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Leven 
tussen ‘t Klooster 

en de Wereld

Miranda Dahlhaus
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Groepsportret begin 20e-eeuw met pastoor Van de Corput
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Voorwoord

In 1267 schonk Hendrik van Schoten de Bredase begijnen de grond waar zij zich gevestigd 
hadden in eigendom en gaf hen toestemming om daarop een kerk te bouwen en een be-
graafplaats aan te leggen. Vanaf dat moment kan voor het eerst worden gesproken van een 
volwaardig Begijnhof in Breda. 

Inmiddels nadert het jaar 2017, waarin wij zullen herdenken dat de oprichting van het 
Bredase Begijnhof 750 jaren achter ons ligt. Het Begijnhof kent een boeiende geschiedenis. 
Het is in 1535 verplaatst naar de huidige locatie en het is, dankzij de bijzondere bescherming 
van het Huis van Oranje-Nassau, in de 17e en 18e eeuw kunnen blijven voortbestaan toen 
elders in Nederland de Begijnhoven zijn verdwenen. In de tweede helft van de vorige eeuw 
zijn geleidelijk de begijnen zelf van het hof verdwenen. De laatste begijn overleed in 1990.

Het bestuur van het Begijnhof is voornemens om in het kader van het genoemde jubileum 
een boek te laten uitgeven over de geschiedenis van het Begijnhof. Op dit moment wordt 
voorts een bouwhistorisch onderzoek uitgevoerd aangaande de bebouwing van het Begijn-
hof zoals deze in de loop der eeuwen tot stand is gekomen en thans nog zichtbaar is. De 
resultaten van dat onderzoek zullen eveneens in boekvorm verschijnen.

Als eerste verschijnt echter dit fotoboek waarin veelal gebruik is gemaakt van uniek foto-
materiaal. Naast enkele historische tekeningen geeft dit boek in foto’s een indruk van de 
ontwikkelingen van het Begijnhof in de afgelopen 100 jaren. Dit boek kan ook behulpzaam 
zijn bij het ophalen van persoonlijke herinneringen aan het Begijnhof.

Mocht u zelf nog oude afbeeldingen van het Begijnhof hebben dan houden wij ons aan-
bevolen daarvan een reproductie te mogen maken. Namens het bestuur van de Stichting 
het Begijnhof spreek ik de wens uit dat u met plezier en interesse kennis zult nemen van het 
fotomateriaal dat in dit boek is verzameld. 

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

Stadskaart van 1350. Reconstructie uit 1744 van de stadsplattegrond van Breda, voor de sloop van de stadsmuren. Donker omcirkeld de locatie van het eerste Begijnhof

Andere locatie
Het allereerste Begijnhof lag in het stadspark Valkenberg op het huidige kasteelplein, tussen 
het kasteel en de cadettenfl at in. Totdat graaf Hendrik III van Nassau in 1525 plannen kreeg 
om zijn kasteel uit te breiden. Het Begijnhof lag daarbij in de weg. Na lange onderhande-
lingen werd de overeenkomst gesloten om het Begijnhof te verplaatsen naar de huidige 
locatie. Het nieuwe hof was aanzienlijk kleiner en graaf Hendrik moest wat concessies doen. 
De begijnen kregen onder andere de Wendelinuskapsel - nu bekend als Waalse kerk - en hij 
kocht de verkleining van het hof af voor zeshonderd gulden.
Op de foto de opgravingen in 1994-1995 van het eerste hof. 
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Beschermd en bedreigd
1267 Hendrik, heer van Breda, schenkt de begijnen hun eerste hof nabij het kasteel
1311 Concilie van Vienne veroordeelt het begijnenwezen in al haar vormen
1480 Begijnhof telt zestien huizen, bewoond door 37 begijnen
1535 Verplaatsing van het hof, op verzoek van Graaf Hendrik, naar de huidige locatie
1581 Bij de Spaanse Furie van Houltepenne wordt plundering afgekocht voor vijfhonderd 
 rijnsguldens
1649 De Wendelinuskapel wordt definitief afgenomen van de begijnen
1838 Vicaris van Hooydonk wijdt de nieuwe Catharinakerk in 
1863 Voltooiing van het nieuwe hof met negen huisjes en een gezamenlijke ruimte
1964 Pastoor Ooms treedt aan, er leven dan nog elf begijnen
1967 Viering van het 700-jarig bestaan van de Bredase begijnen
1977 Nog drie Begijnen leven op het hof
1990 Met het overlijden van zuster Frijters eindigt het begijnenwezen in Nederland

