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MARCEL VOS WIL

Het
Turfschip
terug in
de Singel
‘Het Brabantse Paard van Troje.’
Ondernemer Marcel Vos
onderzocht de mogelijkheden
en bedacht het plan om
De List met Het Turfschip na
te bouwen. Het plan is om een
natuur-getrouwe replica te
bouwen van Het Turfschip,
met moderne facetten, zoals
een elektromotor en een toilet,
zodat het geschikt is om met
groepen te varen en het veilig is voor toeristen. Locatie:
Belcrumhaven. Het is overigens
niet alleen een verhaal van
Breda, maar ook van Etten-Leur
en Zevenbergen. Gaat het hem
lukken om vanaf 2019 het schip
wekelijks te laten varen?
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De List met het Turfschip
De List met het Turfschip begint in 1585, toen Breda tijdens de 80-jarige oorlog bezet was door de Spanjaarden.
De vader des vaderlands Willem van Oranje bedacht een
plan om Breda te heroveren door soldaten in een schip te
verstoppen en dat als een soort van Paard van Troje
binnen de muren van het Kasteel van Breda te krijgen.
Helaas werd Willem vermoord en het enige dat resteerde
was de brief aan zijn zoon met de details van het plan.
Vijf jaren later voerde zijn zoon graaf Maurits (toen nog
van Nassau en ook nog geen Prins) De List uit door 75
soldaten in het ruim van een turfschip te verstoppen en
via een barre tocht vanaf Zevenbergen naar Breda te varen.
’s Nachts kropen de verkleumde Nederlandse soldaten uit
het ruim van het Turfschip om de bezetters te overvallen
en te verdrijven. Graaf Maurits stond met zijn leger aan de
poort van Breda te wachten tot die openging en de verdere
herovering van Breda was een feit. De List was geslaagd!

Inname van Breda door middel van
het turfschip, 4 maart 1590.
Charles De Héraugière stuurt zijn
mannen vanuit het schip het kasteel in.
Prent van Jan Frederik Christiaan Reckleben,
naar tekening van Valentijn Bing, 1853-1855.
(bron: Rijksmuseum Amsterdam)

p een zonnige middag spreek ik met Marcel Vos,
van huis uit ondernemer in webshops met veel
in- en export. Hij wilde dit niet zijn hele leven
blijven doen. ‘Ik was op zoek naar een nieuwe
uitdaging. Het uitwerken van De List met het Turfschip
als ultieme citymarketing tool is iets waar ik met plezier
mijn energie insteek.’ Met bedrijven die willen sponsoren
en door samenwerking tussen verschillende partijen zoals
gemeente, provincie, culturele- en onderwijsinstellingen
hoopt hij vanaf 2019 wekelijks het schip te kunnen laten
varen. Ondertussen kan men tijdens de bouw al op de
werf terecht.
Vos spreekt vol vuur over zijn zoektocht naar de bouwtekeningen van de replica van het Turfschip, bij het Breda’s
Museum. ‘Het zou mooi zijn als die replica bijvoorbeeld
op het station te zien is.’ Ook wil hij graag een lichtprojectie van De List op de muren van het Kasteel bij het
Spanjaardsgat zien. ‘Turf is een belangrijk onderdeel
van onze lokale geschiedenis’, vertelt Vos, ‘de toenmalige
economie draaide zelfs voor 50% op het turf steken.
De originele bouwtekening is overigens nog niet
teruggevonden.’

Omdat de bouw
van het schip
enkele jaren gaat
duren wil ik van
de bouwlocatie
al een attractie
op zich maken
Attractie De List
Volgens Vos is De List een verhaal met wereldwijde
potentie waarmee Breda zowel nationaal als internationaal
op de kaart gezet kan worden. Omdat de bouw van het
schip enkele jaren gaat duren wil hij van de bouwlocatie
al een attractie op zich maken en heeft hij contact met
de NHTV en andere partijen om een 360 graden-virtual
reality film te gaan maken die de bezoekers tijdens de
bouw met Oculus Rift brillen kunnen bekijken. Toeristen
gaan zo terug naar de 16e eeuw en kunnen de voorbereiding, de barre tocht en de herovering van Breda in
levende lijve meemaken.
Er wordt ook gewerkt aan een onderwijsprogramma om
De List bij de jeugd weer bekendheid te geven. Vos wil
ook de samenwerking binnen de toeristische en creatieve
sector met dit plan bevorderen. Naast de film kunnen
evenementenbureaus en bootverhuurders hier ook mee
aan de slag, alsmede de hotelbranche middels arrangementen.

Benefietgala en Breda’s Gebakje
Het hele plan gaat meer dan een half miljoen euro kosten.
Voor de financiering heeft Vos een combinatie van eigen
geld, gemeentes, provincie en sponsoring door WestBrabantse bedrijven in gedachten. Daarvoor organiseert hij
o.a. in de herfst van 2016 een benefietgala voor bedrijven
en gemeentes. Ook kunnen 75 particulieren zich voor
€1.000,- p.p. ‘inkopen’ als soldaat van Maurits om de tocht
en de verovering van het Kasteel op de jaarlijkse Nassaudag
te herbeleven. Ook wil hij een wedstrijd voor banketbakkers
organiseren om een Breda’s gebakje te bedenken en
te gaan verkopen, zoals Den Bosch haar Bol heeft.
Vos is in het dagelijks leven in te huren als exportmanager
met als specialisatiegebied Scandinavië. ‘Iemand vond mij
perfect geknipt als projectmanager door mijn verbindende
blik en visie van het grotere geheel.’ Zelf heb ik Marcel
als mede-ondernemer in het Backer & Rueb gebouw leren
kennen als een gedreven ondernemer en man met vooruitziende blik. We delen beiden de interesse voor industrieel
erfgoed. En wat betreft de Belcrumhaven: Het Turfschip is
er zo’n beetje langs gevaren op weg naar het Kasteel van
Breda. Wat zou er nou mooier zijn dan Het Turfschip daar
te gaan bouwen?

Geïnteresseerde partijen
kunnen rechtstreeks met
Marcel Vos contact opnemen.
Dat kan via Facebook,
de website of e-mail:
marcel@vos-nbd.nl
facebook.com/turfschipbreda
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