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Breda als residentiestad van de Nassaus
Een van de grootste residentiesteden in de Nederlanden in het begin van de zeventiende eeuw
Gerard Otten
Breda heeft een rijke geschiedenis. Getuigen daarvan zijn onder andere de oude binnenstad en de Grote Kerk. Deze geschiedenis is (ook ruimtelijk)
voor een groot gedeelte bepaald door de Nassaus en de Oranje-Nassaus. De laatste tijd staat de geschiedenis van de ruimtelijke ontwikkeling van
Breda meer in de belangstelling. We focussen ons daarom nu op de geschiedenis van Breda als residentiestad, een aspect van de
Nassaugeschiedenis dat tot nu tot onderbelicht is gebleven. Door alle bekend feiten opnieuw op een rijtje te zetten ontdekken we nieuwe verbanden.
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Agenda
Maandag 14 maart / Lezing 'Recente vondsten in Bavel"
/ Zaal Tussenpauz
Een lezing over o.a. recente archeologische opgravingen in Bavel, door Erik
Peeters en Joeske Nollen, afdeling Archeologie Gemeente Breda. Aanvang:
20.00 uur, georganiseerd door Heemkundekring Paulus van Daesdonck.

Woensdag 6 maart / Expositie "Blikskes en trommelkes" /
Museum de Rijf
Wie kent niet de cacaobusjes van Droste of de voorraadblikken van De
Gruyter? In deze expositieziet u er tientallen aan u voorbij trekken. Haal
herinneringen op aan grootmoeders tijd en kom kijken tussen 13.30 en
16.30. Gratis toegang.

Zondag 3 april / Van WOII tot Caesar / NBAG i.s.m. Brabants
Heem
Het thema van de voorjaarsstudiedag in Oirschot is 'Archeologie van Oorlog en
Conflict in Brabant'. Aanmelding via de website van NBAG, de kosten van de
studiedag zijn E25,00 per persoon. Aanmelding uiterlijk 29 maart a.s.

Voorjaar 2016 / Erfgoed Academie Brabant / Diverse cursussen
Erfgoed Academie Brabant richt zich op amateurs en professionals die zich o.a.
bezighouden met erfgoed, geschiedenis en volkscultuur in Noord-Brabant en
heeft een ruim cursusaanbod, colleges, workshops en studiemiddagen.

Vrijdagmiddag 22 april / Workshop Huizenonderzoek /
Stadsarchief Breda
Stadsarchief Breda organiseert één keer per jaar een gratis workshop
Huizenonderzoek. Bent u benieuwd naar waar uw voorouders gewoond hebben
of naar wie er voor u in uw huis woonde, schrijf u dan in voor deze workshop!

2016 / Zes eeuwen Nassau's en de Grote Kerk / Grote Kerk
Breda
Met twee nieuwe mediapresentaties, waarin de Nassaus en Oranje-Nassaus
tussen 1403 en 2012 tot leven worden gebracht, wordt hun band met de Grote
Kerk belicht. De kerk is de gehele week geopend en gratis toegankelijk.

Woensdag april 27 / Foto-expositie “Prinsenbeek-Zuid” / Museum
de Rijf
Een foto-expositie georganiseerd door Heemkundekring Op de Beek in
Museum de Rijf aan de Vijverstraat 3 te Prinsenbeek. De expositie is geopend
van 13:30 tot 16:30 en de toegang is gratis.

T/m 12 juni / Rondom het eiland tot aan de koe / Princenhaags
Museum
De historie van de Liesbos- en Doelenstraat, een van de oudste straten van
Princenhage, in beeld gebracht met bijzondere foto's en documenten uit het
heden en verleden. Gratis entree en parkeren
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