Stadsplattegrond van Blaeu, situatieschets in 1622
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Detail uit stadsplattegrond van Blaeu. De rechthoek met de boom in het midden is het Begijnhof. Opvallend is de ingang 
aan de zijkant (Prinsenpoort)

Het eerste bewijs
Uit oude boeken zou afgeleid kunnen worden dat het Begijnhof omstreeks 1240 is gesticht 
door Machtelt van Diest. Hier is tot nu toe geen wetenschappelijk bewijs voor gevonden. 
De begijnengemeenschap ontving in 1267 de grond, waarop zij zich gevestigd hadden in 
eigendom en Hendrik V, Heer van Breda, verleende de begijnen toestemming om een kerk 
te bouwen en een begraafplaats aan te leggen. Volgens historicus IJsseling kan pas vanaf 
die datum over een volledig Begijnhof worden gesproken. Het is volgens hem bijzonder dat 
het Bredase Begijnhof ondanks de Godsdienstoorlogen en andere bedreigingen is blijven 
bestaan. Dit is vooral te danken aan de eeuwenlange bescherming door de Nassaus en later 
de Oranje-Nassaus. 
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Wat kenmerkt een begijn? 
Thomas Ernst van Goor schreef in 1744 in zijn boek ‘Beschrijving der Stadt en Lande van 
Breda’ het volgende: ‘De Beggijnen zijn, eygentlyck genomen, geene zoogenaamde Religieusen, 
maar leyden een middel soort leven tusschen ‘t Klooster en de Wereld’. De begijnen waren 
dus een eigen, op zichzelf staande beweging. Het grote verschil met nonnen is dat zij geen 
geloften van armoede en eeuwige trouw aflegden. Zij voorzagen in hun eigen levenson-
derhoud en mochten enig bezit hebben. Dat neemt niet weg dat de begijnen heel bewust 
kozen voor een sober en kuis leven, ten dienste van God en de maatschappij. Bidden en 
werken, daar draaide het alle dagen om.

Tekening van Andries Schoenmaker uit 1729: Gezicht vanuit het Valkenberg op het Begijnhof. Onderschrift: ’t Nonneklooster: de franse kerk ent gewese Statenhuys
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Het Begijnhof door de ogen van
De burgemeester

Burgemeester Van der Velden: “Het 
Begijnhof is een vitaal en belangrijk on-
derdeel van de identiteit van Breda. Het 
is een fascinerende locatie, een oase van 
rust in het hart van de stad. Ik ken het 
hof nog uit mijn studietijd aan de Sociale 
Academie. Voor je gevoel staat de tijd 
er stil. Ik loop er nog steeds graag even 
doorheen, vooral in het voorjaar. Even 
mijn gedachten laten gaan, wat mijmeren 
in het zonnetje met op de achtergrond 
het geluid van de klokken. Je bent er echt 
even tussenuit. Een tijd geleden liep ik met 
gasten uit China over het hof. Ze waren 
verwonderd en euforisch over de sfeer 
en de architectuur. Onlangs had ik weer 
een ontmoeting met hen en ze spraken 
er nog steeds over. Jaarlijks bezoeken 
100.000 toeristen deze markante locatie. 
Het Begijnhof is iets om heel erg trots op 
te zijn als inwoner van Breda. Het is een 
reden dat mensen juist hier willen wonen. 
En niet meer weg willen! Het is één van de 
mooiste plekjes van de stad.”

De woningen met de hoge vensters deden twee eeuwen lang dienst als noodkerk van de begijnen 
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Interieur Catharinakerk, vermoedelijk eind 19e/ begin 20e-eeuw

Ansichtkaart uit 1903
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Zelfstandige vrouwen 
Aan het einde van de 12e eeuw was er een grote hang naar religieuze inkeer. Een voorbeeld 
hiervan waren de kluizenaressen: vrouwen die hun intrek namen in een kluis die tegen 
een kerk werd aangebouwd. Vanuit deze kleine ruimte fungeerden zij als een soort sociaal 
werkers voor de bevolking. Verschillende ontwikkelingen hebben uiteindelijk geleid tot 
het ontstaan van het begijnenwezen. Ongehuwde vrouwen en weduwen hadden in de 
middeleeuwen weinig perspectief en vermoedelijk was er een vrouwenoverschot door de 
kruistochten. Kloosters raakten verzadigd en er was een tekort aan kluizen. Maar mogelijk 
meest bepalend was de wens van bepaalde vrouwen om een vroom leven te combineren 
met een zekere autonomie. 

