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Viering 750 jaar 
Begijnhof Breda

Dit boek geeft een fotoverslag van de evenementen die in 2017 
hebben plaatsgevonden in het kader van de viering van het 
jubileum van het 750-jarig bestaan van het Begijnhof Breda. Met 
bijschriften worden situaties geduid en betrokkenen aan de le-
zer voorgesteld, terwijl uitlatingen van verschillende sprekers in 
korte quotes zijn samengevat. Dit laatste met uitzondering van 
twee toespraken gehouden door de Priorin van St.-Catharinadal 
en de voorzitter van het Begijnhof, die in zijn geheel zijn opge-
nomen.
Ter blijvende herinnering aan het jubileum werd op 3 juni 2018 
het monument onthuld van een brevierende pastoor in de tuin 
van de voormalige pastorie. Het beeld van de hand van Jean en 
Marianne Bremers uit Helvoirt is een eerbetoon aan de veertien 
pastoors die hier in de periode tussen 1674 en 1997 hun dagelijks 
dienende werk voor God en de begijnen hebben verricht. M.M.M. Rasenberg
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In 2017 bestond het Begijnhof Breda 750 jaar. Als formele oprichtingsdatum wordt aangehouden 22 maart 1267.  

Toen immers schonk Hendrik V van Schoten, heer van Breda, aan de begijnen aldaar de gronden waarop zij al 

enige tijd woonachtig waren, en verleende toestemming om daarop een hof met kerk en begraafplaats aan te 

leggen. 

Het Begijnhof is de oudste instelling van Breda en ongetwijfeld een van de oudste rechtspersonen van ons land. 

Ooit waren er ongeveer 1000 Begijnhoven of conventen in Europa waarvan in een aantal gevallen nog wel de 

bebouwing resteert doch waarvan de oorspronkelijke instellingen zijn opgeheven. Dit met uitzondering van het 

Begijnhof Breda dat eeuwenlang bijzondere bescherming heeft genoten van het geslacht van de Nassaus. De 

instelling die in 1267 de gronden ontving is nog steeds de bestaande stichting Begijnhof Breda. Gedurende al die 

750 jaren heeft het Begijnhof Breda haar activiteiten onder leiding van een opvolgend bestuur en met behoud 

van haar hofjeswoningen, archief en overige bezittingen kunnen voortzetten. 

Dit bijzondere jubileum is in 2017 gevierd met tal van activiteiten. Een aantal daarvan was met name bedoeld 

voor bestuur, bewoonsters en genodigden terwijl daarnaast evenementen hebben plaatsgevonden die mede 

gericht waren op een bredere kring van belangstellenden. Bij dit jubileumprogramma kunnen met name genoemd 

worden de formele herdenkingsplechtigheden op 22 maart, de opera-uitvoering op het hof, een aantal bewoners-

activiteiten, het internationaal wetenschappelijk congres en het jubileumconcert in de Grote Kerk. Al de evene-

menten zijn door zeer veel mensen bezocht. Met genoegen stelt het bestuur vast dat door de uitvoerige viering 

van het jubileum het Bredase Begijnhof met zijn boeiende historie onder de aandacht van zeer velen is gebracht. 

Teneinde de herinnering aan deze jubileumactiviteiten vast te houden vond het bestuur het passend een boek uit 

te brengen waarmee met foto’s de verschillende onderdelen van het programma worden getoond. Vele personen 

die bij die evenementen aanwezig zijn geweest zullen zich daarin herkennen. Het bestuur spreekt tenslotte zijn 

erkentelijkheid uit aan de heer M.M.M. Rasenberg die er zorg voor gedragen heeft dat de desbetreffende foto’s 

zijn genomen, een selectie daaruit heeft gemaakt en samen met de heer J.G.O.M. Bakers dit boek heeft samen-

gesteld en vormgegeven.

Namens het bestuur van het Begijnhof,

mr. drs. E.C.M. Wagemakers, voorzitter

Voorwoord
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Erecomité en bestuur

Groepsfoto van de leden van het erecomité en de bestuursleden 

van het Begijnhof. 

Vlnr. (achter) de heren J. Lammen (b), E. Wagemakers (b), 

L. Mertens (b), burgemeester P. Depla (e), Generaal-

majoor N. Geerts (e), P. Rüpp (e), J. van Glabbeek (e) en 

R. Hoosemans (b); (voor) Zr. M. van Bussel (e) en de heer 

H. Margry (b).

‘Wij zijn trots op dit religieuze en culturele erfgoed, dat een 

belangrijke bijdrage levert aan de bekendheid van Breda’. 

Plebaan mr. S.J.M. de Koning, lid erecomité 750 jaar Begijnhof.
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Bewoonsters

Groepsfoto van bewoonsters van het Begijnhof op 1 januari 2017. Vlnr. (achter) L. Rasenberg-de Nijs en hofbeheerder M. Ra-

senberg; J. Selbach-Hermans; M. Meul; M. van Rooij; F. Habraken; H. Bergen; R. den Boer; R. de Koning; J. van Oosterhout; M. 

Weterings; L. van Elewout; (midden) I. de Groot; E. Jaspers; M. van Wanroij; J. Caspers; W. Bouman; M. Nederlof; (voor) K. 

Rasenberg; L. Rasenberg. Niet op de foto staan de bewoonsters: W. Dijkstra; H. de Beukelaar; A. Peeters; I. Blaauw; R. de Wolf; 

M. van Hassel-Maas; A. Pouderoyen; C. van Beek; M.-J. van Thiel; C. Ebbers; T. van Sundert; R. Maas. 

In januari 2017 wordt deze jubileumbijlage bij BN De Stem in 62.000-voud in Breda en omgeving verspreid.
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Carnaval
Speciale prijs als eerbetoon aan onze 900 Bredase begijnen

‘Ik heb drie jaar lang mijn eigen kruid 
op het Begijnhof staan’. 
Carnavalsvorst Daan, Prins van ut Kielegat.

(Links) Zijne Hoogheid Prins Daan van ut Kielegat zaait 

op Carnavalszaterdag, 25 februari 2017, onder klanken 

van het ‘á toi la gloire’ van de Koninklijke Zangvereniging 

Breda’s Mannenkoor het koningskruid (Basilicum) in de 

tuin van het Begijnhof.

