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donderdag 2 maart 2018
Martin Rasenberg
Theaterzaal van Cultureel Centrum ‘De Schattelijn’
20.00 uur (inloop vanaf 19:30)

M.M.M Rasenberg (Martin) is geboren in Breda op 30 november 1978. Hij is sedert 1997
in dienst bij het Begijnhof als beheerder. Hij heeft in 2003 het initiatief genomen tot heroprichting van het Bredase Gilde van het heilig Sacrament van Niervaert en is daar nog
steeds voorzitter van. Hij verzorgt geregeld publicaties en lezingen over het Begijnhof.
De instelling ‘Begijnhof Breda’ is net zo oud als de stad Breda zelf. Al zeer vroeg woonden er begijnen naast de burcht van de heer van Breda. Bij de Bredase begijnen is lang
de overlevering bewaard dat hun instelling zou zijn gesticht in 1240 danwel 1246, maar
hiervoor is geen definitief bewijs gevonden.
Op 22 maart 1267 moet de Bredase begijnengemeenschap zich echter al tot een maatschappelijk relevante organisatie hebben ontwikkeld. Op die dag ontvangt ze van de
heer van Breda (Hendrik V van Schoten) de grond waarop zij zich gevestigd heeft, en
die zij van zijn voorouders in erfpacht heeft
ontvangen, in eigendom. Tevens verleent de
heer van Breda aan deze begijnengemeenschap toestemming om op die grond een eigen
kerk te bouwen en een begraafplaats aan te
leggen. Vanaf 22 maart 1267 ontstaat zo voor
het eerst een (volwaardig) Begijnhof in Breda.
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Speciale aandacht
www.canongeertruidenberg.nl

Martin Rasenberg

Foto’s Wikipedia

De oprichting van een begijnhof in Breda staat
niet op zich. De begijnenbeweging moet een
brede volksbeweging zijn geweest. In de dertiende eeuw waren er 94 begijnengemeenschappen in (het huidige) België, 38 in Nederland, 36 in Noord-Frankrijk, minstens 54 in
Duitsland en een klein aantal in Italië, Hongarije, Zwitserland, Luxemburg, Oostenrijk, Polen
en Engeland. Veel van deze gemeenschappen
zijn in de veertiende eeuw weer verdwenen
toen bij het concilie van Viënne (1311) de beweging van begijnen (en de mannelijke begarden) door de Kerk werd veroordeeld. In de
Nederlanden heeft een aantal begijnengemeenschappen overleefd omdat deze vrouwen
in besloten begijnhoven waren gaan samenwonen die onder bescherming werden genomen
door plaatselijke bisschoppen. Het rijke archief
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Vervolg lezing: “Begijnhof Breda, 750 jaar ”
van
. het Begijnhof Breda bevat nog een originele oorkonde uit 1330 waarin de bisschop van Luik verklaart dat het
Bredase Begijnhof niet valt onder de bovengenoemde veroordeling van paus Clemens V.
Toen Engelbrecht I van Nassau op 1 augustus 1403 in het huwelijk trad met de Bredase erfdochter Johanna van
Polanen was het begijnhof al meer dan 100 jaar de meest nabije buur van het kasteel. Dit verklaart de hechte band
die er tussen het Begijnhof en de familie van (Oranje-) Nassau bestaat. Hendrik III van Nassau wilde echter in het
tweede kwart van de zestiende eeuw zijn kasteel in Breda uitbreiden tot eerste Renaissance paleis boven de Alpen.
De ligging van het begijnhof met de hoge kerk ervoer men echter steeds meer als een zwakke plek in de verdediging van dat paleis. Hendrik III kwam in 1531 met de begijnen overeen dat zij hun hof zouden verplaatsen naar de
huidige locatie aan de Catharinastraat. In de oorkonde waarin deze afspraak schriftelijk werd bevestigd beloofde hij
de begijnen en hun hof tevens blijvende bescherming namens zichzelf en al zijn (erf)opvolgers.
Het archief van het Begijnhof bevat nog diverse
aken van sauvegarde waarin de prinsen van Oranje-Nassau de door Hendrik III toegezegde bescherming bevestigen. Bovendien blijkt uit het archief dat
personen van de familie van Nassau bij incidenten
ook daadwerkelijk intervenieerden ten gunste van
de begijnen.
De instelling ‘Begijnhof Breda’ vierde in 2017 het
750-jarig bestaan. Het is thans de oudste nog bestaande Begijnhof-rechtspersoon in Europa. Van de
geschiedenis van het Begijnhof Breda getuigt een
zeer uitvoerig archief, bestaande uit 42.000 pagina’s. Het historische begijnhofarchief is in 2013 in
het kader van het landelijke programma ‘Archieven
Metamorfoze’ gerestaureerd en gedigitaliseerd en is
thans volledig beschikbaar op internet. Het 750-jarig
bestaan van het Begijnhof is met vele activiteiten
Foto’s Wikipedia
gevierd en het bestuur van het Begijnhof heeft een
serie van vijf boeken uitgebracht over verschillende aspecten (fotoboek [2011], boek over de spiritualiteit van de
begijnen [2013], boek over het archief [2015], een wetenschappelijke monografie over de algemene geschiedenis
[2017] en een wetenschappelijke monografie over de bouwhistorie van het Begijnhof [2017]).
Onze excuses voor het ontbreken van het verslag betreft de lezing “de Brabantse ijzeren eeuw” Spreker
Hans van Eeden. Wegens verhindering en ziekte van betreffende personen welke normaal gesproken bereid
zijn verslag te doen is het deze keer niet gelukt een verslag samen te stellen. Naar horen zeggen is de lezing
goed bezocht door een 60 tal bezoekers.