In 1863 werd het Begijnhof uitgebreid met een tweede hofje
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Begijn Anna Maria Bastiaanse, foto eind 19e-eeuw. Mogelijk is deze foto genomen op 4 mei 1897 bij de viering 
van haar gouden professiefeest
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De begijnen 

Boven  Begijn Maria van Beeck, foto begin 20e eeuw

Midden  Gezusters Blom, portret 1e helft 20e-eeuw

Rechts  Meesteres Maria Jansen, 1920

Juff rouw begijn
De begijnen werden vroeger aangesproken met ‘juff rouw’, later werd dit ‘zuster’. 
Begijnen waren veelal afkomstig van boerenfamilies uit de regio. 
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Afbeelding begin 20e-eeuw, 
v.l.n.r. zr. Rasenberg, een nichtje van zr. van Gestel, 
onbekend, zr. Verlouw, zr. Masseurs, zr. van Gestel
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Onder links  Zuster Oomen, geboren op 3 oktober 1889 in 
Prinsenbeek, luidde lange tijd de klok op het hof

Onder rechts  Zuster Van Gestel (met gehoorapparaat) en 
Zuster De Leeuw hebben een onderonsje met het achter-
nichtje van zuster Van Gestel

De laatste tien

De laatste tien. Groepsfoto uit 1962, 
v.l.n.r. zr. Frijters, zr. Segeren, moeder-overste Holtzer, 
zr. Rasenberg, zr. Ponci, zr. Struys, zr. Slegers, zr. Oomen, 
zr. De Leeuw, zr. Vissers
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Het Begijnhof door de ogen van
De hofkruidenier

‘Gewoon Wim’. Zo stond hij bekend bij de 
begijnen en de andere bewoners van het 
hof. Zijn achternaam kenden de meeste 
niet. Wim Brugel was hofkruidenier. Veer-
tig jaar lang, tot aan zijn afscheid in 2009, 
leverde hij koffie, thee, bleekwater en koek-
jes op het hof.  Hij maakte de laatste zeven 
begijnen mee. “Veel kon ik er niet kwijt”, 
blikt hij terug. “De begijnen leefden heel 
sober.” Hij herinnert zich nog goed de geur 
van petroleum in de huisjes op de winter-
ochtenden. “De begijnen waren voor negen 
uur al twee keer naar de kerk geweest. Ik 
stond dan te wachten met mijn spullen.” 
Wim was er altijd, twee dagen per week. 
En niet alleen voor spullen. Hij deed al snel 
allerlei klusjes. Tot op het laatst toe hielp hij 
een oudere bewoonster bij het haren was-
sen. ‘Gewoon Wim’ was bijzonder voor de 
hofbewoners. Door hem konden een aantal 
vrouwen er langer blijven wonen. Zelf voelt 
hij zich nog steeds bevoorrecht als hij te-
rugkijkt op al die jaren op het hof. “Het was 
een warme plek en een belangrijk onderdeel 
van mijn leven.”  

Hofleveranciers
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Zuster Slegers  
Zuster Petronella Cornelia Slegers, afkomstig uit Drunen (1897), leefde wat teruggetrokken 
op het hof. Ze deed enorm veel verstelwerk voor Bredase families. Veertig jaar lang ver-
bleef ze op het Begijnhof. Pastoor Ooms in De Stem 23-07-1982: “Ze heeft het niet gezocht 
in weelde en consumptieartikelen. Het enige wat zij binnen handbereik had, waren haar 
gebedenboeken, zo intensief gebruikt dat er in de loop van de tijd verschillende restaura-
ties nodig waren geweest, die duidelijk door haarzelf waren verricht.”



18



19

Pagina links  Zuster De Leeuw

Zuster De Leeuw 
Zuster Maria de Leeuw uit Wagenberg (1893) bad dagelijks tot de Heilige Begga om een 
zalige dood, maar vooral om niet te hoeven sterven op het toilet. Dat was namelijk een 
familielid overkomen. Haar gebed is verhoord. Ze is rustig ingeslapen op 21 januari 1983.
Zij wordt ook wel ‘de fi lmster’ genoemd. Dit komt omdat ze een dankbaar persoon was 
voor interviews voor radio, televisie en schrijvende pers. Ze leverde haar aandeel in de 
instandhouding van het hof door de verkoop van ansichtkaarten bij haar huisje. Een geliefde 
uitdrukking van zuster De Leeuw was ‘iedere begijn is een staat op zich’. 
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 Acht begijnen. 
v.l.n.r. zr. Ponci, zr. De Leeuw, zr. Vissers, zr. Oomen, 
zr. Frijters, overste zr. Holtzer, Zr. Struys, Zr. Rasenberg
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BIDDEN

