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Wat hebben het Huis
van Oranje, Sacramentsdag en het
Bredase Begijnhof
met elkaar te maken?
Opmerkelijk veel,
vertelt beheerder
Martin Rasenberg van
het Begijnhof, dat zijn
750e verjaardag
verrjaardag viert.

Bijzonder feest
rond 750 jaar
Begijnhof
JJan Peeters
“We krijgen een reliek van de heilige Juliana van Cornillon in bruikleen!” Martin Rasenbergs blijdschap
knalt door de telefoon heen. “De pastoor van haar geboorteplaats Rétinne heeft net ja gezegd.”
b
We kennen Rasenbergs betrokkenheid bij het Heilig
Sacrament en zijn bewondering voor de Luikse heilige (1191-1258) door wie de Kerk Sacramentsdag kreeg.
Maar wat heeft dat te maken met het 750-jarig bestaan
van het Bredase Begijnhof waarvan hij beheerder is?
“Alles!”, roept hij enthousiast.

Beeld van twee begijntjes van Hans Bayens.

Betoverend mooi
Er is geen plek waar dat beter uitgelegd kan worden
dan in het betoverend mooie Begijnhof zelf. Dat er tot
in de tweede helft van de vorige eeuw onafgebroken
begijnen hebben kunnen leven is te danken aan het
b
Huis van Oranje Nassau, dat het Begijnhof in 1531 blijvend onder persoonlijke bescherming nam.
De verbondenheid van het huis Nassau met Breda
komt door Johanna van Polanen (1392-1445), die in
1403, ze was 11!, met Engelbrecht van Nassau
(1370/1380-1442) trouwde.
Terwijl Engelbrecht zich bemoeide met de bouw van
wat nu de Grote Kerk heet, liet zijn vrouw de St.-Wendelinuskapel bouwen, tegenwoordig de Waalse Kerk.
Het Begijnhof Breda kwam in het pauselijk archief in
Rome twee verzoekschriften van Johanna aan paus Eu-

genius IV op het spoor. Ze gingen over de bouw van
haar kapel en een daarnaast te vestigen mannenklooster. Onlangs bleek bij onderzoek dat een deel van dat
gebouw nog altijd schuilgaat achter een negentiendeeeuwse gevel van het huidige Begijnhof. Ook zijn in de
geurige kruidentuin en bleekveld fundamenten aangetroffen van Johanna’s nimmer afgebouwde religieuze complex.
Devotie Heilig Sacrament
De wél afgebouwde delen ervan werden begin zestiende eeuw opgenomen in het toen aangelegde huidige
Begijnhof. Het eerste Begijnhof van Breda lag in de periode 1267–1535 pal náást het kasteel en stond uitbreiding ervan in de weg. Naast bouwkundige resten zijn
bij opgravingen ook de graven van de daar overleden
begijnen gevonden. Hun gebeente is in 2016 in een
nieuw ossuarium in het huidige begijnhof bijgezet.
“De eerste Bredase begijnen waren tijdgenoten van Juliana van Cornillon uit Luik”, vertelt Rasenberg. Zij behoorden tot een indrukwekkende generatie van vrome vrouwen waaruit in deze streken onder meer de
eerste begijnengemeenschappen ontstonden (in 1216
pauselijk goedgekeurd). “Dat waren geen domme kwezeltjes, zoals nu wel eens meewarig wordt gedacht.
Deze vrouwen zagen voor zichzelf een rol zoals die
van de vrouwen uit het evangelie die met Jezus meetrokken en Hem en zijn leerlingen uit eigen middelen
onderhielden.”
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Kruidentuin en bleekveld
vormen het kleurige en
geurige hart van het
Begijnhof.