De volgende optochtdeelnemers dingen mee naar de door het bestuur ingestelde Begijnhofprijs: 

Zus en zo, C.V. de Meejlopers, De Drie (zonder Kees), C.V. Ouw Loenekes, Boeren Sociëteit Ginneken, C.V. de Narrekoppen, 

Alles Zakt, C.V. de Weggooiers, De Nondejuukes, De Deksels, C.C. de Blauwe Kei, C.V. Witte Tonnie, C.V. de Schutters, C.V. 

Simpel.
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Ondanks het sombere weer hielden de leden van De Deksels de stemming er goed in.

Leden van de Begijnhofjury mevrouw Selbach-Hermans, mevrouw Putters en de heer Rasenberg. 

De voorzitter van de Begijnhofjury, de heer Hoosemans, reikt op 27 februari 2017 de Begijnhofprijs uit in het Chassé Theater.

De Begijnhofprijs wordt toegekend aan De Deksels voor hun stijlvolle performance van de Begijnse Carnavals Viering.
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Jubileummis
Op de derde dag na de zondag ‘Oculi’

De jubileummis op woensdag 22 maart 2017 wordt 

gecelebreerd door Mgr. Liesen, bisschop van Breda. 

Concelebranten zijn Mgr. van den Hende, voorzitter van de 

Nederlandse Bisschoppenconferentie en plebaan de Koning. 

De heer van Breda schenkt op ‘Feria tertia post Oculi’ aan de 

begijnen gronden voor inrichting van een begijnhof met kerk 

en kerkhof. Dit betekent de derde dag na de zondag genaamd 

‘Oculi’. Alle zondagen kunnen worden genoemd naar de eerste 

woor den van het openingsgebed (introïtus) van de mis van die 

dag. Op de derde zondag van de vastentijd vangt - zowel toen 

als nu - de introïtus aan met de woorden “Oculi mei semper 

ad Dominum” (“mijn ogen zijn steeds op de Heer gericht”). 

De akte is derhalve afgegeven op de derde dag ná de derde 

zondag van de vastentijd. Met inachtneming van de in 1582 

door de Paus ingevoerde Gregoriaanse kalender komt men dan 

voor wat betreft het tijdstip van de oprichting tot de datum 

van 22 maart 1267.
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‘De begijnen houden 
ons in deze tijd voor: 
“Doe maar gewoon 
wat je kunt doen. 
Dat is genoeg”’. 

Mgr. Dr. J.W.M. Liesen, 

bisschop van Breda. 

(Links) De zang wordt verzorgd door de Kathedrale 

Cantorij onder leiding van de heer J. Schuurmans.
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Generaal-majoor Geerts, commandant van de Nederlandse Defensie 

Academie, heet de aanwezigen welkom. Naast de leden van het bestuur en 

het erecomité, soms met partner, zijn ook aanwezig Mgr. Liesen en oud-

bestuurslid Van den Maagdenberg met zijn echtgenote. De lunch, verzorgd 

door de heer P. Elbers, vindt plaats op de locatie waar 750 jaar geleden de 

oorkonde werd getekend waarmee Hendrik V van Schoten-Breda en zijn 

echtgenote Sophia Berthout de Bredase begijnengemeenschap gronden 

schenkt voor de aanleg van een Begijnhof met kerk en begraafplaats.

Lunch
In het Blokhuis bij het Kasteel van Breda
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Onthulling plaquette
Een blijvend herdenkingsteken op de locatie van het oude Begijnhof

Generaal-majoor Geerts en Burgemeester Depla onthullen de bronzen plaquette van de hand van de heer R. Iseger.

De leden van het erecomité in gesprek met de oudste 

bewoonster van het Begijnhof, mevrouw W. Dijkstra.

‘Graag draag ik bij aan het 

ter beschikking stellen van 

een stukje militair terrein om 

daarop de locatie van het oude 

Begijnhof aan te duiden’.

Generaal-majoor N. Geerts.
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Mevrouw Rasenberg-de Nijs toont de brieven van de leden 

van het bestuur, erecomité en anderen in de metalen kist die 

vervolgens door de priorin van het Norbertinessenklooster 

Catharinadal en de beheerder van het Begijnhof in de kelder 

wordt geplaatst. De penningmeester van het Begijnhof samen 

met Hofaannemer Van Wijck sluiten tenslotte de kelder voor 

de komende 100 jaar.

Tijdcapsule
Berichten voor een volgende generatie 
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Deze viering en herdenking op de derde dag na de 

derde zondag in de Vastentijd is de bekroning van 

het 750-jarig bestaan van het Begijnhof te Breda. 

Het roept stille mijmering op, samen met gevoelens 

van respect en dankbaarheid.

We staan hier op een scharniermoment in de 

geschiedenis, stilstaand bij de vele voetstapjes van 

vele generaties Begijnen die hun vele gebeden als 

wierook lieten opgaan; bij hun dienstwerk van hieruit 

verricht en geïnspireerd. Bovenal denkend aan wat 

hen ten diepste bezielde en voort liet gaan.

Verleden, heden en toekomst zo intens verweven 

met elkaar. Tijd en eeuwigheid onlosmakelijk met 

elkaar verbonden!

Bij het sluiten van de Tijdcapsule, als toevoeging aan 

zo’n waardevolle geschiedenis, openen wij tevens 

een nieuwe periode. Stilstaan uit eerbied voor het 

verleden is in het heden de weg bereiden naar de 

toekomst door een visioen te koesteren die beperkte 

menselijke visies overstijgt, die waarden en normen 

diep verankeren in de ziel en in het hart van de 

mens. Zoals de Kerkvader Sint-Augustinus zei: “Wíj 

zijn de tijden”.  Zo trokken de Begijnen in dit schone 

hof hun spoor en wisten zij de menselijke tijden tot 

Gods tijden om te zetten.

We hebben geen zicht hoe de wereld er over 100 

jaar uit zal zien. We kunnen de weg naar de ko-

mende eeuw nauwelijks sturen, noch de snelheid 

bepalen waarmee de wereldbol voortdraait.

Maar… we kunnen wel ons leven richten, ons hart 

bereid maken, onze talenten inzetten. We kunnen 

wel hopen, geloven en liefhebben en op die wijze 

richting bepalen, koers zetten en de bestemming 

duiden. In het hier en nu!

Tijden veranderen, mensen gaan voorbij… maar God 

blijft en met Hem de oproep de adeldom van ons 

hart te bewaren en deze te verinnigen, te verdiepen.

