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INLEIDING
Stedelijk Museum Breda biedt voor leerlingen uit groep 7 en groep 8 De Nassauwandeling aan als
onderdeel van de leerlijn erfgoed, de Ontdekking deel II. De leerlingen leren over de geschiedenis van de
familie Nassau in Breda door middel van het spel ‘Overmeester Breda’, een bezoek aan het museum, een
speurtocht door de stad en een verwerkingsopdracht. Ze gaan kijken naar het bijzondere erfgoed dat
Breda heeft en zij leren over de waarde ervan.
HET PROGRAMMA
Om de leerlingen kennis te laten maken met de familie Nassau spelen ze ter voorbereiding in de klas
het spel ‘Overmeester Breda’. Daarna komen de leerlingen naar het museum. Hier krijgen ze een korte
rondleiding door de tentoonstelling De Collectie. Tijdens de rondleiding vertelt de museumdocent over
de leden van de familie Nassau die in Breda hebben gewoond. Ook wordt er verteld over de ontvoerde
zoon van Willem van Oranje - Nassau, Filips Willem. De leerlingen krijgen de opdracht om Filips Willem
te helpen in contact te komen met zijn vader. Tijdens de speurtocht door de binnenstad van Breda geven
zij antwoord op de verschillende vragen. Na de speurtocht komen de leerlingen weer terug naar het
museum om door middel van hun antwoorden een code te ontcijferen en te ontdekken waar Filips Willem
gevangen wordt gehouden. De leerlingen krijgen tot slot een klein presentje als dank voor hun hulp.
Na het museumbezoek is er een verwerkingsopdracht. De leerlingen doen een klein onderzoek naar één
onderwerp dat tijdens de speurtocht aan bod kwam en houden hier een korte presentatie over.
DOCENTENHANDLEIDING
Deze handleiding is voor leerkrachten en begeleiders van de deelnemende scholen aan het
educatieprogramma van De Nassauwandeling. In deze handleiding staat:
–
–
–
–
–
–

overzicht van de leerdoelen van het educatieprogramma;
uitleg over het voorbereidende spel;
uitleg over het museumbezoek en de speurtocht;
inhoudelijke uitleg en aanvullende informatie over de familie Nassau in Breda;
voorstel voor een verwerkingsopdracht voor in de klas;
bijlage met het verhaal over de ontvoerde zoon van Willem van Oranje - Nassau,
de stamboom van de Bredase familie Nassau en de antwoorden op de vragen van de speurtocht.
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LEERDOELEN
Leerlingen:
– maken kennis met de Bredase Nassau familie.
– krijgen inhoudelijke informatie over de leden van de familie Nassau die in Breda hebben gewoond.
– leren over de cultuur van verschillende periodes in de geschiedenis van Breda.
– leren over belangrijke historische gebeurtenissen uit de Bredase en Nederlandse geschiedenis.
– leren over de identiteit van de stad.
– leren zich te oriënteren met een kaart.
– maken kennis met verschillende vormen van kunst.
– krijgen begrip voor de totstandkoming en de context van het erfgoed in Breda en krijgen
er waardering voor.
– leren kritisch te kijken naar vorm, functie en inhoud van kunstwerken en erfgoed.
– leren invulling te geven aan de betekenis van erfgoed en hierover te reflecteren.
Het educatieprogramma De Nassauwandelling sluit aan bij de SLO Kerndoelen:
– Nederlands nr. 1, 4
– Oriëntatie op jezelf en de wereld nr. 35, 50, 51, 53
– Kunstzinnige oriëntatie nr. 56
Het educatieprogramma sluit aan bij de culturele vermogens van de doorlopende leerlijn erfgoed
van de Culturele Ladekast: reflectief vermogen, receptief vermogen en analyserend vermogen.
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VOORBEREIDING
Duur: 30 - 60 minuten
Het bordspel ‘Overmeester Breda’ is ontwikkeld door Cultuurwinkel Breda als een onderdeel van
de leerlijn erfgoed, de Ontdekking deel II. Het sluit aan bij de ontwikkelingen in Breda die in gang zijn
gezet door de familie Nassau. Tijdens hun verblijf groeide en ontwikkelde de stad Breda zich. Hendrik III
van Nassau gaf Breda veel aanzien door het kasteel uit te bouwen tot een renaissancepaleis.
Net als de familie Nassau gaan de leerlingen aan de slag om zoveel mogelijk gebouwen neer te zetten
om zo de hoogste adellijke status te behalen. Het spel is geschikt voor leerlingen van groep 7/8 en
duurt minimaal 30 minuten. Het spel wordt gespeeld in groepjes van 3 tot 5 leerlingen. Het spel kan
ook gespeeld worden als verwerkingsopdracht na De Nassauwandeling.

