Sporen van de
Vrede van Breda

Wat doen we?

Rondleidingen

Eerst krijgt u d.m.v. een korte beeldpresentatie informatie over de
politieke situatie rond 1667.

van onderhandeling naar ondertekening

Dan volgt een route langs de verschillende panden waarin 350 jaar
geleden de onderhandelingsdelegaties waren ondergebracht.

In de maanden mei t/m augustus 2017

De wandeling wordt afgesloten in de Ridderzaal van het Kasteel, waar
in 1667 de ondertekening van het slotdocument plaatsvond.

1667 –2017

Maquette van het Kasteel van Breda (situatie 17e eeuw)

In samenwerking met de Historische Verzameling KMA kunt u met een
stadsgids van Gilde de Baronie mee op zoek naar de sporen van de Vrede van Breda (1667), waarmee 350 jaar geleden de Tweede EngelsNederlandse Oorlog werd beëindigd.

U komt te weten:
- waarover oorlog werd gevoerd
- welke landen erbij betrokken waren
- wat de belangen waren van de verschillende partijen
- waarom de onderhandelingen in Breda plaatsvonden
- waar de ambassadeurs en hun gevolg gehuisvest werden
- wat het betekende voor de stad en zijn inwoners
- hoe de onderhandelingen verliepen
- wat het resultaat was van de vredesbesprekingen

Wilt u mee?
Meldt u zich dan aan per e-mail:
stadsgidsen@gildebaronie.nl
Vermeld daarin uw volledige achternaam en eerste voorletter en de
datum waarop u wilt deelnemen.

Tijdens de onderhandelingen was Breda even het centrum van de
wereld.

Aanmelding minimaal één week voor deelname

De ondertekening van de vredesovereenkomst vond plaats in de ridderzaal van het Kasteel, op het terrein van de huidige Koninklijke Militaire
Academie (KMA), onderdeel van de Nederlandse Defensie Academie.

Omdat het Kasteel van Breda militair terrein is, moet iedere bezoeker vanaf 14 jaar zich, op verzoek, kunnen legitimeren bij de wacht
van de KMA. De door u opgegeven gegevens moeten kloppen met
wat er in uw legitimatiebewijs staat. Zonder legitimatiebewijs laat
men u niet toe op het kasteelterrein.

Wanneer?
De wandelingen vinden plaats op
vrijdagavond 18.45 uur, duur 1½ uur

De rondleidingen worden u aangeboden door de stadsgidsen van Gilde De Baronie in
samenwerking met Stichting De Nieuwe Veste en de Stichting Historische Verzameling
van de Koninklijke Militaire Academie in Breda.
www.gildebaronie.nl/stadsgidsen

www.nieuweveste.nl

www.kasteelvanbreda.nl

19 mei, 2 juni, 16 juni, 30 juni, 14 juli, 28 juli, 11 augustus & 25 augustus
Start: bij de ingang van De Nieuwe Veste, Molenstraat 6, Breda
Deelname: Volwassenen € 5,-/Jongeren tot 18 jaar € 3,50

Tip !

Ontdek meer over deze belangrijke historische gebeurtenis in de expositieruimte van het Koningin
Wilhelmina Paviljoen van de KMA, Kasteelplein, Breda.
Elke dinsdag van 11.00 – 16.00 uur. Toegang gratis.