Dan kunnen we het visioen vasthouden en uitzin-

gen, dan kunnen we getuigen dat er méér is dan wat 

mensen denken, vinden en doen.

We zullen dag na dag onze weg moeten gaan; zoals 

ooit de Begijnen, levend vanuit een eeuwigheids-

perspectief. Deze nieuwe weg ligt vanaf vandaag, 

woensdag 22 maart 2017 vóór ons. 

We vertrouwden onze dromen, onze zorgen; hoop 

en vrees toe aan papier. We voegen onze wensen, 

gebeden en verlangens in een Tijdcapsule die precies 

100 jaar zal overspannen. In dichte enveloppen, nog 

geheim en anoniem voor mensen in deze tijd, wacht 

het veilig gesloten en geborgen vanaf dit uur de 

vervulling af. 

De wereld en zeker ook Breda zullen dan wellicht 

onherkenbaar veranderd zijn, maar zoals er leven is  

blijft er hoop en zal die hoop in de liefde het laatste 

woord hebben.

Zo vieren wij 750 jaar Begijnhof, maar bóven álles 

brengen wij zo eer aan de Begijnen die hier leefden, 

baden en beminden. Want alleen de liefde draagt 

eeuwigheidswaarde in zich! 

Toen. Nu en altijd!

Zuster Maria-Magdalena van Bussel, 

priorin Norbertinessen St. Catharinadal, Oosterhout.

Sluiting van de Tijdcapsule b.g.v. 750-jarig bestaan van het Begijnhof te Breda

‘De wereld en Breda 
zullen wellicht 
onherkenbaar 

veranderd zijn’. 
Zuster Maria-Magdalena van Bussel. 
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De heer R. Hoosemans schenkt een door hem vervaardigd 

schilderij  waarop het Begijnhof in vogelvlucht te zien is. Het 

schilderij is geplaatst in de bestuurskamer van het hof en 

wordt onthuld door burgemeester Depla.

Onthulling schilderij
Begijnhof in vogelvlucht

‘Een pareltje 
in onze stad’. 

Burgemeester P. Depla.
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Een groep auteurs, bestaande uit mevrouw drs. I. Roozen 

en de heren dr. F. Gooskens, L. de Kievith, M. Rasenberg, 

J. Snijders, drs. J. Veerman en mr. drs. E. Wagemakers, 

stelde een wetenschappelijke monografie samen van de 

geschiendenis van het Begijnhof. 

De voorzitter van het Begijnhof overhandigt het eerste 

exemplaar van het boek aan de Commissaris van de Koning 

en toont hem vervolgens de originele akten van sauvegarde 

door de familie van Oranje-Nassau.

Boekpresentatie
Het Bredase Begijnhof in veranderende tijden

‘Het Begijnhof Breda 
is één van de oudste 
rechtspersonen in 

Nederland’. 
prof. dr. W.B.H.J. van de Donk.
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In de Waalse Kerk vindt op de jubileumdag, 22 maart 2017, 

een diner plaats met tachtig genodigden waaronder de 

Commisaris van de Koning, het erecomité, het bestuur en 

de bewoners van het Begijnhof alsmede de scribenten van de 

boeken, medewerkers aan het internationaal congres over 

de Begijnenbeweging en vertegenwoordigers van diverse 

instellingen.

Jubileumdiner
Feestelijk diner in de Waalse Kerk
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‘Vrouwen in het jaar tweeduizendzeventien 
laten de begijnentraditie op andere wijze zien’. 

D.M. de Koning, bewoonster Begijnhof.
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‘De derde dag na zondag ‘oculi’ valt vandaag 
precies op dezelfde datum als 750 jaar geleden’.

mr. drs. E.C.M. Wagemakers, voorzitter Begijnhof Breda.

Tijdens het diner vraagt de predikant van de Waalse Gemeente Breda, Ds. R.L. Dewandeler, enige momenten het woord. Hij 

draagt een door hem geschreven gedicht voor met de titel: ‘Visioen’. Enkele frasen hieruit: ‘Van de derde dag na de derde zondag 

van de vastentijd van 750 jaar geleden - Feria tercia post Oculi - weet ik niets, behalve van de oprichting van het Begijnhof... 

En van een oude toegangsdeur van deze kerk tot het Begijnhof teruggevonden in 1983, nog niet opengesteld, wel tentoongesteld... 

En van een geheel andere dag bijna tweeduizend jaar geleden - eerste zondag ná de vastentijd - daarvan weet ik ook niet veel, 

behalve dat ooit een deur open ging die nooit weer zal worden gesloten’.
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Begijnhofconcert
Harmonie ‘Amor Musae’ Prinsenbeek

Het Begijnhofconcert wordt op zondag 14 mei 2017 verzorgd 

door harmonie Amor Musae uit Prinsenbeek onder leiding 

van dirigent Frans van Dun. 300 personen genieten van dit 

openluchtconcert.

De evenementen van het Begijnhof komen tot stand door 

goede samenwerking met allerlei personen en instanties. 

Zo wordt de organisatie praktisch ondersteund door de 

Juniorstam van Scouting Haagse Beemden. Het Begijnhof 

beschikt daarnaast over een enthousiaste groep vrijwilligers 

die dagelijks allerhande werk verricht.



40 41

Te midden van de paarse heide
waar samenstromen Mark en Aa,

daar ligt geroemd door alle tijden
onz’ eigen stad ons eigen fier Breda
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De bewoonsters van het Begijnhof vormen in het kader van 

het jubileumjaar verschillende werkgroepen. De werkgroep 

creativiteit organiseert van 20 t/m 28 mei 2017 een 

kunstroute langs een aantal woningen van het hof en in 

het weekeind van 20 en 21 mei een tentoonstelling in de 

Begijnenzaal waarbij ieder uur bijpassende muziek of poëzie 

wordt uitgevoerd. 

De heer J. Lammen spreekt namens het bestuur een 

welkomstwoord.

In een aantal huizen op het Begijnhof is door bewoonsters kunst achter de vensters geplaatst. De tentoonstelling wordt door 

ca. 700 personen bezocht.

De openingshandeling wordt verricht door 

mevrouw M. de Bie.

Tentoonstelling bewoonsters
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Mevrouw R. de Koning, voorzitster van de werkgroep 

creativiteit geeft de genodigden toelichting op de kunstroute. 

