
 Mariabeeld in de Antoniuskathedraal
 Sint Janstraat 8
In de Antoniuskathedraal bevindt zich aan het einde 
van de linker zijbeuk een Mariabeeld uit 1900 met het 
Kind Jezus op haar arm. Haar rode ondergewaad duidt 
op haar waardigheid God te hebben mogen dragen; de 
blauwe mantel geeft haar menselijkheid aan.
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 Maria van Breda in de Antoniuskathedraal
 Sint Janstraat 8
In het linker voorportaal van de Antoniuskathedraal 
staat het koperkleurige beeld Maria van Breda. Deze 
statige en vrouwelijke Maria, staande op een maansikkel 
met een lerende Jezus op haar arm, is de koningin van 
de hemel maar ook de zorgende en bemiddelende 
Moeder van haar Zoon. Het beeld werd in 2006 door 
Marc Koreman vervaardigd.
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 Glas-in-lood ramen in de Antoniuskathedraal
 Sint Janstraat 8
Links voorin de Antoniuskathedraal bevindt zich een 
gebrandschilderd raam waarop Maria staat afgebeeld 
als toevlucht van de zondaars. Langs de zijbeuken 
bevinden zich grisaille ramen die Maria bezingen met 
teksten uit de Laudes Marianæ en de litanie van Loreto.
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 Maria, Moeder van Smarten
 Sint Janstraat 8
In de ontmoetingsruimte naast de Antoniuskathedraal 
bevindt zich een lindehouten beeld uit ongeveer 1680 
van Maria, Moeder van Smarten. De barokke Maria kijkt 
omhoog, haar handen bij elkaar gevouwen rond haar 
hart dat doorstoken is met een zwaard van verdriet, 
zoals Simeon aan Maria had voorspeld: “En uw eigen 
ziel zal door een zwaard worden doorboord” (Lc. 2, 35).
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Maria

 Gevelsteen op de uitbouw van de pastorie
 Catharinastraat 45
Maria, staande op een maansikkel en met haar handen 
in de orante-houding, vertrapt met haar voet de kop van 
de slang. Deze beeltenis is grotendeels gebaseerd op 
de Openbaring van Johannes, waar staat: “Er verscheen 
een groot teken aan de hemel: een vrouw, bekleed met 
de zon, de maan onder haar voeten” (Openb. 12, 1), en 
op het verhaal van de zondeval uit Genesis, waar God 
tegen de slang zegt: “Vijandschap sticht ik tussen u en 
de vrouw, tussen uw kroost en het hare. Het zal uw kop 
bedreigen, en gij zijn hiel” (Gen. 3, 15). Het kunstwerk 
van Lou Manche (1908-1982) werd in 1967 aangebracht 
bij gelegenheid van het 700-jarig bestaan van het 
Begijnhof.
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 Annunciatie in de Grote Kerk
 Kerkplein 2
Op de noordelijke muur van het Noorder Trancept 
van de Grote Kerk bevindt zich een 15e-eeuwse muur-
schildering. Ze beeldt uit hoe Maria reageert op de 
boodschap van de engel Gabriël dat zij moeder zal 
worden van de Zoon van God: “Zie de dienstmaagd des 
Heren; mij geschiede naar uw woord” (Lc. 1, 38). In de 
20e eeuw werd de schildering grondig gerestaureerd. 
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 Mariabeeld in het praalgraf van Engelbrecht I
 Kerkplein 2
In het 15e-eeuwse praalgraf van graaf Engelbrecht I van 
Nassau in de Grote Kerk zitten Engelbrecht, zijn vrouw 
Johanna van Polanen en hun zoon Jan IV met zijn vrouw 
Maria van Loon geknield voor een Maria met het Kind 
Jezus op haar arm. Het oorspronkelijke Mariabeeld, de 
‘Zwarte Lieve Vrouw’, werd in 1624 stukgeslagen en in 
de 19e eeuw door Pierre Cuypers gereconstrueerd.
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5 Gebrandschilderd raam bisschopshuis
 Veemarktstraat 46
In het glas-in-lood boven de voordeur van het 
bisschopshuis is het oude wapen van het bisdom zicht-
baar. Tegen een rode achtergrond met de drie kruisen 
van de stad Breda staat Maria ten hemel opgenomen, 
de patroon van het bisdom Breda. Sinds 2016 wordt 
deze fi guur in het beeldmerk van het bisdom gebruikt.