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van de
Oudheidkundige Kring ‘Geertruydenberghe’ op donderdag 22
maart 2018
Locatie: Cultureel Centrum ‘De Schattelijn’, vergaderruimte 1e verdieping.
Tijd:
: 19.00 uur
Aansluitend om ca. 20.00 uur, lezing in de theaterzaal.

Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Opening en mededelingen.
Goedkeuring verslag vorige jaarvergadering d.d. 16 maart 2017
Jaarverslagen 2017
Financieel jaarverslag 2017 en Balans per 31 december 2017
Bevindingen van de kascommissie, de heren Louw Eijben en Wim Sluiter
Begroting 2018
Bestuursverkiezing 2018
Het bestuur bestond in 2017 uit: Jan van Gils, voorzitter, Anton Krols (secretaris), Ron Ahrens (penningmeester), Chris van den Heijkant (lid), John François (lid).
Er zijn dit jaar geen aftredende bestuursleden. Leden die zich kandidaat willen stellen voor een bestuursfunctie kunnen zich tot 48 uur voor de vergadering aanmelden bij de voorzitter of secretaris. Ondersteuning, in de vorm van een nieuw bestuurslid, is zeer gewenst.
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9.
10.
11.
12.
13.

Benoeming kascommissie 2018.
Behandeling van het nieuwe huishoudelijk reglement.
Huldiging jubilarissen.
Rondvraag
Sluiting met aansluitend om ca. 20.00 uur in de theaterzaal een lezing door de heer Martin Rasenberg
over “Begijnhof Breda, 750 jaar”.
Alle stukken worden vooraf aan de vergadering, digitaal toegezonden aan die leden waarvan het e-mailadres bij
het secretariaat bekend is. Van deze vergadering liggen de stukken achterin de vergaderzaal, in een beperkt aantal ter inzage voor die leden welke geen e-mailadres hebben.
Weet U niet zeker of Uw adres bekend is dan kunt U dit alsnog doorgeven via: info@oudheidkundige-kringgeertruidenberg.nl , waarna de stukken U worden toegezonden.