‘Dankzij de gastvrijheid van bewoonsters en bestuur genieten 

jaarlijks 120.000 bezoekers van de schoonheid van het Begijnhof’. 

M. de Bie, wethouder Cultuur Gemeente Breda.
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Opera-uitvoeringen
‘Le Comte Ory’ van Rossini

In het weekeind van 23, 24 en 25 juni 2017 wordt de opera Le Comte Ory uitgevoerd. De opera van Rossini speelt zich af in een 

vrouwenklooster. Speciaal voor deze uitvoeringen is gekozen voor de setting van een Begijnhof. 
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Rolverdeling:

Comte Ory – Jan- Willem Schaafsma 

Comtesse – Maartje Rammeloo 

Raimbaud – Martijn Sanders

Gouverneur – Willem de Vries 

Ragonde – Anita Dur 

Alice – Ula Biela 

Isolier – Bram de Pauw 

1e Coryphée – Erik Bomers 

2e Coryphée – Jan Willem van der Hagen
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Het koor van de Bredase Opera in samenwerking met het Zuid-Nederlands begeleidingsorkest en negen solisten onder leiding 

van dirigent Lex Wiersma voeren de opera Le Comte Ory uit binnen het historische decor van het Begijnhof. 900 personen 

genieten gedurende drie avonden van deze opera-uitvoering. 
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De voorzitters van het Begijnhof en de Bredase Opera 

heten de aanwezigen welkom. 

Vanwege de weersomstandigheden zijn de uitvoeringen 

op zaterdag en zondag verplaatst naar de Grote Kerk.
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‘De Bredase Opera heeft een uiterst bijpassende 
opera gevonden voor de viering van het 750-jarig 

bestaan van het Begijnhof in Breda... 
Men heeft er een bruisend feest van gemaakt’. 

Recensie website Opera Nederland.
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Boekpresentatie
Het Begijnhof van Breda. Gebouwen vol geschiedenis.

Burgemeester Depla neemt op 30 juni 2017 uit handen 

van bouwhistoricus J. Veerman het eerste exemplaar in 

ontvangst van zijn wetenschappelijke monografie over de 

bouwhistorie van het Begijnhof.
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Beeldententoonstelling
Begijnhof beeldschoon

De heer J. van Glabbeek opent op 9 juli 2017 de Beeldenten-

toonstelling op het hof. 2000 bezoekers ontvangen bij de 

ingang van het hof een plattegrond waarop de locaties en de 

titels van de beelden staan aangegeven. De tentoonstelling 

wordt vanwege het hoge bezoekersaantal een week verlengd 

tot en met zondag 23 juli.

‘Kunst en het 
Begijnhof is 

een prachtige 
combinatie’. 

J. van Glabbeek, voorzitter BZW.
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De voorzitter van het Begijnhof in gesprek met enkele 

bewoonsters.

Kunstenares Netty Werkman geeft aan bezoekers van de 

tentoonstelling uitleg bij haar bronzen beelden.
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Kunstenaarsechtpaar Jean en Marianne Bremers geven een 

rondleiding langs de door hen vervaardigde bronzen beelden 

die op het Begijnhof worden tentoongesteld.
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Uitstapje naar Gent
Bezoek aan een Vlaams begijnhof

De bewoonsters en beheerder van het Begijnhof samen 

met de bestuursleden E. Wagemakers en L. Mertens, de 

tuinmannen J. Chomicki en J. Akkermans en vrijwilligster 

L. Dijkers brengen op woensdag 12 juli 2017 een bezoek 

aan Gent.

Portretten van de Grootjuffrouwen van het Begijnhof van 

Sint-Amandsberg.

Het programma voorziet in een rondleiding in het 

keramiekmuseum. 
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De dag wordt afgesloten met een diner in de Oude Vismijn. De busreis naar Gent is georganiseerd door de speciaal daarvoor 

opgerichtte bewonerswerkgroep. 

De delegatie wordt ontvangen door hofbewoonster, mevrouw 

C. Vanooteghem op het Groot Begijnhof te Sint-Amandsberg. 

Het programma voorziet tevens in een stadsrondvaart. 
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Bonte Begijnenmarkt

De werkgroep duurzaamheid, voeding en milieu organiseert 

op 5 augustus 2017 een Bonte Begijnenmarkt.

De opbrengst van deze markt wordt door de leden van de werkgroep overhandigd aan een medewerkster van het Dierenasiel Breda.
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Beiaardconcert
Vanuit de toren van de Grote Kerk

Stadsbeiaardier P. Maassen geeft de aanwezigen uitleg over het programma van het beiaardconcert dat gehouden wordt op 

donderdag 10 augustus 2017. Gastbeiaardier is de heer R. Donkersloot. Voorafgaand aan het concert wordt de klok van de 

Catharinakerk voor het eerst sinds ruim 30 jaar met de hand geluid door het Klokkenluidersgilde Breda. De klok in de toren van 

de Catharinakerk werd in 2008 vervangen door een replica van de luidklok uit 1907. De klok ontving bij de wijding de naam 

‘Johanna’. 

‘Ook in de muziekgeschiedenis is begijnenmuziek te 
vinden, bestaande uit onder andere liederen, dansen 

en religieuze muziek’. 
P. Maassen, stadsbeiaardier Breda. 
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De leden van het Klokkenluidersgilde Breda, waaronder 

begijnhofbewoonster C. van Beek, zijn bijeen voor de eerste 

handmatige luiding van de Johannaklok.

(Boven) Bij de aanwezigen bevinden zich ook personen die voor hun inzet gedurende vele jaren voor het Begijnhof de titel 

‘Hofdienaar’ ontvingen. Op deze foto zijn zichtbaar mevrouw M. Albers en de heer W. Brugel.



74 75

Op 23 augustus 2017 wordt in de Waalse Kerk het internationaal wetenschappelijk congres over de begijnenbeweging gehou-

den. Het congres wordt door ruim 140 personen uit Nederland, België, Frankrijk en Italië bijgewoond. Professor Simons is 

speciaal voor dit congres overgekomen uit de Verenigde Staten. Onder de aanwezigen bij het congres bevinden zich ook  prof. 

A.-J. Bijsterveld en dr. M. Gielis (Universiteit Tilburg) en em. prof. M. Triest (Universiteit Amsterdam).