Het spel kun je downloaden op de site van Stedelijk Museum Breda via de volgende link:
https://www.stedelijkmuseumbreda.nl/voor-scholen/primair-onderwijs
Je kunt het bordspel ook in het museum ophalen. Hiervoor kun je contact opnemen met afdeling
educatie: 076 - 529 9908 of educatie@stedelijkmuseumbreda.nl.
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MUSEUMBEZOEK EN SPEURTOCHT
Ontvangst en garderobe:
5 min
Duur rondleiding: 		
20 min
Duur uitleg: 			
5 min
Duur speurtocht: 		
70 min
Code kraken in museum:
20 min
Totaal:				120 min
Als voorbereiding op het museumbezoek vragen wij je om de klas alvast in vier groepen van
ongeveer 6 à 7 leerlingen te verdelen. Per groep gaat er minstens 1 begeleider vanuit school mee.
RONDLEIDING MUSEUM
Bij aankomst in het museum worden de leerlingen ontvangen door een museumdocent. Deze begeleidt
de groep tijdens de korte rondleiding door de tentoonstelling en geeft hen uitleg over de speurtocht.
De museumdocent legt de leerlingen uit waarom ze hier zijn en wat het programma is. Om de leerlingen
een beeld te geven van de tijd waarin het verhaal zich afspeelt en de personen die betrokken zijn,
bezoeken de leerlingen samen met de museumdocent de tentoonstelling De Collectie, over de verschillende
tijdsperiodes van Breda. De rondleiding die de kinderen krijgen, gaat alleen over de middeleeuwen en de
familie Nassau. De museumdocent geeft uitleg bij de kunstwerken die hierbij horen en vertelt meer over
de familie Nassau.
UITLEG SPEURTOCHT EN VRAGEN
Na de korte rondleiding legt de museumdocent de leerlingen uit wat zij gaan doen. Hun hulp
is namelijk nodig: de zoon van Willem van Oranje-Nassau, Filips Willem, is ontvoerd door de
Spaanse koning en heeft de hulp van de leerlingen nodig om zijn locatie te ontcijferen (zie voor
het volledige verhaal Bijlage A). De leerlingen worden in hun groepjes verdeeld en zij gaan met minstens
één begeleider per groep de stad in. De leerlingen krijgen allemaal een vragenboekje
en een potlood mee.
De leerlingen gaan naar vijf verschillende locaties: Begijnhof, Park Valkenberg, Kasteel van Breda,
Spanjaardsgat en de Grote Kerk. Bij elke locatie in de stad lezen de leerlingen de informatie over deze
plek, zo weten ze waar ze zijn en wat het verband is met de familie Nassau. Bij iedere locatie worden
twee vragen gesteld: algemene vragen en codevragen. De algemene vragen zijn voornamelijk kijkvragen
en gaan over wat er te zien is op de locatie. De codevragen kunnen alleen beantwoord worden met een
getal, tenzij het een meerkeuzevraag is dan staat het getal onder het goede antwoord. Op de achterzijde
van het boekje is plaats om de antwoorden op de codevragen in te vullen. Aan de hand hiervan ontstaat
een getallencode die in het museum met een decoder gekraakt moet worden. Als dit lukt, weten de
kinderen de naam en de coördinaten van de stad waar Filips Willem gevangen wordt gehouden door de
Spaanse koning. Met deze gegevens kunnen de leerlingen de plaatsnaam omcirkelen op een kaart die in
het museum ligt. De museumdocent bedankt de kinderen voor hun hulp en geeft hen namens Willem van
Oranje - Nassau een presentje.

Begijnhof

Park Valkenberg

Kasteel van Breda
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Spanjaardsgat

De Grote Kerk

VERWERKINGSOPDRACHT
Duur: 90 - 120 minuten
Na de speurtocht volgt een verwerkingsopdracht op school. De klas wordt in groepjes gedeeld.
Elk groepje geeft een korte presentatie over een onderwerp dat tijdens de speurtocht aan bod is
gekomen. Dit kan bijvoorbeeld een persoon, een locatie of een gebeurtenis zijn die voor de stad Breda
een grote rol heeft gespeeld. Zie onderstaande lijst voor de verschillende onderwerpen. Laat elk
groepje één onderwerp kiezen waar ze onderzoek naar gaan doen. In de boekjes van de speurtocht
en op internet kunnen de leerlingen veel informatie vinden. Het is belangrijk dat de kinderen een
goede beschrijving geven van het onderwerp en eventueel jaartallen of personen noemen die aan het
onderwerp gekoppeld zijn. Van de gevonden informatie maken de groepjes een goedlopend verhaal en
bereiden ze zich voor om ten slotte een kleine presentatie te geven in de klas.
Lijst met onderwerpen:

Filips Willem
van Oranje Nassau

Filips II
(Spaanse koning)