Bezigheden
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Bidden vanuit de hemel?  
In de middeleeuwen kregen de begijnen steeds meer opdrachten om te bidden voor over-
ledenen. Dat gebeurde dan meestal tijdens de mis op de dag van overlijden. Deze źakelijke 
overeenkomst´ werd genoteerd in het zogeheten Jaargetijdenregister. Tijdens één van die 
herdenkingen gingen de gedachten van de begijnen uit naar hun overleden zuster Peerken 
Mertens. Zij had iedere hofbewoonster een halve stuiver brood nagelaten. Dat was genoeg 
voor zeven psalmen. In het Begijnhofmuseum in huisje 29 hangt nog een oud overzicht van 
‘begunstigden’. Voor één van de overledenen op deze lijst is betaald tot 2014! 
(Bron, BN/DeStem Bredaas Dagboek Peter de Leeuw 31/12/1992 Ínvesteren in het hiernamaals.)
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HANDWERKEN
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WASSEN

Links  De begijnen hielden waslijsten bij met wie wanneer 
aan de beurt was om de was te doen. Deze hangen nog 
steeds in het museumhuisje op nummer 29
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Een gulden en een pak koffie  
De begijnen moesten in hun eigen levensonderhoud voorzien en de meeste zusters 
verrichtten dan ook thuiswerk, zoals kousen stoppen - groot gat vijf cent, klein gat naar 
verhouding -, pianoles geven of onderricht in catechismus. Er waren begijnen die kinderen 
opvingen in de schoolpauze, kosten: een gulden en een pak koffie per maand. Er werd - in 
opdracht - gewassen, gestreken en versteld en dan was er ook nog het bewaarschooltje, 
een soort van voorloper van de kleuterschool. De kosten daarvan bedroegen in 1939 twee 
gulden per maand. 
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BEWAARSCHOOLTJE

Spelen, breien en bidden 
Het was de gewoonte van Bredase binnenstadsbewoners, vooral ondernemers, om hun 
kleine kinderen overdag aan de begijnen toe te vertrouwen. Zo had je de zeven zusjes Laene. 
Zij bezochten tussen 1918 en 1926 het schooltje. Een herinnering: “Er werd om beurten 
gebeden en gezongen. We tekende op een lei, plozen lapjes uit, kleiden, haakten, speelden 
met Lijzen (poppen). Ook werden de eerste beginselen van het breien bijgebracht.”
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In 1980 was er een reünie van het Begijnschooltje. Bijna 
honderd ‘oud-leerlingen’ beleefden een zonnige en 
plezierige dag, zo meldde De Stem. 



29

Het Begijnhof door de ogen van
Een gezin

In 1944 – Breda was toen al bevrijd – 
kwam de vader van Diny Roovers terug van 
dienst met difterie, een besmettelijke keel-
ziekte. Haar moeder, jongste zusje en zij-
zelf raakten ook besmet en zo kwamen ze 
met vieren op bed te liggen. Twee andere 
kinderen waren eerder ingeënt en kwamen 
er goed van af, maar er was niemand om 
hen te verzorgen. “En toen kwam zuster 
Frijters”, vertelt Diny. Ze was toen acht 
jaar, maar weet haar komst nog goed te 
herinneren. “Ze stond in de deuropening en 
ik liet van schrik de po vallen die ik in mijn 
hand had. Ze herinnert zich het laatste 
begijntje als klein van stuk en rap van tred. 
Met een grijs schort over haar begijnen-
kleding stapte ze parmantig door het huis. 
Hoewel de familie een stuk van de stad af 
woonde, kwam ze altijd te voet. “Ze werkte 
harder dan mijn moeder”, reageert haar 
oudste zus glimlachend. Het contact met 
zuster Frijters is altijd gebleven. Diny weet 
nog de vele keren dat ze met haar ouders 
op het Begijnhof op de koffie ging. En zelfs 
bij een verhuizing naar Rotterdam werd 
het contact niet verbroken. 

GEZINSZORG

In de archieven zitten ‘Bepalingen voor Hulp in de Huishouding’. De eerste regel luidt:  ‘De zusters die naar de zieken gaan, 
zullen op straat de zedigheid der oogen bewaren’
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Een afdruk van een persoonsbewijs uit de oorlog van Anna 
Maria Holtzer. Zij overleed in 1972 als laatste ‘juffrouw 
meesteres’ van de begijnen. Om de drie jaar werd een nieu-
we meesters gekozen. Vanaf het begin van de 20e-eeuw 
werd de meesteres aangesproken als ‘moeder-overste’