De referaten worden simultaan vertaald in Frans, Duits en Nederlands. Het congres staat onder leiding van professor 

A. Martens (KUL). De referaten worden uitgegeven in een speciale congresbundel.

Internationaal wetenschappelijk congres
Begijnenbeweging, gisteren en vandaag
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‘In die zin is 
Begijnengeschiedenis ook 

Europese geschiedenis 
en wie weet, ook (een 

deeltje van) de Europese 
toekomst’

Prof. W.P. Simons. 

‘In de geest was Juliana van Cornillon het meest 
verwant aan de begijnen’. 

Dr. C.M.A. Caspers.
(Linksonder) Dr. C. Caspers (Titus Brandsma Instituut Nijmegen).

(Rechtsboven) Prof. W. Simons (Dartmouth College, New Hampshire, VSA).

(Rechtsonder) Dagvoorzitter Prof. A. Martens (Katholieke Universiteit Leuven).
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‘Zal de 
begijnenbeweging nog 
een toekomst kennen 

of moeten we die 
schikken in de rij van 
mooie avonturen uit 

het verleden?’
S. Panciera.

(Linksonder) Aan de bezoekers van het congres wordt een warme lunch aangeboden.

(Rechtsboven) S. Panciera (Italië).

(Rechtsonder) Zr. M. Goffoël, dominicanes (België). 
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‘Mijn voorgangster 

Gertrud Hofmann-Startz, wilde 

de begijnenbeweging weer nieuw 

leven inblazen… 

In april 2004 hebben wij 

de “Koepelorganisatie van 

Begijnen” in het leven geroepen. 

Zo ontstonden de laatste 14 jaar 

in Duitsland 14 nieuwe, hele 

verschillende begijnhoven’. 

Begine B. Lieb.

Begijn B. Lieb (Duitsland).

R. Fenendael (België).
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De tekst van de oprichtingsacte van het Begijnhof (inzet) luidt:

“Allen denghenen, die dese letteren sien, Henric, heer tslands van Breda, saluyt ende bekennen der waerheyt.

Wij maken condt een yegheliken, dat wij om hulpen onser sielen ende onser ouder alle die hoefstat, daer die 

Beghinen te Breda nu in wonen, die si te noch toe van ons ende van onsen nacomelinghen als erfgoet om 

enen jaerliken erfchijns besaten, ghegheven hebben denselven Beghinen te besitten voerdaen in enen rechten, 

vryen eyghendom, quytsceldende die selve Beghinen van allen rechten ende diensten, die si ons te noch toe 

plaghen te doen, ende also verre alst in ons is, oerloven wy hen een capelle ende een kerchof daer te maken. 

Oec willen wy, soe wat daer voerdaen ghemaect of ghetymert sal werden, daer bliven sal tot behoef ende 

orbaer der Beghinen, die daerop comen sullen. In welker ghetughenis ende vestinghen hebben wy denselven 

Beghinen ghegheven dese jeghewerdighe letter met onsen seghel bezeghelt”.

(vertaling uit begin van de 15e-eeuw).

Het historische Begijnhofarchief telt 42.000 pagina’s. Het archief is volledig gedigitalliseerd en te raadplegen via internet. 

In het jubileumjaar worden - onder andere op de Open 

Monumentendagen, 9 en 10 september 2017 - het afschrift 

van de oprichtingsakte, de beschermingsoorkonde van 

de bisschop van Luik uit 1330 alsmede verschillende 

akten van sauvegade (bescherming) door de Prinsen van 

Oranje-Nassau in originele vorm aan bezoekers getoond. 

Tentoonstelling archief



84 85

Het oudste charter van Breda is om drie redenen bijzonder. 

Het is de oudste West-Brabantse oorkonde die in de Mid-

delnederlandse taal is gesteld. De akte is voorzien van het 

oudst bewaard gebleven waszegel van de stad Breda en bevat 

de oudste vermelding van de Grote Kerk te Breda.

Akte van sauvegarde die Prins Maurits, binnen één week na 

de inname van Breda met het Turfschip in 1590, persoonlijk 

ondertekende ten gunste van de begijnen.

Akte waarmee Prins Frederik Hendrik, na de inname van Breda in 1637, de sauvegarde aan het Begijnhof hernieuwd.

Overeenkomst (1531) tussen Graaf Hendrik III van Nassau 

en de begijnen over de verplaatsing van het hof, waarin hij 

hen namens zichzelf en al zijn rechtsopvolgers blijvende 

bescherming toezegt.
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Programma:

Dixit Dominus (HWV 232) van G.F. Händel (1685-1759)

Irish Tune from County Derry van G.P.A. Grainger (1882-1961)

The Sussex Mummers’ Christmas Carol van G.P.A. Grainger

Gloria in D major (RV 589) van A.L. Vivaldi (1678-1741)

Alleluia uit Messiah (HWV 56) van G.F. Händel

Musici

Vlaams Radio Koor 

Solisten van Brussels Philharmonic

Hervé Niquet (dirigent) 

Sarah van Mol (sopraan), Evi Roelants (sopraan),

Marion Kreike (alt) en Ivan Goossens (tenor).

Jubileumconcert
Vlaams Radio Koor en De Solisten van het Brussels Philharmonic
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Dames en heren,

Uit ons archief blijkt dat 750 jaar geleden de 
heer van Breda gronden schonk aan de begijnen 
om een begijnhof met kerk en kerkhof aan te 
leggen. De middeleeuwse instelling die daarmee 
eigenaresse werd van die gronden is nog steeds 
dezelfde rechtspersoon die thans het begijnhof 
beheert. Het Begijnhof Breda heeft derhalve 
gedurende 750 jaar onder eigen bestuur en met 
behoud van bezittingen, vermogen en inkomsten, 
alsmede haar archief, haar activiteiten kunnen 
voortzetten. Het Begijnhof heeft zelfs nog haar 
financiële administratie bewaard vanaf 1500 tot 
op heden. 
De begijnen zelf volgden, voor wat betreft het 
tijdstip van oprichting, datgeen wat bij hen door 
mondelinge overlevering bewaard was gebleven, 
zijnde dat de eerste groep van begijnen zich in 
Breda gevormd had in 1240. Ook in enkele brie-
ven van eeuwen geleden vermelden zij dat. De 
begijnen vierden dan ook hun 650-jarig bestaan 
in 1890 inclusief een telegramwisseling die bij die 
gelegenheid heeft plaatsgevonden met Koning 
Willem III. Dit is, achteraf bezien, met name rele-
vant omdat de laatste begijn in Breda overleed in 
1990, derhalve precies 750 jaar na het ontstaan 
van de eerste begijnengemeenschap. 