Gefeliciteerd, uw club doet mee met
de Rabobank Clubkas Campagne!
De inschrijving van uw vereniging/stichting Oudheidkundige Kring ‘Geertruydenberghe’ voor de Rabobank Clubkas
Campagne is positief beoordeeld. We hebben de definitieve goedkeuring van de deelname van onze vereniging aan
de Rabobank Clubkas Campagne van Rabobank Amerstreek ontvangen.
Wie kunnen er stemmen?
Leden van Rabobank Amerstreek ontvangen voor de stemperiode per post een unieke code waarmee ze kunnen
stemmen. Van woensdag 4 april t/m maandag 16 april 2018 brengen zij hun stem uit op de verenigingen en/of stichtingen die zij een warm hart toe dragen. Ieder lid ontvangt vijf stemmen, waarvan maximaal twee stemmen op dezelfde vereniging mogen worden uitgebracht.
Let op: alleen leden van Rabobank Amerstreek mogen stemmen. Als u klant bent, bent u niet automatisch lid. Is
iemand nog geen lid, maar wel klant van Rabobank Amerstreek? Dan kan hij/zij tot 1 maart 2018 lid worden en
meestemmen. Het lidmaatschap aanvragen kan via onze website www.rabobank.nl/amerstreek, onder het blokje
‘De voordelen van het lidmaatschap’.
Wat kunnen clubleden doen om te steunen?
Als clublid kunt u in de eigen omgeving bij familie, vrienden en kennissen informeren of zij lid zijn van Rabobank
Amerstreek en vragen of zij op uw vereniging willen stemmen.

Mogen we ook dit jaar weer op uw steun rekenen?

Te koop aangeboden
Sinds op 11 september 2007 de Wet op de Archeologische Monumentenzorg (of het Verdrag van Malta) is ingevoerd, moet alle archeolgisch graafwerk in Nederland door professionele bedrijven verricht worden. Dit betekent dat
het graafwerk voor onze Kring op een zeer laag pitje is komen te staan. Daarom heeft het Kring bestuur besloten,
mede in verband met de beperkte beschikbare opslagruimte, enige archeologische graafgereedschappen te verkopen.
Het eerste object dat te koop wordt aangeboden, tegen een kleine vergoeding, is een in prima staat verkerende
stalen kruiwagen met rubber band. Zie foto’s. Degene die interesse heeft kan zich melden via telefoon 0162-520519
of via info@oudheidkundige-kring-geertruidenberg.nl

Foto’s Jan Domenie

Pagina 4 van 6
Erfgoedcollege De Zuiderwaterlinie
De Zuiderwaterlinie is een aaneenschakeling van elf Brabantse vestingsteden en hun ommeland; van Bergen op
Zoom tot voorbij Grave. Het was de indertijd wereldberoemde vestingbouwer Menno van Coehoorn die er rond
1700 een samenhangend geheel van maakte. In geval van vijandelijke dreiging van buiten kon men grote stukken
land onder water zetten. De Zuiderwaterlinie is niet alleen belangrijk militair erfgoed maar markeert nog altijd een
culturele grens tussen Noord en Zuid, zand en klei, protestant en Rooms-Katholiek. Op deze middag schetsen we
een beeld van de historische achtergrond van dit erfgoed en de koppeling met toerisme. Hoe kun je de kracht van
zo'n 'monument' inzetten voor de marketing van je bedrijf.
Datum: 8 mei 2018, 1400-16.30
Sprekers: Ien Stijns (Slot Loevestein) en Patrick Timmermans (Erfgoed Brabant)
Praktische informatie
Kosten: €15,- per college en €45,- voor de volledige reeks. Ontvangst met kopje koffie of thee inbegrepen.
Locatie: Theater de Kring, Kerkstraat 1, Roosendaal
Kaarten: online te bestellen via de website van Theater de Kring en via info@tongerlohuys.nl o.v.v. de naam van
het erfgoedcollege dat u wil volgen, of de hele reeks. Vermeld u dan ook uw naam en adresgegevens en wij zorgen dat uw kaarten klaar liggen bij uw eerste bezoek.
Let op: Bij ieder college is de inloop van 14.00-14.30 uur. U kunt dan een gratis
kopje koffie of thee drinken. Om 14.30 uur start het college.