 Gevelbeeldje van Maria met Kind
 Veemarktstraat 64
Onder het fronton boven de voordeur bevindt zich een 
klein beeldje van Maria met het Kind Jezus op haar arm. 
Het gaat vanwege zijn kleur en afmeting helemaal op in 
de rijk versierde deurpost.
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 De kus
 Catharinastraat 23
Op de gevelsteen aan de binnenzijde van het poortge-
bouw van het Begijnhof staan Jozef, Maria en de engel 
Gabriël afgebeeld. Hier wordt verbeeld hoe Jozef, nadat 
de engel hem in een droom had uitgelegd dat Maria 
zwanger was van de Heilige Geest, haar tot zijn vrouw 
neemt: “Ontwaakt uit de slaap deed Jozef zoals de engel 
van de Heer hem bevolen had en naam zijn vrouw tot 
zich” (Mt. 1, 24). Het kunstwerk van Lou Manche (1908-
1982) werd aangebracht toen het nieuwe poortgebouw 
in 1980 in gebruik werd genomen.
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 Mariabeeld in de Catharinakapel
 Catharinastraat 45
In de Catharinakapel staat boven het linker zijaltaar een 
19e-eeuws houtgesneden beeld van Onze Lieve Vrouw. 
De rijke draperieën en het zeer hoog gehouden Kind 
zijn kenmerkend voor de 19e-eeuwse neogotiek.
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Afstand en duur van de wandeling
De standswandeling is 3,2 km lang en is in 1 uur te 
lopen.

Openingstijden kerken en kapellen
Antoniuskathedraal: 
Catharinakapel: ma t/m zo: 08.00-17.00 uur
Grote Kerk: ma t/m za: 10.00-17.00 uur
 zo: 13.00-17.00 uur
Sint Joostkapel:  

Colofon
Deze stadswandeling is een uitgave van Parochie 
Breda Centrum.
Samenstelling, teksten en foto’s: Steven van Roode
Foto Mariabeeld Antoniuskathedraal: 
kerkfotografi e.nl
Kaart: openstreetmap.org

Stadswandeling langs
beeltenissen van Maria

Parochie Breda Centrum
Sint Janstraat 8
4811 ZL  Breda
www.parochiebredacentrum.nl