Hulp in de huishouding 
De omschrijving van haar beroep - Hulp in de huishouding - verwijst naar de opkomst van 
begijnen in de gezinszorg. Rond 1930 mochten begijnen buiten de poort werken. Dit was 
een laatste poging om het begijnenwezen nieuw leven in te blazen en daarmee nieuwe 
novicen (leerlingen) te werven. 
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Ontspanning

In 1981 won buurtschap Raamberg de eerste prijs met de begijnenwagen in het Zunderste Bloemencorso 
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Het einde nadert

Zuster Ponci 
Zuster Ponci, geboren op 28 maart 1904 in Den Bosch, was het laatste begijntje dat tot 
haar overlijden op het Begijnhof heeft gewoond en vandaar uit is begraven. Ze trad op 16 
juli 1941 in en was daarmee ook de laatste. Ze voorzag in haar onderhoud door het doen 
van verstelwerk. Ze was een kei in onzichtbaar stoppen. Het maximale bedrag dat ze voor 
deze werkzaamheden mocht rekenen, was een dubbeltje per uur. Ze leefde erg beschei-
den en was diep gelovig. Verschillende bronnen verhalen over haar als een vrouw met een 
groot hart.

De laatste vijf. 
V.l.n.r. zr. Frijters (64), zr. Ponci (69), zr. Slegers (76), zr. De Leeuw (80) en zr. Struys (85). Artikel uit Panorama:
‘…een heroïsche groep die manmoedig standhoudt: de laatste boodschappers van een religieuze gemeenschap, 
waaromheen nog altijd een waas van geheimzinnigheid hangt.’
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De allerlaatste begijn: zuster Frijters
Met het overlijden van zuster Cornelia Catharina Frijters op Goede Vrijdag 1990 kwam een 
einde aan ruim 700 jaar begijnenwezen in Breda. En dat niet alleen. Zuster Frijters was de 
allerlaatste begijn in Nederland. Veel oudere Bredanaars kennen nog het beeld van haar 
rappe tred als zij op weg was naar haar gezinnen. Ze werd geboren in Fijnaart in 1909 en 
koos in 1932 heel bewust voor een leven als begijn. Zelfs een verliefde molenaar kon haar 
niet weerhouden. Op haar bidprentje staat geschreven dat zij het type begijn was zoals dat 
idealiter bedoeld moet zijn: medewerkster van God ten bate van de mensen. Het werken in 
de gezinnen was haar lust en haar leven. 

Artikel uit de Nieuwe Revue in 1977
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Zuster Frijters met Bisschop Ernst bij de ingebruikname van 
het in 1980 gerestaureerde hof. Zuster Frijters draagt haar 
koninklijke onderscheiding

De begrafenis van Zuster Rasenberg in 1973
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Het graf van de begijnen op begraafplaats Zuylen. Zij werden anoniem begraven overeenkomstig hun bescheiden levens-
wijze. Tot 1830 werden de begijnen begraven in de Waalse kerk
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Pastoors

De pastoors van het begijnhof
Wilhelmus van Zon, 1825-1859
Johannes Verdaasdonk, 1859-1885
Adrianus Henricus van de Corput, 1885-1908
Adrianus Petrus Wilhelmus Hopmans, 1908-1914
Johannes Marinus van Oers, 1914-1945
Josephus Wilhelmus Maria Baeten, 1945-1946
Wilhelminus Mathias Johannes Koenraadt, 1946-1952
Jacobus Cornelius Petrus Oomen, 1952-1964
Josephus Adrianus Johannes Ooms, 1964-1997

De pastorie, gebouwd door pastoor Van Zon in 1850
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Pastoor Van Zon, bouwde het poortgebouw (1830), de huidige Catharinakerk (1838), 
de pastorie (1850) en het gemeenschappelijk toilet (1856). Ook liet hij nieuwe statuten 
opstellen voor het Begijnhof (1855)

Pastoor Van de Corput. Sinds zijn aantreden ontstond de traditie dat de functie van 
pastoor van het Begijnhof werd gecombineerd met die van vicaris van het Bisdom. Hij 
verbouwde de interieurs van kerk en pastorie en liet de pastorietuin uitbreiden

Pastoor Verdaasdonk, verbouwde de ruimte van de oude noodkerk tot
woningen (ca. 1860) en bouwde het nieuwe hof (1863) 

