.) 

   
Plan verbouw uit 1826 en uiteindelijke realisatie met manege (foto1927) 

 

Kalf heeft ca 1900 nog de entree boog gezien en memoreert aan de hand van bouwsporen dat 

de “korfboogpoort met gotische geprofileerde dagkanten” mogelijk een rudiment van het 

voormalige Begijnhof kan zijn. Mogelijk is dat de woning ook en tevens daarmee de rooilijn 

van het stallen complex geweest. 
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Hoofd Stal  
 

De Hoofd Stal, Grote Stal of Sijn Hooght Stal is het grootste bouwvolume van het stallen 

complex en steek aan de achterzijde uit het carré. Uit de verbouwingstekeningen van 1826 is 

de draagconstructie te destilleren bestaande uit een Oud Hollands spant met (hooi)zolder en 

vliering. De spanten hebben de zelfde vorm, alleen bij 1 plan is een tussenvloer gerealiseerd 

welke later werkelijkheid is geworden. 

   
Plan tekeningen verbouwing (uit Nat. Archief; OPG B433) 

Het kapplan met Hollandse Spant is in een 3D animatie gezet (met paarden). 

   
Reconstructie Kapplan & Gevelaanzicht op Binnenplaats (linker deel van schets) 

De indeling komt overeen met de Ruiterwacht of Corps de Garde te Zutphen uit 1639, waar 

op zolder aan de kopgevel het Gardeverblijf was. De gravures van het Turfschipepos laten 

ook een kopgevel zien (maar het kan ook een ander stedenbouwkundig deel zijn). 

De Entree aan de binnenplaats had een trapgevel en een toegang tot de (hooi)zolder. Gezien 

de hoeveelheid paarden die hier gestald kunnen worden is het vreemd dat er maar 1 toegang 

is. De Zutphense stal heeft er 2 (aan beide kopgevels). 

In 1826 is de stal tot rijschool verbouwd en is er een laag op gekomen. 

 Stal voor ca 30 paarden 
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Koetshuis  
 

Koetshuis of Piceursverblijf is het kleinste bouwvolume van het stallencomplex en ligt 

ingeklemd tussen de Hoofd Stal en de Hovenierswoning. Dit is te zien op de Janssonius kaart 

uit 1657 en ook is het dak waar te nemen op een Gravure uit 1729 (zie bijlage) achter de 

Hovenierwoning. Uit de verbouw tekeningen uit 1826 tot bakkerij, waar een aanbouw plaats 

vindt, valt de kapconstructie te destilleren. Ook hier is in een tussenvloer voorzien. 

 

    
Detail gravure 1729 & detail verbouw uit 1826 tot bakkerij 

 

Op ander tekeningen is het Koetshuis vergroot tot in De Hoveniers woning. Hier is 

waarschijnlijk sprake van een inwendige doorbraak zonder de hoofdconstructie aan te tasten 

ter vergroting van het Koetshuis. 

 

Het is de vraag of van begin af aan al aan een Koetshuis is gedacht, gezien de naamgeving 

van Piceur en het te geringe bouwvolume voor een Koetshuis. Later na de doorbraak lijkt er 

wel voldoende ruimte. Misschien was de oorspronkelijke ruimte bedoeld voor kleine rijtuigen 

en/of draagstoelen gezien de Notitie van de secretaris van de Pauselijke Muntius in 1537 

 
<<….. Na afloop van het onderhoud met mijnen Heer, die te voet ging, leunde (de 
graaf) op een stok, schoon hij het liefst in een draagstoel zat, daar hij veel leed aan het 
been. ….>> 
 

 
Reconstructie, gezien vanaf binnenplaats stallencomplex 
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Hovenier & Stalmeester woning  
 

Onderstaande Litho is wel de meest bekende afbeelding van wat ooit de Nassaustallen waren. 

Het is een afbeelding van na 1876 omdat de voormalige HBS al op de achtergrond te zien is. 

Maar weer voor 1888 toen de muur gedemonteerd werd en later in het Rijksmuseum weer 

opgebouwd is. De muur met tijdelijke steunberen is het rudiment van de woning die met de 

komst van de KMA in 1826 gesloopt is op de Hoftuingevel na. Boven de muur steekt een 

latere aanbouw uit en aansluitend aan de muur de reeds verhoogde Kaatsbaan. Vervolgens het 

poortje tussen het Kasteelplein en de Hoftuin (Park Valkenberg). 