Interieur van de begijnhofkapel.
Het is in dat religieuze klimaat dat ook de devotie tot het
Heilig Sacrament een vlucht neemt. In een visioen aan
de heilige Juliana vraagt Jezus om de invoering van wat
Sacramentsdag is geworden, sinds 1264 een van de belangrijkste feesten van het kerkelijk jaar. Paus Benedictus XVI onderstreepte haar rol nog uitgebreid in 2010.
Bij de viering van 750 jaar Sacramentsdag wist het
Gilde van het Sacrament van Niervaert een dertiende-eeuws handschrift naar Breda te halen met de
speciale liturgie die Juliana ervoor had geschreven.
Ook wist het Gilde die in de Antoniuskathedraal
uitgevoerd te krijgen in de oorspronkelijke context
van de liturgie. “Bij vergelijkend onderzoek is onlangs gebleken dat de heilige Thomas van Aquino
(1225-1274) voor zijn op verzoek van de paus geschreven eucharistische teksten ook delen aan het
werk van Juliana heeft ontleend.”
Heilig Sacrament
Het Heilig Sacrament speelde een centrale rol bij het
geestelijk leven van de begijnen. De Bredase begijnen, op de abdij van Berne na de oudste rechtspersoon in Nederland, hebben die traditie zelfs onafgebroken door de Reformatie weten heen te
loodsen. “De begijnen genoten de persoonlijke bescherming van de Nassaus. Telkens als een nieuwe telg aan het hoofd kwam te staan gingen ze
naar hem toe met geschenken en werd een nieuwe beschermingsoorkonde getekend.”
Bij het eerder genoemde bouwhistorisch onderzoek in het oudste gedeelte van het Begijnhof
zijn resten gevonden van de kerkruimte waar
de begijnen gedurende eeuwen terechtkonden. Achter een voorzetmuur is precies de
plek teruggevonden waar het altaar heeft gestaan. Ook kwamen er spitsbogen van de
oorspronkelijke kloosterbouw tevoorschijn.
Die vondsten vinden wij zo bijzonder dat het
Begijnhof in samenwerking met het Stedelijk
Museum Breda in dit deel een nieuw en groter Begijnhofmuseum gaat herbergen. “Het zal vooral een religieus museum worden”, verzekert Rasenberg.
De geschiedenis is er rijk genoeg voor. Er zijn in eigen beheer al vier indrukwekkende wetenschappelijk verantwoorde boeken uitgegeven. Een vijfde staat op stapel.

Het Begijnhof wordt nog
altijd bewoond.

Breda als mirakelstad
Daarbij zal ook de rol van Breda als mirakelstad worden belicht. Engelbrechts en Johanna’s oudste zoon,
Jan IV van Nassau (1410-1479) was degene die in 1449
besloot de wonderhostie van het door overstromingen
bedreigde Niervaert (zie kader) over te brengen naar
Breda, dat daarmee een belangrijk bedevaartsoord
werd. Het in 1463 opgerichte Niervaertgilde heeft in
2003 een nieuwe impuls gekregen en zorgde sindsdien
op Sacramentsdag voor een ommegang door de stad.
Als vrucht van de viering van 750 jaar Sacramentsdag
in 2014 heeft het Gilde besloten deze jaarlijkse omgang
voort te zetten in de vorm van een sacramentsprocessie
in het Begijnhof. “Vanwege het Begijnhofjubileum zal
bij wijze van hoge uitzondering dit jaar het reliek van
de heilige Juliana van Cornillon naar Breda worden
overgebracht. Dat bijzondere reliek staat die dag ter verering opgesteld in de kapel en zullen we meedragen in
de Sacramentsprocessie. Daarmee is het kringetje in de
Nassaustad, die ook mirakelstad is, rond.” +

Zicht op de toren van de Grote kerk waar de
mirakelhostie werd bewaard.

Mirakel van Niervaert
In 1300 werd door turfsteker Jan Bautoen in de
grond een gave en schone hostie gevonden die
bij aanraking begon te bloeden. Het werd als een
wonder beschouwd en trok veel belangstelling.
Door de vele gebedsverhoringen groeide het
plaatsje Niervaert, het huidige Klundert, uit tot
een bedevaartsoord. Omdat Niervaert sinds de
Elisabethvloed (1421) door overstroming bedreigd werd is de mirakelhostie in 1449 naar de
twee jaar eerder ingewijde Onze Lieve Vrouweof Grote Kerk in Breda overgebracht.
Rond de Beeldenstorm (1566) is de wonderhostie verdwenen. De devotie bleef echter voortbestaan en kreeg zowel begin vorige als deze eeuw
nieuwe impulsen.

Martin Rasenberg: “Begijnen waren geen domme
kwezeltjes.”

Viering Sacramentsdag
De relieken van Juliana van Cornillon zijn op
donderdag 15 juni tussen twaalf en vijf ‘s middags in de kapel van het Bredase Begijnhof uitgesteld. “Mensen kunnen er een kaarsje opsteken, het reliek bekijken of even bidden”, zegt
Martin Rasenberg. Om 20.00 uur is de Heilige
Mis met aansluitend sacramentsprocessie. “Laten belangstellenden zich wel even opgeven via
info@niervaertgilde.nl. Dan houden we stoelen
vrij. Of we zetten er gewoon bij.”