Willem van
Oranje - Nassau

Maurits van
Oranje - Nassau

Johanna van
Polanen

Tachtigjarige Oorlog

Het Begijnhof

List met het Turfschip

Spanjaardsgat

Park Valkenberg

De Grote Kerk

Hendrik III
van Nassau

Mocht je het bordspel ‘Overmeester Breda’ niet als voorbereidende les hebben gedaan, dan kun je dit
bordspel ook als verwerkingsopdracht inzetten (zie pagina 5 van deze handleiding).
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BIJLAGE A:
WAAR IS FILIPS WILLEM
Willem van Oranje-Nassau en zijn vrouw Anna van Egmont hebben een fijn leven in het kasteel van
Breda. Het stel is erg populair in de stad. Willem houdt er namelijk van om grote feesten en uitgebreide
banketten te geven. Maar hij kan natuurlijk niet altijd thuis zijn, want hij wordt vaak weggeroepen om
in het leger te dienen. Als Willem weg is voor zijn werk schrijft hij vaak brieven naar zijn vrouw, want hij
mist haar en de stad Breda ontzettend. Het stel houdt ontzettend veel van elkaar en samen krijgen ze
drie kinderen die ze Maria, Filips Willem en Maria noemen. De oudste Maria overlijdt als ze twee jaar is.
Daarom heet hun dochter die later werd geboren ook Maria.
Het gezin is erg gelukkig totdat Anna totaal onverwacht doodziek wordt. Als Willem dit te horen
krijgt haast hij zich halsoverkop naar huis en is hij maar net op tijd in Breda om haar laatste uren mee
te maken. Na haar overlijden is Willem ontzettend verdrietig, hij schrijft in een brief dat hij zich de
‘ongelukkigste man ter wereld’ voelt.
In de tijd dat Willem van Oranje – Nassau in Breda woont is Nederland in handen van Spanje. Willem is
goed bevriend met de Spaanse koning Filips II, maar krijgt ruzie met hem omdat hij het niet eens is met
de manier waarop Filips II regeert.
Filips II is namelijk een strenge vorst en onder zijn gezag ontstaat er steeds meer armoede. Ook moeten
Nederlandse edelieden steeds meer macht afstaan aan de Spaanse koning. Daarnaast worden veel
ketters streng bestraft. ‘Ketter’ is een naam voor mensen die niet het officiële geloof aanhangen. Het
officiële geloof is in die tijd katholiek.
De zoon van Willem, Filips Willem, studeert op dat moment in Leuven, een stad vlakbij Brussel in België.
Om wraak te nemen op Willem van Oranje besluit de Spaanse koning, die ook de peetvader is van de
jongen, om Filips Willem te ontvoeren en hem als gijzelaar aan het Spaanse hof te houden. Filips Willem
is op dat moment veertien jaar oud. Hij zal zijn vader nooit meer terugzien. Filips Willem wordt in Spanje
niet echt als gevangene behandeld. Hij maakt zijn studie af en heeft eigenlijk best veel vrijheid.
Wel mist hij zijn familie en de Nederlanden, daarom probeert hij stiekem contact op te nemen met zijn
vader. Filips Willem weet namelijk de Spaanse bewoners van het hof om te kopen, zodat zij ervoor zorgen
dat zijn berichten bij zijn vader aankomen. Jarenlang weten ze de briefwisseling geheim te houden voor
de Spaanse koning.
Maar dan gaat het mis! De Spaanse koning ontdekt de geheime briefwisseling. Hij is woedend en neemt
alle vrijheid van de jonge Filips Willem af. Hij wordt overgeplaatst naar een kasteel in een andere stad en
wordt er opgesloten zonder de vrijheden die hij eerst had.
Maar de grote vraag is: waar? Daarvoor hebben we jullie hulp nodig.
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BIJLAGE B: STAMBOOM VAN
DE BREDASE FAMILIE NASSAU
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BIJLAGE C: ANTWOORDEN SPEURTOCHT
DE NASSAUWANDELING
A. EÉN GROTE FAMILIE
Locatie: Stedelijk Museum
Breda (tentoonstelling
De Collectie)

1. Filips Willem is vernoemd naar Filips II, die later landsheer
van de Nederlanden en koning van Spanje werd. Dat is
bijzonder, want het is ook diezelfde Filips II die gijzelnemer is
van Filips Willem in 1566. Ook is Filips Willem vernoemd naar
zijn vader Willem van Oranje - Nassau.
CODEVRAAG 1: 14

B. VERBODEN VOOR JONGENS
Locatie: Begijnhof

1. Een tuinhuis
2. 3. Jurk, hoofddeksel, mantel, ketting
CODEVRAAG 2: Wit (18)
CODEVRAAG 3: 3

C. EEN WANDELING IN DE TUIN
Locatie: Park Valkenberg

1. Konijnen, kippen, duiven, schildpadden (evt.), honden, eenden
2. Wapenschilden:

Princenhage

Etten-Leur

CODEVRAAG 4: 9

D. OOST WEST THUIS BEST
Locatie: Kasteel van Breda

1. Henricvs
CODEVRAAG 5: 10
CODEVRAAG 6: Paarden (19)
2. Leeuw, kroon, wapenschild, trommel
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E. EEN SLIMME LIST
Locatie: Spanjaardsgat

1. Soldaten
CODEVRAAG 7: 7
2. Willem Alexander van Oranje-Nassau
F. Rijke stinkerds
Locatie: Grote kerk
1. 2. Standbeeld, familiewapens, harnas
3. Maurits en Willem van Oranje-Nassau
CODEVRAAG 8: 2

CODE

Naam stad: Arevalo
Coördinaten: DC
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