Maria in Breda Maria in Breda



 Maria op het grafmonument van Renesse
 Kerkplein 2
In de Grote Kerk bevindt zich in de wandnis achter de 
16e-eeuwse tombe van drossaard Frederik van Renesse 
en zijn vrouw Anna van Hamel een beeltenis van een 
biddende Onze-Lieve-Vrouw van Smarten met een 
doorboord hart. Om Maria heen zijn op ronde reliëfs de 
zeven smarten weergegeven, waaronder de vlucht naar 
Egypte (Mt. 2, 13) en de kruisiging van Jezus (Joh. 19, 25). 
Het gezicht van Maria en dat van Jezus in de reliëfs zijn 
tijdens de beeldenstorm van 1566 weggehakt.
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 Annunciatie en visitatie op het koorgestoelte 
 Kerkplein 2
Op de met snijwerk versierde buitenzijden van het 
15e-eeuwse koorgestoelte tegen de zuidelijke koor-
muur van de Grote Kerk  zijn scènes uit het leven van 
Maria weergegeven. Aan de apsiszijde zijn links en 
rechts beneden Maria en haar nicht Elisabeth  te zien, 
beide beschadigd in de beeldenstorm. Samen stellen 
ze de ontmoeting tussen de twee zwangere vrouwen 
voor (Lc. 1, 40). Aan de schipzijde stond waarschijnlijk 
de annunciatie afgebeeld, waarvan nu links onder al-
leen de engel Gabriël nog zichtbaar is. 
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 Devotietegel op de Grote Markt
 Ridderstraat/Grote Markt
Door heel Breda vind je terracotta tegels in gevels 
ingemetseld met daarop een afbeelding van Onze-
Lieve-Vrouw van Altijdurende Bijstand. Vooral rond de 
Tweede Wereldoorlog werden de tegels ingemetseld 
om Maria te vragen het gezin of de stad te beschermen 
tegen het oorlogsgeweld. Na de bevrijding werden ze 
aan de gevels bevestigd om Maria te danken.
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Maria   en Breda
De Maagd Maria en de stad Breda gaan al lang sa-
men. Toen de heer van Breda rond 1100 zijn eigen 
houten kerkje timmerde op de plek waar nu de 
Grote Kerk staat, werd het toegewijd aan Onze-Lie-
ve-Vrouw. Sindsdien bestaat er een bijzondere 
band tussen de Moeder Gods en de inwoners van 
de stad.
Ze werd door de eeuwen heen door de Breda-
naars vereerd en aangeroepen, bezongen en 
bedankt. Maar ook weggehakt en stukgeslagen, 
overkalkt en verbrijzeld. 
Deze stadswandeling brengt je langs afbeeldingen 
van Maria die de lange en bewogen geschiedenis 
tussen haar en Breda laten zien: van de middel-
eeuwse devotie, de sporen van de reformatie en 
de beeldenstorm, via het katholiek réveil en het 
rijke roomsche leven tot aan de Tweede Wereld-
oorlog en de heropleving van haar verering in 
onze tijd.
 

 Onze-Lieve-Vrouw van de Ginnekenstraat
 Ginnekenstraat 23
In de volksmond heet het 14e-eeuwse kapelletje in de 
Ginnekenstraat nog steeds de Sint Joostkapel, maar na 
de Tweede Wereldoorlog is het aan Maria toegewijd. 
Daarmee loste de bisschop van Breda zijn belofte in 
dat er een Mariakapel zou worden ingericht als de stad 
de oorlog zonder grote rampen zou doorstaan. Het 
Mariabeeld in de kapel is van de hand van Niel Steen-
bergen (1911-1997). Zij staat als Vrouw zonder zonde op 
een console die de zondeval van de mens verbeeldt. De 
gebrandschilderde ramen, die o.a. de strijd tussen Ma-
ria en Satan tonen en de bescherming van Breda door 
Maria, zijn ontworpen door Gisèle van Waterschoot 
van der Gracht (1912-2013). Het kapelletje is voor veel 
voorbijgangers nog steeds een rustpunt in de drukke 
winkelstraat, volgens het opschrift boven de ingang: 
Hac ne vade via quin dixeris ave Maria (Bid als ge hier 
passeren moet, Maria wees gegroet).
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 Zwarte Madonna van Częstochowa
 Lovensdijkstraat 2
Niet op de wandelroute, maar wel een bezoek waard, 
ligt de Poolse kapel op de hoek van de Lovensdijkstraat 
en de Wilhelminasingel. Deze bakstenen openluchtka-
pel bevat een afbeelding van Maria, gebaseerd op een 
icoon van de Zwarte Madonna van Częstochowa. Ma-
ria is afgebeeld als de Hodegetria, ‘Zij-die-de-weg-wijst’. 
Met haar rechterhand wijst Maria naar het Kind Jezus 
die op haar arm zit. De afbeelding is gemaakt door Jan 
Gladdines (1917-2004), die er 260 mozaïektegels voor 
gebruikte, ingelegd met edelstenen en bladgoud. De 
kapel werd in het Mariajaar 1954 ingewijd, uit dank-
baarheid voor de bevrijding van Breda door de Eerste 
Poolse Pantserdivisie in 1944. 
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