 
Aanzicht van uit Valkenberg, Litho ca 1875 

 
In 1738 beschrijf Broekhuyzen al: 

………… Den ingang (Valkenberg) is op het kasteelplein tegen de vest over het Steene Bolwerk, door 

een steene poort met blauwe steene lijsten en zuylen uitgewerkt, waar bovenin het koningswapen staat 

met zijn verven. En omdat hier geen honden in mogen gebracht worden, is het op de poort tot 

waarschuwing geschreven. Het heeft een portier, die alle redelijke menschen in en uyt laat sonder iets 

te vorderen. In het Inkomen staat het huys van den hovenier, door graaf Hendrik gebouwd, vercierd 

met witte zuilen en lujsten en sluyt agter de plaats der stallingen, daarop het sijn uytgang ook heeft, 

hierna te schrijven……… 

(Beschrijving stant des Koninglijk hof en kasteel door Colonel Broekhuyzen in 1738 bron Rijksarchief Den Bosch) 

 

Het gevelaanzicht van de Hoftuinkant is op diverse details van gravures uit ca 1700 te vinden. 

     
Details uit Gravures 1650, 1729, 1732 
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Voor de sloop van de Hoftuingevel is een tekening gemaakt van de oorspronkelijke gevel 

door de toenmalige Rijksdienst voor Monumenten van wege zijn bijzondere Renaissance 

sculpturen. 

 
Reconstructie van Hoftuingevel zonder kap (Bron RCE) 

 

Kalf heeft echter alleen het gedeelte (5 ipv 7 traveeën)gezien zoals die in het Rijksmuseum 

staat en beschrijft deze als volgt: 

Deze bestaat uit een 18.50 M. langen en 5.30 M. hoogen wand, opgetrokken van roode baksteen met banden en 

blokken van bergsteen, in vijf ongelijke vakken verdeeld door tegen pilasters gestelde, zandsteenen, Dorische 

halfzuilen, die, op omgekeerde consoles, een hoofdgestel dragen, welks architraaf en kroonlijst in zandsteen zijn 

uitgevoerd, terwijl het fries van baksteen is gemetseld. Bij drie der vakken, 2.30 M. breed, zijn de pilasters verbonden 

door rondbogen, bij de twee andere, 3 M. breed, door korfbogen. In de smalle vakken bevinden zich rechthoekige 

vensters met gebeeldhouwde, zandsteenen kruiskozijnen, terwijl in elk der breedere vakken een zandsteenen 

rondboogpoortje is geplaatst, geflankeerd door Jonische driekwartzuilen en gedekt met een fronton, doorbroken door 

een rechthoekig bovenlicht. Boven de smalle vakken is het fries van het hoofdgestel versierd met tusschen de 

triglyphel1 aangebrachte zandsteenen reliefs, die afwisselend een runderkopskelet met van de horens afhangenden 

guirlande, en een wapentropee vertoonen. Boven de breede vakken prijkt het fries met een eenvoudige, tusschen halve 

bollen geplaatste, cartouche.  

 

Op basis van de Gravures en opmetingstekeningen ontstaat de volgende reconstructie. 

 
Reconstructie Hovenierswoning en kopgevel Kaatsbaan anno 2010 

 

Volgens Kalf  “zijn nog enige bogen, vensters en stenen deurkozijnen in de oostelijke muren 

bewaard van omstreeks 1600, eenvoudige, doch in de zelfde trant”. Mogelijk zoals de 

Kaatsbaan kopgevel! Dit beeld is leidend geworden in de reconstructie. 
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Opvallend en ook al door anderen opgemerkt, is het verschil in uitstraling van de 

hovenierswoning en kopgevel van de Kaatsbaan. Daar waar de kaatsbaan nog de kenmerken 

draagt van de Vroeg Renaissance uit de tijd van Graaf Hendrik III (ontwerp 1531), heeft de 

Hovenierswoning al de beeldenrijkdom van de Hollandse Hoog Renaissance uit Prins Maurits 

zijn tijd (ca 1600). 