Pastoor Van Oers bracht de begijnen in contact met de gezinszorg
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De laatste pastoor
Toen pastoor Ooms op 1 januari 1965 naar het Bredase Begijnhof kwam, leefden er nog 
elf begijnen. Hij trof een onderkomen hof en een lekkende kerk. Zijn eerste daad was het 
formeren van een bestuur van deskundige leken. Hij begon in 1967 aan de restauratie van 
de kerk en later het hele Begijnhof en de toegangspoort. In 1980 werden de jaren van 
restaureren afgerond met een plechtige heropening door prinses Margriet. Pastoor Ooms 
nam op 1 september 1997 na 32 jaar afscheid van het Begijnhof.
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Het Begijnhof door de ogen van
Een misdienaar

In 1963 werd Jan van Zinnen als 13-jarig 
jongetje misdienaar op het hof. Er leefden 
toen nog twaalf begijnen. Ruim veertig jaar 
lang was hij - en later ook zijn vrouw Anjo - 
nauw betrokken. Jan: “De meeste begijnen 
waren toen al oud. Ik herinner me goed 
hoe wij streken met ze uithaalden. Achter 
hun rug maakten we van de gesteven punt 
van hun kap een rolletje. Dat bleef goed 
zitten en soms liepen ze er lang mee rond. 
En een plezier dat wij hadden. We speelden 
ook veel op de oude zolder. Daar stond een 
zwarte houten kar, waarmee in die tijd de 
overledenen werden vervoerd. We dender-
den daarmee over de zolder en daar was 
niet iedereen blij mee... Eigenlijk ben ik er 
‘ingeluisd’ om misdienaar te worden. Zuster 
Segeren verzorgde de opleiding en één van 
mijn broers ging bij haar een test afleggen. 
Ik moest mee om hem te begeleiden. Hij las 
voor in het Latijn. ‘Lees jij eens’, zei Zuster 
Segeren. En vervolgens: ‘Morgenvroeg 6.45 
uur op het Begijnhof!’ Jan lacht hartelijk. Hij 
heeft er allesbehalve spijt van. “Het was een 
mooie tijd. De verbondenheid, de sfeer, je 
hoorde er echt bij.”

Hoogmis ter gelegenheid van 25-jarig jubileum van Pastoor Ooms op het Begijnhof in 1990. Links misdienaar Jan van Zinnen

Misdienaars
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Het koor

Het Catharinakoor met in het midden pastoor Koenraadt. Het koor stond onder leiding van Jo Frijters. Hij was ruim 30 jaar dirigent op het hof
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De Stichting Begijnhof is opgericht door 
Pastoor Ooms in 1969. Hij bracht een aan-
tal leken samen om met hem een bestuur 
te vormen. Het toen verwaarloosde hof 
moest weer in een goede staat terugge-
bracht worden. 
Meer dan veertig jaar later staat het 
bestuur nog steeds voor een belangrijke 
taak: het behoud van het Begijnhof en alles 
wat daarmee te maken heeft. “Het is een 
totaalplaatje”, benadrukt vice-voorzitter 
de heer Lammen. “Het gaat niet alleen om 
de bebouwing en de tuin, maar zeker ook 
om het woongenot van de huidige bewoon-
sters.” Lammen maakt al 27 jaar deel uit 
van het bestuur. Hij was voorzitter van de 
restauratiecommissie bij de laatste grote 
restauratie. Vanwege zijn achtergrond als 
registermakelaar en taxateur heeft hij een 
speciale interesse in alle soorten onroerend 
goed en het hof met zijn bebouwing sluit 
daar mooi op aan. “Ik weet nog dat ik 
als 15-jarige jongen met mijn ouders de 
viering van het 700-jarig bestaan van de 
stad bezocht. Wij woonden destijds in Den 
Haag en ik zag toen voor de eerste keer het 
Begijnhof. Dat vergeet je nooit meer! Het 
is een eenheid, een bijzondere woonvorm 
in het centrum van de stad. Ik kom er we-
kelijks. Mijn vrouw zei wel eens dat ik vier 
kinderen had: mijn zoon, mijn dochter, de 
hockeyclub en het Begijnhof.” 

Het Begijnhof door de ogen van
Een bestuurslid

Tijdens de restauratie van 2007 - 2008 werden ook de pompen gerestaureerd
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De Stichting

De Stichting
In 1965 verleende de bisschop van Breda toestemming om mensen van buiten het Begijnhof 
op te nemen in het bestuur. Het bestuur riep een stichting in het leven. In de akte wordt als 
eerste bestuur van de Stichting Het Begijnhof genoemd: zuster Holtzer, de laatste meeste-
res, pastoor Ooms, tevens voorzitter, en de heren Van der Pas, Snepvangers en mr. Maeijer. 
Door deze nieuwe bestuursvorm was het voortbestaan van het Begijnhof verzekerd. 

