
De dag van Vastenavond 2007

Een oud plan van stal gehaald. Al geruime tijd ben ik 
van plan om de tocht van Adriaan van Bergen na te 
volgen.

Het turfschip “De Hoop” zou op 25 februari 1590 
vertrekken vanaf het Zwartenbergse veer. Men 
moest echter wachten op een bestelling turf vanuit 
het kasteel in Breda. De 75 soldaten kwamen op de 
afgesproken plaats aan maar helaas was de schipper 
Adriaan van Bergen niet aanwezig. Te voet gingen de 
manschappen naar Terheijden. Onderweg kwamen ze 
de Leurse schipper tegen en besloten ze terug te lopen 
naar Zevenbergen. 

Na een aantal dagen de weerberichten gevolgd te 
hebben, leek Vastenavond, dinsdag 20 februari 
2007 een geschikte dag om de tocht naar Breda te 
ondernemen. Er was Beaufort 4 vanuit het zuiden 
voorspeld. We zouden dan eventueel tot Terheijden 
kunnen zeilen. De lugger Trizonia vertrok om 10.15 
uur vanuit de Leurse jachthaven. Aan boord Lodewijk, 
Eva die zou kunnen tolken met de Italiaanse 
huurlingen en de Leurse schipper Gijs.

Maandag 26 februari vertrok het turfschip naar 
Breda. Vanwege de oostenwind en de lage waterstand 
kwamen ze niet ver. Het schip moest noodgedwongen 
van maandagavond tot donderdagmorgen stil blijven 



liggen. De omstandigheden aan boord, hartje winter, 
waren natuurlijk ongunstig. Om deze redenen werden 
de militairen binnen de schans Noordam ontscheept, 
verborgen en verwarmd.

De omstandigheden aan boord, hartje winter, waren 
uitstekend; worstenbroodjes, broodjes, eierkoeken, 
thee, koffie en appelsap. De temperatuur was zo rond 
de 11 graden. Alleen de voorspelde Beaufort 4 liet het 
toch wel afweten. Het ijzeren zeil was meer dan stand 
by.

Donderdag 1 maart 1590 leek het er aanvankelijk 
op dat het weer niet zou verbeteren. ’s Avonds om elf 
uur kwam Adriaan van Bergen echter vertellen dat 
de wind en het tij nu gunstig waren en dat ze konden 
vertrekken. 

Op zaterdag 3 maart kwam het schip rond twee uur in de middag aan bij 
de drijfboom voor het Reijgersbosch, buiten de sluis van het kasteel. (1) In 
verband met laag water kon schipper Van Bergen niet doorvaren. Het wachten 
was extra vervelend omdat het schip tijdens de tocht lek geslagen was. Het 
koude water was een van de oorzaken dat het aan boord een hoesten en 
proesten was. Tegen drie uur ’s middags was de vloed zo hoog dat de sluis (3) 
geopend kon worden. De Italiaanse soldaten moesten het schip vanwege het ijs 
naar binnen trekken.
Op het moment dat “De Hoop” bij het kasteel aankwam, was daar een 
Italiaanse troepenmacht. Op het kasteel was er een groot gebrek aan turf. De 
soldaten losten de turf naar de zin van Adriaan van Bergen te snel. Hij gaf ze 
geld om in de stad Vastenavond te gaan vieren. Rond middernacht kwamen de 
soldaten in actie. (4)



Om 12.55 uur naderden we de suikerfabriek. De 
hoofdmast en de bezaan waren al varend gestreken. 
In de tijd van Adriaan van Bergen waren er niet 
zoveel bruggen, maar nu is de spoorbrug het eerste 
obstakel. We voeren onder de brug naar het water 
tussen het kasteel en het park “Het Valkenberg”. Op 
het kasteelterrein zagen we militairen in oefening 
met een stootram. Op het juiste moment riep Eva:” 
all atacco!!, aanvallen!!”  Helaas waren de KMA-
militairen het Italiaans niet zo meester want er kwam 
geen reactie. Of hoorden ze het gewoon niet? 
Het water tussen kasteel en park was afgesloten met 
een drijfboom. Aan de Academiesingel zagen we 
een aantal carnavalsvierders die zich ongetwijfeld 
opmaakten voor Vastenavond.
Het was voor Trizonia onmogelijk om het kasteel 
dicht te naderen. Of het waren de bordjes “verboden 
aan te meren” of het was een drijfboom. We besloten 
om aan de singelronde om het centrum van Breda 
te beginnen. Een tocht van 6,7 kilometer met 17 
bruggen die het stadscentrum toegankelijk maken. 
Een bijzonder traject in een overbekende stad. 
Alleen vanaf het water is het wel wat rustiger. Het 
stadsverkeer gaat volkomen langs ons heen. Niets mee 
te maken.
Na drie kwartier komen we weer bij het KMA-terrein 
aan. We buigen af richting centrum. Na een sanitaire 
stop nog even naar het Spanjaardsgat (12). Velen 



denken ten onrechte dat Adriaan van Bergen hier het 
kasteel heeft benaderd.

Door de blokkade die Karel van Mansfelt, in opdracht 
van de Hertog van Parma, meteen na de overval voor 
de stad opwierp, kon het turfschip de stad niet meer 
verlaten; bovendien was het door de ombouw niet 
meer geschikt voor het vervoer van turf.
De Staten Generaal besloten het schip aan te kopen 
“tot eene eeuwige memorie”. Doordat het schip 
niet in de kasteelgracht kon blijven liggen, werd het 
binnen de wallen van het kasteel op het droge gezet. 
In 1625 wordt er melding gemaakt van een “oudt 
verrot turfschip”. Toen Spinola in 1625 Breda weer 
innam voor de Spanjaarden werd het bewijs van de 
nederlaag van 1590 “kort en bondig” verbrand.

Tegen 14.45 uur vingen we de terugtocht aan. Nadat 
we de eerste en laatste brug gepasseerd waren, zetten 
we de beide masten weer in volle glorie. De wind was 
helemaal weggevallen maar een lugger zonder masten 
is eigenlijk ook niet veel …
Boer Romme van de Antonishoeve wist ons onderweg 
te vertellen dat de oorspronkelijke opstapplaats van de militairen bij zijn 
hoeve was. Hier aan land gaan was ook niet aantrekkelijk. Een lelijke hond 
die ongetwijfeld geen Italiaanse aanvalstermen verstaat, zorgde ervoor dat we 
doorvoeren. In de Westpolder zagen we drie prachtige grote zilverreigers.
Om 17.15 zetten we weer veilig en zeer voldaan voet op Leurse bodem. We 
doken het café in voor een carnavalspalmpje. Doordat Trizonia niet in de haven 
kon blijven liggen, werd ze op de trailer op het droge gezet.
Een heerlijke tocht van zo’n 47 kilometer was ten einde, maar het zeilseizoen is 
begonnen.   

Gijs van Kemenade  lugger Trizonia  