     
Hoveniersgevel en Kaatsbaan gevel 

 

Het raadhuis te Klundert in opdracht van Prins Maurits gebouwd heeft opvallend veel 

gelijkenissen met de Hoveniersgevel. Met namen de sculpturen. Dit rechtvaardigt eens te 

meer dat het stallen complex gefaseerd is gebouwd. De Kaatsbaan voor de “80 jarige oorlog” 

en de woning in het “12 jarige bestand”. 

   
Sculptuur overeenkomst Hoftuingevel en Raadhuis Klundert  

 

De woning was een dubbele woning voor de Hovenier aan de Parkzijde en de Stalmeester aan 

de zijde van de binnenplaats. Tegenstrijdig aan de Janssonius tekening en de gravures  waar 

de dubbele woning een lang volume kent, zijn de schetsen uit 1668 & 1779 waar een 

kortvolume geduid wordt. De opgraving in 1990 laad echter duidelijk een langgerekte binnen 

muur zien die woning scheidend is. Vanwege de breedte maat kan dit tevens ook een 

dragende muur zijn geweest. Waarschijnlijk is het koetshuis later inwendig doorgebroken. 

   
Opgraving in1990 & Opmeting in 1768 

 

In 1768 zijn de diverse gebruiksruimten geduid en wordt zelfs een kelder aangegeven. De 

opgraving 1n 1990 heeft nog een beerput met glasscherven opgeleverd. 
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Rijksmuseum 
 

De architecten familie Cuypers, bekend van het Rijksmuseum, heeft in 1888 de gevel 

fragmenten van de Hoveniers woning van de Nassaustallen uit Breda naar het Rijksmuseum 

in Amsterdam gehaald t.b.v. het zogenaamde fragmentengebouw aanpandig het 

Rijksmuseum. De natuursteenelementen zijn geïntegreerd in een gevel met eigentijdse 

baksteen. Later is het Druckergebouw er naast geplaatst en ontstond daar tussen de Rijtuigzaal 

als binnenruimte. De Stalgevel kwam toen inpandig. 

     
Bijgebouwen Rijksmuseum, stalgevel buiten & stalgevel inpandig. 
 

De bouwtekeningen uit het Nederlands Architectuur Instituut (NAI) laat zien hoe Cuypers 

met de opbouw van de gevel heeft geworsteld. Daar waar de begane grond een steensmuur is, 

is de opbouw al met spouw. De opbouw is op de zelfde wijze geleed als de stalgevel, maar 

verder verzonnen. Drie verschillende ontwerpen tonen de diverse varianten en op een 

tekening zijn de medaillons (uit ca 1700) met wit later gecorrigeerd. 

     
Plattegrond met Stalgevel pilasters & Gevelaanzicht Fragmentengebouw 

 

 Gevel na gereedkomen in ca 1890 
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In de vijftigerjaren van de vorige eeuw is onder de Rijtuigenhal een depot kelder gebouwd en 

is de Stalgevel met een installatiegevel voorzien. Daarmee is de gevel onttrokken aan het oog 

op slechts 2 deuren en een pilaster na. 

     
Oorspronkelijke fragmenten van de Stallengevel van het Kasteel van Breda. 

 

De Cuypers zijn anno 1900 door deze gevel geïnspireerd geraakt getuige de bouw van hun 

Spiegelschool te Amsterdam, het huidige De La Mar Theater. Met name de ingang vertoont 

de zelfde beeldentaal uit Breda, alleen in andere verhoudingen 

 

     
Entree De La Mar  theater, vergelijk entreedetails De La Mar en Hoveniers gevel 
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Volière  
 

 

In de opera van Mozart “die Zauberflote” is voor de Vogelvanger van de Koningin der Nacht 

“Tamino” een belangrijke rol weggelegd. Vogels waren niet alleen voor de sier, maar 

voornamelijk ook voor consumptie. Opgravingen uit 1992 van de keuken stortkoker van het 

Kasteel geeft een beeld van dat gebruik tussen 1530-1540, zoals botjes van pauwen, reigers, 

patrijzen, plevieren, fazanten, etc. Een vergelijk (archeozoologisch onderzoek) met de 

keukenrekening van de Nassau‟s geeft dan grootse feest(doop)malen weer. Het hebben van 

een Volière is dan ook een must. Deze was gelegen in de hof (blomhofken) aansluitend de 

stallen. Hier onder de plattegrondontwikkeling. Het gebouwtje is in KMA periode verbouwd 

en is na de oorlog gesloopt. 