Moord en doodslag in het archief
Lezingencyclus over rechtspraak door de eeuwen heen
PERSBERICHT
In maart en april organiseren Regionaal Archief Tilburg, Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) en mr.
Erik-Jan Broers (Tilburg Law School, TilburgUniversity) drie lezingen over rechtspraak vanaf de middeleeuwen,
getiteld Moord en doodslag in het archief.
Lezingencyclus ‘ter leering ende vermaeck’.
Het strafrecht behoort tot de meest ingrijpende en meest tot de verbeelding sprekende onderdelen van het recht.
Misdaden laten diepe sporen na in een mensenleven, net als de daaropvolgende juridische reacties. Dat was
vroeger niet anders dan nu. In oude archieven is er veel interessant onderzoeksmateriaal bewaard gebleven,
zoals processtukken en vonnisboeken. In het archiefmateriaal is geen abstract recht terug te vinden, maar ‘recht
met een menselijk gezicht’. Recht dat is toegepast op ’echte’ mensen van vlees en bloed die ooit met het strafrecht in aanraking zijn gekomen. De criminele processen bieden een grote variëteit aan misdaden: van beledigingen, burenruzies en diefstal tot verkrachting, moord en doodslag.
Het doel van deze lezingencyclus is om belangstellenden kennis te laten maken met en inzicht te geven in de
rechtsgang van vroeger. Daarbij komt bijvoorbeeld aan bod op welke wijze een strafproces werd gevoerd, de verweermiddelen van de verdachte en de werkzaamheden van de beul.
Bij de lezingen komen concrete strafprocessen aan de orde. Natuurlijk laten we ook de verschillende soorten archiefstukken zien. Op deze manier wordt niet alleen inzicht verkregen in de strafrechtspraktijk uit voorgaande
eeuwen, het is ook een kennismaking met de inwoners van Brabant die zich hebben moeten verantwoorden voor
de rechter.
Geïnteresseerden kunnen zich tot en met 1 maart per mail aanmelden
via info@regionaalarchieftilburg.nl<mailto:info@regionaalarchieftilburg.nl
o.v.v. Moord en doodslag.
Deelname is kosteloos (inschrijven kan alleen voor de hele lezingencyclus). Er is plaats voor maximaal 50 deelnemers. De lezingen vinden
plaats op:
•
3 maart van 10.00 tot 12.30 uur (locatie BHIC)
•
17 maart van 10.00 tot 12.30 uur (locatie Regionaal Archief Tilburg)
•
7 april van 10.00 tot 12.30 uur (locatie BHIC)
Adres BHIC: Zuid Willemsvaart 2, 5211 NW ’s-Hertogenbosch
Adres Regionaal Archief Tilburg: Kazernehof 75, 5017 EV Tilburg
’s-Hertogenbosch, 13 februari 2018
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3,1 miljoen euro voor opknapbeurt Fort Altena, Sint-Jan en Grote
Kerk en nog 7 monumenten
WERKENDAM - De provincie speelde zaterdag voor Sinterklaas. Tien monumenten
krijgen in totaal 3,1 miljoen euro om de boel goed op te knappen. Eén ervan is
Fort Altena in Werkendam. Grote delen van het complex zijn al gerestaureerd. Nu is de 'bomvrije kazerne' van het
fort aan de beurt. Totale kosten daarvan: 400.000 euro.
Van een afstandje ziet 'Remise B.' er nog best aardig uit. Maar als je dichterbij komt, zie je het verval. Wessel Zonneveld gaat de restauratie namens Brabants Landschap verzorgen. Hij laat op verzoek wat pijnpunten zien. "Hier
drukt een metalen luik het hele metselwerk en natuursteen kapot", wijst hij aan.
Het metalen luik is trouwens ook helemaal verroest. "Dus we gaan dat hele blok natuursteen uithakken. We gaan er
nieuwe stenen in zetten. En de luiken gaan we helemaal uit elkaar halen en herstellen."
Dak
Even verderop, op een hoek van de kazerne, zie je stenen loszitten. Die worden ook vervangen. Maar de restauratie die het meest in het oog springt, is het dak. Dat is bedekt met drie meter zand. En dat gaat er allemaal vanaf.
Zonneveld: "Als alles eraf is, gaan we isoleren. En dan komt het hele zandpakket weer terug."
De restauratie start dit voorjaar, in oktober moet het klaar zijn.
3,1 miljoen
In totaal deelde de provincie zaterdag 3,1 miljoen euro uit. Het geld ging naast Werkendam naar Brouwerij De Gecroonde Bel in Oosterhout (272.847 euro), de Sint-Jan in Den Bosch (248.204 euro), de Maria Magdalenakerk in
Geffen (237.190 euro), de Grote Kerk in Breda (217.972 euro), de Bartholomeuskerk in Waspik (400.000 euro), het
Klooster Oude Dijk in Tilburg (325.628 euro), de stuwen in het Peelkanaal (onderdeel van de Peel-Raamstelling,
400.000 euro), Vredelust in Tilburg (400.000 euro) en De Wamberg in Berlicum (201.207 euro).
Volgens gedeputeerde Henri Swinkels is het belangrijk om de monumenten in stand te houden. "Brabant is bezaaid
met erfgoed, van oude kloosters en fabrieken tot forten en molens. Al dat erfgoed vertelt iets over onze identiteit,
maakt ons verleden zichtbaar en verbindt ons er mee. Dat willen we zichtbaar maken en houden.”
Meer informatie volg deze link en kijk en beluister het filmpje,
http://www.omroepbrabant.nl/?news/274407862/3,1+miljoen+euro+voor+opknapbeurt+Fort+Altena,+SintJan+en+Grote+Kerk+en+nog+7+monumenten.aspx