Het ontstaan van het Begijnhof in voorge-
noemde jaren was geen opvallend gegeven. In 
de dertiende en veertiende eeuw ontstonden in 
de Nederlanden ca. 290 begijnengemeenschap-
pen en elders in Europa, met name in Duitstalig 

gebied, ook nog 700. Deze grote aantallen zijn 
wellicht enigszins aan het zicht onttrokken omdat 
het overgrote deel van deze gemeenschappen 
waren ondergebracht in conventen, hetgeen 
betekent dat die begijnen vaak in een kleinere 
groep in een gebouw of in enkele belendende 
woningen bij elkaar woonden. Met name in de 
Nederlanden ontstonden echter begijnhoven, 
zijnde grotere gebouwencomplexen rondom een 
kerk. In totaal ging het daarbij om 77 begijnhoven 
die op den duur tenslotte het uiterlijke beeld van 
het begijnenwezen hebben bepaald. 

Nog minder opvallend was het Begijnhof Breda 
in zijn fysieke grootte. Het was immers een klein 
hof. Turnhout, Hoogstraten en Bergen op Zoom 
waren twee keer zo groot en het Groot Begijnhof 
in ’s Hertogenbosch zelfs zes keer zo groot. Met 
name in het huidige België bevonden zich zeer 
grote begijnhoven in de vorm van hele stadswij-
ken. 

Uit onze registers blijkt dat op het Begijnhof 
Breda in de loop der eeuwen ca. 900 vrouwen 
hebben gewoond die gemiddeld op 22-jarige 
leeftijd toetraden en tot 1860 gemiddeld op 
57-jarige leeftijd overleden. De geschiedenis 
van het Bredase Begijnhof is in feite de levens-
geschiedenis van 900 vrouwen die gemiddeld 
35 jaar op het hof leefden; alleenstaand, sober, 
dienstbaar, gehoorzaam aan de meesteres, een-
voudig handwerk verrichtend, met dagen in een 
vaste regelmaat en orde en dat alles omgeven 
met grote godvruchtigheid, een leven van bidden 

Toespraak van de voorzitter van het Begijnhof gehouden bij het Jubileum-
concert in de Grote of Onze-Lieve-Vrouwekerk Breda op 25 oktober 2017

en werken. Dat alles staat ver af van de idealen 
van deze tijd die eerder gekenmerkt worden door 
een hang naar genotzucht en materiële goederen 
en de wens tot zelfverwezenlijking. We kijken 
tegenwoordig vertederd naar dat schilderachtige 
hof met zijn knusse huisjes, doch het is goed zich 
te realiseren dat deze woningen tot de grote res-
tauratie in 1970 geen elektriciteit hadden, geen 
stromend water, geen sanitair, geen eigen toilet, 
geen centrale verwarming, terwijl de woningen 
met eensteensmuren ook niet geïsoleerd waren, 
terwijl de kelder een lemen vloer had waarop 
vaak plassen stonden. Het vergde een hoge mate 
van zelfverloochening om begijn te zijn. 

De begijnen hadden ook een bijzondere band 
met deze kerk waarin wij vanavond verzameld 
zijn. Eén van de bronnen van inkomsten voor de 
begijnen was het jaarlijks bidden voor overle-
denen op hun sterfdag waarvoor ieder jaar een 
geldbedrag betaald werd. Dit alles werd bijge-
houden in het jaargetijdenregister waarin ook 98 
personen voorkomen die begraven zijn in deze 
kerk. Op de jaarlijkse herdenking van de sterfdag 
werd dan door begijnen dat graf bezocht, er werd 
een mooie doek op het graf gelegd en enige 
kandelaars rondom het graf. Vervolgens werd er 
ter plaatse gebeden. Dit moet eeuwenlang voor 
Bredanaren een bekend gezicht zijn geweest, zo’n 
groep begijnen biddend bij een graf in deze kerk. 

Wat het Begijnhof Breda echter bijzonder maakt 
is het feit dat deze instelling in de huidige vorm 
nog steeds bestaat. Het zal bij velen uwer be-
kend zijn dat dat komt door de bescherming die 
de heren van Breda, de Nassau’s, hebben gege-
ven. Die constatering is ook niet onjuist, maar het 

ligt iets genuanceerder. Vrijwel alle Begijnhoven 
werden immers beschermd door hun lokale heer, 
doch dat heeft tenslotte bij hen niet geholpen. 
In Breda deed zich echter een bijzondere samen-
loop van omstandigheden voor: 
- Op verzoek van Hendrik III van Nassau moest 

in 1535 het Begijnhof verhuizen omdat het in de 
weg lag voor een gewenste uitbreiding van zijn 
kasteel. Die wens heeft geleid tot uitvoerige 
onderhandelingen met de begijnen die daarbij 
uiteraard een uitstekende onderhandelingspo-
sitie hadden en benutten. Het resulteerde dan 
ook in een overeenkomst waarin niet alleen die 
verhuizing werd geregeld maar waarin tevens, 
mede namens alle rechtsopvolgers, werd 
vastgelegd dat de Nassau’s de begijnen steeds 
zouden beschermen tegen iedere vorm van 
inbreuk op hun bestaan. Met andere woorden: 
de reeds informeel geboden bescherming 
werd voor altijd contractueel vastgelegd in 
een charter die de begijnen dan ook voortaan 
steeds tevoorschijn haalden iedere keer als zij 
bescherming nodig hadden. 

- De Nassau’s die deze bescherming toezegden, 
werden door het verloop en resultaat van de 
Tachtigjarige Oorlog de machtigste familie 
van Nederland die dan ook een bescherming 
konden bieden die niemand anders had kunnen 
bieden. 

