Lezing heemkundekring Made en Drimmelen op 12 december 2018

Begijnen waren geen domme kwezeltjes!

Terecht koestert Breda zijn Begijnhof. Samen met de Grote Kerk en het
Kasteel maakt het de binnenstad tot een historisch unieke plaats die in
de omgeving nauwelijks zijn gelijke kent.
De meesten van u zullen wel eens één of meerdere keren de poort
vanuit de Catharinastraat zijn doorgegaan en zo ineens in dit betoverend
mooie hofje met zijn oase van rust beland zijn. Steeds opnieuw kan dan
worden genoten van de geurige kruidentuin, de gevels van de 31
woninkjes, de fraaie Catharinakerk met pastorie en tegenwoordig ook
een heus museum.
Dat het hier een voormalig religieus centrum betreft en dat in die huisjes
tot het eind van de vorige eeuw Begijnen woonden, mag bekend
verondersteld worden.
Maar wat waren nu precies Begijnen? Hoelang bestaat dit hofje eigenlijk
al? Heeft het altijd al op deze plaats gelegen? Wat hebben die Begijnen
nu precies met de bewoners van het Kasteel en de familie Van Nassau
te maken? Welke functie had en heeft nu precies de Waalse Kerk?
Vragen waar we misschien niet direct antwoord op weten.
Heemkundekring Made en Drimmelen heeft daarom een
Begijnhofkenner bij uitstek, Martin Rasenberg, uitgenodigd om op
woensdag 12 december a.s. een lezing over de historie van het
Bredase Begijnhof te komen verzorgen. Martin is sinds 1997 als
beheerder in dienst van deze oudste nog bestaande Begijnhofrechtspersoon in Europa, woont er, is een bovengemiddeld kenner van
het tot in de dertiende eeuw teruggaand Begijnhofarchief en heeft al
heel wat publicaties over dit onderwerp op zijn naam staan. Allemaal
ingrediënten die ons weer een mooie lezing beloven.
De lezing wordt zoals gewoonlijk gehouden in hotel- partycentrum ’t
Trefpunt, Raadhuisplein 1a te Made en begint om 20.00 uur (inloop

vanaf 19.30 uur). Zowel leden als niet-leden zijn van harte welkom. De
toegang is gratis, consumpties uiteraard voor eigen rekening.
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