Publicatie: zaterdag 3 februari 2018 - 17:11
Auteur: Tom van den Oetelaar

In de dorpen in het Groningse aardbevingsgebied maakt zestig tot
tachtig procent van de woningen plaats voor nieuwbouw.
Dorpen krijgen te maken met kaalslag en herbouw, omdat de versterking van woningen in de meeste gevallen veel
duurder is dan nieuwbouw. Ook hebben de meeste panden geen beschermde status.
Gedeputeerde Fleur Gräper (D66) is geschrokken van de cijfers. ,,We moeten heel goed nadenken over het karakteristieke beeld van een dorp. Wat de overheid kan doen, is met nieuwe bouwbesluiten kwalitatieve eisen stellen
aan nieuwbouw.’’
Dagblad van het Noorden 7 februari 2018
Meer lezen volg deze link; http://www.dvhn.nl/groningen/60-tot-80-procent-van-Groninger-gasdorpen-gesloopt-endie-verliezen-daardoor-massaal-karakter-22888799.html
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DIVERS NIEUWS
Ledenvaria:
Agenda:
- Lezingen Oudheidkundige Kring
22 maart: Lezing het Begijnhof
19 april: Lezing Breda spoort, Walter van de Calseyde
- Algemene ledenvergaderingOKG: 22 maart 2018
om 19:00 uur. Hierna volg de lezing
- Vergadering bestuur OKG datum komende vergadering 11 april 2018.
- tentoonstelling ‘Poortwachter van de Republiek.
Grave en de Zuiderwaterlinie geopend va 14 maart
2018. Graafs Museum St. Elisabethstraat 10a
5361 HK Grave. Open woensdag t/m zondag 13–17
uur
- Brandsymposium 2018 Donderdag 12 april 2018
vindt het jaarlijkse symposium plaats met praktische
kennis en informatie voor professionals uit de brandveiligheidszorg en de erfgoedsector. Meer weten, volg
deze link,
https://cultureelerfgoed.nl/agenda/brandsymposium2018
- De Nationale Romeinenweek voor de vijfde keer
georganiseerd. Van 28 april tot en met 6 mei 2018
Meer weten volg deze link;
https://erfgoedstem.nl/events/nationale-romeinenweek/
- De Romantiek in het Noorden – Van Friedrich tot
Turner 9 dec. 2017-6 mei 2018 Het Groninger Museum Museumeiland 1 Groningen, Meer informatie volg
deze link,
https://museumtijdschrift.nl/tentoonstellingen/deromantiek-in-hetnoorden/?ct=t(Nieuwsbrief_WBOOKS_11_01_2018)&mc_
cid=5815c6f18d&mc_eid=2cb45f5563
- Geloven in vriendschap – 700 jaar Zwanenbroeders
in ’s-Hertogenbosch. Tentoonstelling van 17 februari –
3 juni. Het Noordbrabants Museum Verwersstraat 41
's-Hertogenbosch, Nederland. Meer weten, volg deze
link;
https://museumtijdschrift.nl/tentoonstellingen/gelovenvriendschap-700-jaar-zwanenbroeders-shertogenbosch/?ct=t(nieuwsbrief_mts_2018_02_15)&mc_cid=
e5c423b130&mc_eid=2cb45f5563
- Brabantse Heemdagen 2/3 augustus 2018 te Sint
Oedenrode (Meierijstad)
- Ridders en kastelen, een nieuwe kijk op de Middeleeuwen. De tentoonstelling is te zien vanaf 29 september 2017
t/m 2 september 2018. https://www.museon.nl/nl/tentoonstellingen/ridders-enkastelen?id=banner Museon Stadhouderslaan 37
2517 HV Den Haag Tel. 070-3381 338
- 2018 Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed.
De Europese commissie heeft 2018 uitgeroepen tot
het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed. Meer informatie zie https://cultureelerfgoed.nl/2018
Planoverleg schema 2018
Het Monumentenhuis Brabant biedt in samenwerking met
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de provincie
Noord-Brabant de mogelijkheid om ingrijpende restauratie- en herbestemmingsplannen voor rijksmonumenten
vroegtijdig te bespreken. Meer weten volg deze link,
http://www.monumentenhuisbrabant.nl/nieuws/