V.l.n.r.  de heren R. Hoosemans (penningmeester), 
E.C.M. Wagemakers (voorzitter), 
L.W.J. Mertens (lid),  
J.L.J. Magry (secretaris), 
onder: J.C.H.  Lammen (vicevoorzitter) en 
beheerder M.M.M. Rasenberg. 
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Bebouwing
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SFEER  



48



49

Ruim 300 kruiden
Vroeger had iedere begijn een eigen tuintje, 
afgesloten met een hekje. Ze kweekten 
daarin kruiden voor het eten, maar ook 
voor de verpleging van zieken. Rond 1945 
werden de hekjes weggehaald en vijftien 
jaar lang werden er alleen rozen gekweekt. 
Het onderhoud van de tuinen was en is in 
handen van de gemeente Breda. In de loop 
van de zomer van 1970 werd de kruiden-
tuin opnieuw aangelegd. Het was en is nog 
steeds een groot succes. Jan Brouwers was 
de eerste beheerder van de tuin. Hij was al-
tijd bereid tot uitleg en kreeg voor zijn werk 
de penning Breda Oranjestad. In 1983 werd 
hij opgevolgd door Nico Sprangers en later 
Jan van Dorst. Er staan nog steeds meer dan 
300 kruiden in de tuin met mooie namen als 
gevlekte scheerling, heilig boontje, guichel-
heil, engelentrompet en lievevrouwebedstro. 
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De gebouwen

Laagje erbij
Van oorsprong bestonden de huisjes uit enkel een begane grond en kap. Halverwege de 
18e eeuw is deze woonlaag met een verdieping opgehoogd. Dat is nog goed te zien door 
de verkleuring in de stenen. Met de verhoging zou de nokhoogte volgens onderzoek zijn 
gehandhaafd. In de jaren zeventig werden moderne voorzieningen aangebracht, zoals cv en 
douche. Uiterlijk is er aan de huizen niets meer veranderd. De huisjes worden in de geest 
van vroeger tijden nog steeds verhuurd aan alleenstaande vrouwen. 

Pagina links  Het zogenoemde ‘kakhuisje’ dateert uit 1856. 
Pas in 1958 kreeg ieder huisje een eigen toilet, daarvoor 
had het kakhuisje die bestemming. De kinderen van het 
bewaarschooltje herinneren zich nog hoe zij in een rij naar 
‘de villa’ liepen. Met de komst van de kruidentuin in 1970 
werd het huisje in gebruik genomen door de beheerder van 
de kruidentuin
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Het huidige poortgebouw werd voltooid in 1980

Pagina rechts  Woning Catharinastraat 85, grenzend aan 
de Waalse kerk, wordt voor de eerste keer vermeld in 
de geschiedenisboeken in 1544. Naar de oorspronkelijke 
functie van dit huis dat net buiten het hof ligt, wordt nog 
onderzoek gedaan

De voorloper van het huidige poortgebouw uit 1952/1953 Het poortgebouw, zoals gebouwd in 1830. Deze poort werd 
gesloopt in 1952 
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De woning van de hofmeesteres

Het Novicenhuis. Hier verbleven de novicen - de begijnen in opleiding - onder toezicht van de novicenmeesteres. 
De pastoor en de meesteres besloten of ze mochten blijven 
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De pastorie uit 1850

Het front van de Catharinakerk in Neoclassicistische oftewel Waterstaatstijl. In de nis het beeld van de Heilige Catharina 
van Alexandrië
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Het ‘Nieuwe Hof’ uit 1863
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De laatste begijn, zuster Frijters was bij zijn 
doop, in 1979 en hij was bij haar begrafenis, 
in 1990. Inmiddels zijn er ruim twintig jaar 
verstreken en is Martin Rasenberg (32) 
beheerder van het Begijnhof, woonachtig in 
de pastorie met zijn vrouw en twee dochters. 
Het hof loopt als een rode draad door zijn 
nog jonge, maar bijzondere levensgeschiede-
nis. Op zijn achtste werd hij misdienaar en 
zo kwam hij in aanraking met de mensen, 
pastoor Ooms en zijn huisgenote en ook 
zuster Relindis, die hem ‘het vak’ leerde. 
Boven alles was het Begijnhof voor hem een 
warme en gezellige plek. “Ik zag daar hoe 
je echt iets voor mensen kunt betekenen 
en droomde ervan om ooit hier pastoor te 
worden. Hij koos uiteindelijk voor de liefde, 
maar werd wel huismeester (1997) en later 
beheerder (2001) van het hof. Sinds 2005 
woont hij er ook. Zijn hart gaat uit naar 
alles wat met het Begijnhof te maken heeft, 
samen te vatten in drie pijlers: religieus, 
historisch en cultureel erfgoed. “Met de hulp 
van velen wil ik deze drie pijlers versterken 
en in stand houden. Ik zie het Begijnhof als 
een pleisterplaats. Een plek waar je tot rust 
kunt komen of vindt wat je zoekt. Wat? Dat 
kan voor iedereen anders zijn. Dat is juist het 
mooie.”