- De Nassau’s bleven zich gebonden achten aan 
de toegezegde bescherming en hielden terzake 
derhalve steeds opnieuw hun woord hetgeen 
niet vanzelfsprekend was in de toenmalige om-
gang tussen protestanten, zoals de Nassau’s, en 
katholieken, zoals het Begijnhof. Toen Maurits 
in 1590 Breda innam gaf hij enige dagen later 
een schriftelijk document af waarin hij die 
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toegezegde bescherming nog eens vastlegde. 
Toen Frederik Hendrik in 1637 de stad innam 
liet hij vanuit zijn legerplaats een soortgelijk 
document aan de begijnen bezorgen nog 
voordat hij zelf de stad betrad. Toen na afloop 
van de Tachtigjarige Oorlog de begijnen hun 
kerkgebouw moesten afstaan aan de Waalse 
Gemeente die vanaf dat moment via de poort 
van het Begijnhof voortaan “hun kerk” betra-
den gaf dat spanningen. Daarop verordende 
stadhouder Willem II in 1649 dat de Waalse 
Gemeente de hoofdingang van de kerk zou 
moeten dichtmetselen en een nieuwe ingang 
aan de zijkant zou moeten maken rechtstreeks 
naar de straat, zijnde zoals bekend nog steeds 
de bestaande situatie. 

Het Begijnhof Breda is derhalve blijven bestaan. 
De ontwikkelingen elders in Europa zijn geheel 
anders gelopen. 
- In het Duitse taalgebied zijn alle honderden be-

gijnenconventen na de reformatie en de daarop 
volgende godsdienstoorlogen verdwenen. 

- In Nederland zijn vanaf ca. 1600 alle begijnho-
ven onteigend en gesloopt behalve, afgezien 
van Breda, in Amsterdam aangezien de wo-
ningen van dat hof alle particulier bezit waren 
van rijke Amsterdamse families die zich die 
woningen niet lieten afpakken. Het was im-
mers geen kerkelijk bezit. In ’s Hertogenbosch 
bijvoorbeeld is echter het Begijnhof gesloopt 
waardoor het waarschijnlijk bij u bekende grote 
plein bij de St. Jan, genaamd de Parade, is ont-
staan.

- In de Napoleontische tijd zijn alle kerkelijke 
gebouwen, waaronder alle begijnhoven, in 
Frankrijk en België onteigend en tot staatsbe-

zit gemaakt. Dit is nimmer teruggedraaid. De 
bebouwing van de begijnhoven, met name in 
België, bestaat nog doch de woningen aldaar 
zijn verkocht, verhuurd of anderszins aan 
derden in gebruik gegeven. Het Begijnhof van 
Hoogstraten bestaat uit particuliere woningen; 
het Begijnhof van Leuven is eigendom van de 
Universiteit; het Begijnhof van Brugge is deels 
in gebruik bij een kloostergemeenschap terwijl 
de overige woningen deel uitmaken van het 
gemeentelijk woningbedrijf, enz. Overigens 
zie je wel in België dat vrijwilligers vaak een 
museumpje hebben ingericht in een huisje 
op het oude begijnhof terwijl ook een aantal 
personen zich bij wijze van hobby bezig houdt 
met de geschiedenis van het Begijnhof van hun 
stad. Dat echter laat onverlet dat een Belgisch 
begijnhof - met uitzondering van het later in 
1872 gebouwde nieuwe Begijnhof St. Amands-
berg in Gent - als zodanig geen bestuur heeft, 
geen werkapparaat, geen inkomstenstroom en 
geen telefoonnummer. 

Het is wellicht voor u een verrassende conclusie, 
maar het komt erop neer dat het Begijnhof Breda 
de enige nog functionerende begijneninstelling 
is van de vele honderden die er in de Middeleeu-
wen geweest zijn. 
Aan het voortbestaan van het Bredase Begijnhof 
heeft overigens ook het verstandige beleid van 
de laatste meesteres en pastoor veel bijgedragen. 
Toen immers na 1910 het aantal aanmeldingen 
om begijn te worden dramatisch afnam kwamen 
er op den duur steeds meer woningen vrij die 
verhuurd werden aan alleenstaande dames. Daar-
door verschoot het hof heel geleidelijk van kleur. 
Vanaf 1950 waren de begijnen een minderheid, 

doch het geheel verdwijnen van begijnen heeft 
daarna nog veertig jaar geduurd. Door deze gelei-
delijke periode van overgang is veel van de sfeer 
van het oude begijnhof behouden gebleven. Er 
wonen thans nog enkele dames op het hof die de 
laatste begijnen nog goed gekend hebben. 
Toen in de jaren ’60 van de vorige eeuw defini-
tief duidelijk werd dat de begijnengemeenschap 
ging uitsterven hebben de pastoor en de laatste 
meesteres het initiatief genomen om mensen 
van buiten het hof bij het bestuur te betrekken. 
Sedertdien zijn twaalf bestuursleden benoemd 
waaronder meegerekend de huidige vijf be-
stuursleden. Ik zie u hoofdrekenen en inderdaad 
betekent dat dat bestuursleden lang in functie 
blijven. Een goed voorbeeld daarvan en sieraad 
in ons midden is de heer J. Lammen die al 34 jaar 
lid is van het bestuur en die iedere week een deel 
van de maandag besteedt om zich te bekomme-
ren om het onderhoud van de gebouwen van het 
Begijnhof. 

Naar het lijkt is men zich in het buitenland meer 
bewust van de bijzondere positie van dit Begijn-
hof dan in Breda zelf. Op dit moment vindt er 
her en der in Europa een heropleving plaats van 
de begijnenbeweging zij het in een hedendaagse 
vorm die op zich ook minder strikt Rooms-
Katholiek of kerkelijk getekend is. In Duitsland 
bijvoorbeeld wonen thans op 14 locaties ca. 500 
vrouwen die zich begijn noemen. In Bochum zelfs 
in de vorm van een hof derhalve met een kerk in 
het midden en identieke woningen eromheen. 
Die begijnen in Duitsland zoeken contact met 
dat nog steeds bestaande Bredase Begijnhof en 
hebben ook enige malen dat hof bezocht. Ook 
elders, in Frankrijk, België en Italië, zijn er weer 

kleinere begijnengemeenschappen die hun be-
staan kenbaar hebben gemaakt aan het eeuwen-
oude hof in Breda. 