Van onze bibliotheek
---------------------------------------------Circulatie heemkunde bladen
Wist u dat binnen de kring diverse bladen circuleren
welke in een roulatiesysteem onder de leden worden
doorgegeven? Heeft u hiervoor interesse kunt u zich
opgeven bij Anne v.d. Berg-ter Schure of via email
info@oudheidkundige-kring-geertruidenberg.nl
Een overzicht van deze bladen treft u hieronder;
- De Klok
Heemkunde kring Made
- De Mulder
Heemkunde kring Gilze Rijen
- De Wazerwijen
Heemkunde kring Dongen
- Engelbrecht van Nassau
Heemkunde kring
Breda
- De Búrt
Heemkundekring Hooge en Lage
Zwaluwe
- Effe Lústere Heemkunde kring Werkendam
- De Waterschans
Heemkunde kring Bergen op
Zoom
- Met gansen trou
Heemkunde kring Heusden
e.o.
- De Koerier Brab.
Heem en Erfgoed Brabant
- Holland Historisch tijdschrift
- Immaterieel erfgoed
- Saillant
Stichting Menno van Coehoorn
- Westerheem Nederlandse Archeologie
- Zuidwesterheem Archeologie Zuidwest Nederland
- Vitruvius
Vakblad voor erfgoed professionals
- Terra Cognita Archeologische vereniging Land van
Heusden en Altena
- Archeologisch Magazine
- InBrabant
tijdschrift van Erfgoed Brabant
.
Van
de redactie
Beste leden van de Oudheidkundige Kring Geertruydenberghe,
Mocht u kopij willen aanleveren voor het KringNieuws
of NieuwsFlits wil ik u dit even mee geven:
De uiterste inleverdatum van kopij voor KringNieuws
nr. 4 is 30-3-2018. Het KringNieuws valt dan in de
week van 09-04-2018 in de bus.
Mocht er tussendoor belangrijk nieuws te melden zijn
wordt een NieuwsFlits via email verzonden.
Tip: kent u iemand in uw omgeving die geen emailadres heeft druk de NieuwsFlits even af en doe die
dan bij deze persoon in de bus.
Stuur kopij als Word-document, platte tekst, dus geen
opmaak.
Stuur foto's (onder vermelding van wie, wat, waar en
wanneer) naar John François:
john.francois@hotmail.com
Met vriendelijke groet,
De redactie KringNieuws