       
Volière 1679, Dak volière ca 1743, verbouwing 1826 & plan analyse  
 

…………. Vervolgens recht toe staat een een schoone boog met drie doorgangen, fraay van 

doorzichtig latwerk in het begin dezer eeuw gemaakt en witgeverft, alwaar aan het hoveniershuys 

vogd een besloten blomhofken met verdekte gallerij tegen de muur door Graaf Hendrik. De voliere, 

die daar tegenover staat gebouwd, is seer groot en fraay met drie doorluchtige torentjes daarop, daar 

veelderij vogelen in broeden en onderhouden worden, en de nachtengaalen onthouden haar in de 

heggen daar sij in wilt menigvuldig voortsetten sonder gestoort te worden, en in haar tijd rondom met 

meenigten laaten hooren…….. 

(Beschrijving stant des Koninglijk hof en kasteel door Colonel Broekhuyzen in 1738 bron Rijksarchief Den Bosch) 

 

 
Reconstructie (bloemen) hof met Volière 
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Reconstructie (bloemen) hof met Pergola 

 

Een opvallend detail is de tuinmuur. Een naoorlogse foto toont een gebouwtje met  

Renaissance blinde poortjes met een bijzondere verfijnde detaillering. Uit de plan analyse 

blijkt dit de Volière te zijn, die later is uitgebreid tot aan de muur en van een zadeldak is 

voorzien. 

    
Naoorlogse Volière & reconstructie Tuinmuur 

    

De toegang tot het Valkenberg is op de kaart van 1679 voorzien van een Timpaan.  
………… Den ingang (Valkenberg) is op het kasteelplein tegen de vest over het Steene Bolwerk, door 

een steene poort met blauwe steene lijsten en zuylen uitgewerkt, waar bovenin het koningswapen staat 

met zijn verven. En omdat hier geen honden in mogen gebracht worden, is het op de poort tor 

waarschuwing geschreven. Het heeft een portier, die alle redelijke menschen in en uyt laat sonder iets 

te vorderen…… 

(Beschrijving stant des Koninglijk hof en kasteel door Colonel Broekhuyzen in 1738 bron Rijksarchief Den Bosch) 

Wat dat Koningswapen is geweest, is onduidelijk (misschien de huidige van de 

Stadshouderspoort, waar de oorsprong van onduidelijk is). 

 Detail toegang Valkenberg 1679 
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Reconstructie anno 2010 naar ca 1600 
 

 
 

ZIJDE VALKENBERGPARK / HOFTUIN  
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ZIJDE STADHOUDERSPOORT  
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ZIJDE KASTEELPLEIN  
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Manege KMA 
 

 

 

Buiten dit onderzoek, maar van wegen de chronologie op deze locatie, nog een korte 

beschouwing over de manege. 

 

Met de komst van de KMA werd het stallencomplex omgebouwd tot Bakkerij en Rijschool 

met binnen- en buitenmanege. De buiten manege kwam voor de Kaatsbaan  en de 

binnenmanege werd in de tuin gesitueerd. De binnenmanege is deels gefundeerd op de 

renaissanceresten van de dakkapellen van het Kasteel; de Cherubijnen kopjes. Een restauratie 

van deze laatste is te zien op de binnenplaats van het Kasteel/Paleis HIII. 

De spantconstructie van deze hal was bijzonder voor zijn tijd. 

 

 

 
Buiten- & binnen manege (rechtsachter) 
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Bijlage: (bronmateriaal) 
 

   
Fragmenten uit de kaart van Bleauw 1622 en Janssonius 1657 

 

 

 
Kaart uit 1679 van de hoftuinen met stallencomplex (bron Museum KMA) 

 

    
Opname uit 1768 van Schonck & opgraving uit 1990 met oa Begijnkapel 
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Gravures ten tijde van het turfschip epos (1582-90) deels in spiegelbeeld (?!?) 
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Gravures uit 1729, 1650 & 1732 met o.a. zicht op Nassau stallen van uit de Hofpark het 

Valkenberg 

 

    
Corps de garde te Zutphen uit 1639 (nu wijnhuis) & Raam Raadhuis te Klundert 
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Ets Valkenberg (in spiegelbeeld !?!) afgedrukt ca 1743 
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