Op 23 augustus van dit jaar heeft in het kader 
van het jubileum een wetenschappelijk congres 
plaatsgevonden onder de titel: “Begijnenbewe-
ging, gisteren en vandaag”. Dit congres is druk 
bezocht onder meer door 12 mensen uit Duits-
land, 6 uit Italië en 20 uit België terwijl er voorts 
hoogleraren aanwezig waren uit binnen- en 
buitenland waaronder zelfs één uit de Verenigde 
Staten. Kennelijk herkennen zij allen in het Breda-
se Begijnhof een unieke combinatie van eeuwen-
lange continuïteit, kennis, contacten, “contanten” 
en dit alles in een historische context. 

Afrondend; toen we kennis maakten met de 
leden van het erecomité en met hen overleg 
pleegden over het jubileumprogramma vroeg 
burgemeester Depla: “Wat is eigenlijk je doel-
stelling met al die evenementen?” Het verlate 
antwoord op die vraag is dat we hopen dat al 
die jubileumactiviteiten geleid hebben tot meer 
aandacht voor het hof en daarmee wellicht ook 
tot meer betrokkenheid met het hof hetgeen dan 
tenslotte kan leiden tot grotere zorg voor dat hof. 
Ben zuinig op dat Begijnhof en ga er zorgvuldig 
mee om omdat dat Begijnhof, naast deze luis-
terrijke kerk, behoort tot het meest bijzondere 
erfgoed dat deze stad heeft. 

Mr. drs. E.C.M. Wagemakers,
voorzitter
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Bij bijzondere gelegenheden in het jubileumjaar wordt de 

bloemversiering verzorgd door studenten van de opleiding 

Bloem & Design van Prinsentuin College Breda.

Na het concert is er een feestelijke ontvangst met aangeklede 

borrel. 

Het Jubileumconcert in de Grote Kerk wordt naast het 

erecomité, bestuur, bewoonsters en vaste relaties van het Hof 

ook bijgewoond door 500 vertegenwoordigers van Bredase 

instellingen en bedrijven. 
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Kerst met Anton Pieck

De heer J. Jonk is schrijver van de toneelroute die tijdens het 

kerstevenement wordt gehouden. 



96 97

Om het jaar wordt op het Begijnhof op de derde zondag 

van december het evenement “Kerst met Anton Pieck” 

gehouden. Door middel van muziek, oude ambachten en een 

toneelroute wordt het begijnenbestaan tot leven gewekt. De 

regie is in handen van mevrouw S. de Kuyper. 

Op zondag 17 december 2017 werken aan het evenement 

368 vrijwilligers mee.

Handwerkende begijnen vertellen over hun ervaringen op de 

bewaarschool en in het Oude Mannenhuis. 

De novicemeesteres geeft informatie aan twee vrouwen die 

begijn willen worden.

Het Begijnenkoor oefent met de dirigent liederen voor de 

Nachtmis.
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Colofon
Uitgave: Begijnhof Breda, 2018

Auteur: M.M.M. Rasenberg

Vormgeving: Studio Bakers Breda 

Fotoverantwoording:

De heer J. Janssens/ De Stadsfotograaf: Pagina 4, 6, 7, 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 

32, 33, 34, 35. 

De heer M. Rasenberg: Pagina 11 rechts onder, 41, 42 

onder, 43 midden en onder, 56 onder, 57, 59, 61, 62, 63, 

64 onder, 65, 66, 81 onder, 82 onder, 95 boven. 

Mevrouw E. van Uijthoven: 72 onder, 73, 74, 75 onder, 

76, 77, 78 onder, 79, 81 boven. 

Stichting Bredase Opera: Pagina 44, 45, 46, 47, 48, 49, 

50, 51, 52, 53. 

De heer F. Roelvink: Pagina 8, 23, 25 links boven, 54, 

55, 75 boven, 78 boven, 82 boven. 

Mevrouw L. Rasenberg: Pagina 10, 56 boven, 58, 60, 

64 boven. 

Mevrouw I. Heerkens: Pagina 84, 85, 90, 91. 

Mevrouw L. Dijkers: Pagina: 40, 43 boven, 68, 70, 71. 

De heer T. Herrings: Pagina 36, 37, 38, 39. 

De heer G. Smits: Pagina 11, 12 en 13. 

De heer T. Spaninks: Pagina 92, 93, 94, 95. 

De heer J. Maes: Pagina 40 boven, 67 boven. 

Mevrouw M. Meul: Pagina 67 onder. 

De heer P. Hoeks: Pagina 69. 

De heer W. Simons: Pagina 72 boven. 

De overige foto’s: Collectie Begijnhof Breda. 

Nawoord
Breda wordt weleens genoemd de ‘Parel van het Zuiden’, maar wat die parel dan precies is of inhoudt weten 

velen niet. Als je in de oude binnenstad gaat zoeken dan vindt je vele parels, deels nog verborgen. Het Begijnhof 

is één van die parels en is in het kader van het jubileum meer zichtbaar geworden. 

Dat veel parels nog in onze stad aanwezig zijn geldt niet alleen voor de gebouwen maar vooral ook voor de men-

sen. Als beheerder van het Begijnhof heb ik mogen ervaren hoeveel liefde en waardering Bredanaars, maar ook 

mensen van (ver) buiten de stad, koesteren voor ons Begijnhof en het begijnen-erfgoed. Die ervaring vervult mij 

met hoop op een goede toekomst voor het Begijnhof Breda, zij die er wonen en de mensen die zich met dit Hof 

verbonden voelen.

M.M.M. Rasenberg
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Viering 750 jaar 
Begijnhof Breda

Dit boek geeft een fotoverslag van de evenementen die in 2017 
hebben plaatsgevonden in het kader van de viering van het 
jubileum van het 750-jarig bestaan van het Begijnhof Breda. Met 
bijschriften worden situaties geduid en betrokkenen aan de le-
zer voorgesteld, terwijl uitlatingen van verschillende sprekers in 
korte quotes zijn samengevat. Dit laatste met uitzondering van 
twee toespraken gehouden door de Priorin van St.-Catharinadal 
en de voorzitter van het Begijnhof, die in zijn geheel zijn opge-
nomen.
Ter blijvende herinnering aan het jubileum werd op 3 juni 2018 
het monument onthuld van een brevierende pastoor in de tuin 
van de voormalige pastorie. Het beeld van de hand van Jean en 
Marianne Bremers uit Helvoirt is een eerbetoon aan de veertien 
pastoors die hier in de periode tussen 1674 en 1997 hun dagelijks 
dienende werk voor God en de begijnen hebben verricht. M.M.M. Rasenberg
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