Het Begijnhof door de ogen van
De beheerder

Het beeld van de begijnen is gemaakt door Hans Bayens in 1971
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Huur of koop?
De huurprijs bedroeg volgens de boeken in 
1781 ‘zestien gulden jaars’. In dat jaar vond 
een enorme huurverhoging plaats: ‘dertig 
gulden voor half jaar huijshuur’. Het was 
overigens ook mogelijk om een huisje voor 
het leven te ‘kopen’. Na je dood viel het dan 
weer in handen van het hof. In de boeken 
is een betaling terug te vinden van 300 
gulden. 

Zuster de Leeuw in 1969

De huisjes waren eenvoudig ingericht
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De bedstee van zuster Sleegers is keurig opgemaakt. Waar-
schijnlijk heeft ze haar huisje op nummer 77 verlaten voor 
het ochtendgebed. Deze foto is gemaakt in 1960

Zuster Frijters bij haar fornuis in woning nummer 35
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Het Begijnhof door de ogen van
Een bewoonster

Cora van Beek koos heel bewust voor een 
huisje op het hof. “Ik woon tussen drie 
kerken in en heb het mooiste uitzicht dat 
er bestaat.” Vanaf haar keukentafel kijkt 
ze uit op de Grote Toren, die fier boven de 
daken uitsteekt. “Ik ben geboren onder 
de toren en opgegroeid in de binnenstad, 
Bredaser kan niet. Ik vind alles leuk wat 
met de stad en met archeologie te maken 
heeft. En het Begijnhof? Dat is mijn hofke. 
Ik woon hier sinds 1999. Je hebt hier de 
leukste gesprekken. Bij bijzondere gelegen-
heden trek ik de oude, originele kleding 
aan van zuster Frijters. Dan voel je je in-
eens ook echt oud”, grijnst ze. “Daarnaast 
werk ik ook als gastvrouw in het museum 
en organiseer jaarlijks een kunstexpositie 
over het Begijnhof.” Ter gelegenheid van 
deze expositie liet Cora zelfs Begijnenbier 
brouwen volgens geheim recept. Haar 
promotionele activiteiten blijven niet onop-
gemerkt. Op haar 65e verjaardag kreeg ze 
van de burgemeester een complimenteuze 
brief en een vlag van de stad. “Ik ben inder-
daad een soort ambassadrice, van Breda 
en van het Begijnhof. Het went hier nooit, 
zo mooi is het!”  
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Archeologie

Bij onderzoek in 1990 werden twee oude kloosterbogen gevonden. Dit wordt gezien als een aanwijzing voor het bestaan 
van een door Johanna van Polanen opgericht mannenklooster. Men vond onvoldoende bewijzen, maar het onderzoek staat 
nog open
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Het Begijnhof werd in de periode tussen 1967 en 1980 vol-
ledig gerestaureerd. Ook in 2007 en 2008 vonden 
restauratiewerkzaamheden plaats. Deze foto is toen 
genomen in een van de kelders van de woningen

Restauratie
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Wat ’n vondst!
Bij de restauratie van de Waalse kerk in 1982 deed men een unieke ontdekking. In de muur 
vond men de oude eikenhouten toegangsdeur, gebruikt door de begijnen tot 1648. In 
dat jaar viel de kerk in handen van de protestanten. Een jaar later, in 1649, bepaalde prins 
Willem II dat de toegang tot de Waalse kerk moest worden dichtgemetseld en vervangen 
door een nieuwe ingang aan de Catharinastraat. De oude deur staat nu in een verlichte 
vitrine in de kerk. 

Op deze plaats raken het oude en het nieuwe begijnhof 
elkaar. Een steen van het oude begijnhof ligt tegen de muur 
van het begijnhofmuseum in huisje 29
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Een monument binnen een monument. Zo 
zou je de kruidentuin volgens hem kunnen 
noemen. Drie dagen per week legt tuin-
man Jan van Dorst zich vol overgave toe 
op het onderhouden van de tuin met ruim 
300 verschillende kruiden. Hij zet daarmee 
het werk voort van zijn twee voorgangers: 
oprichter Jan Brouwers en oud-collega Nico 
Spangers. Sinds een jaar of zes is hij nu vast 
op het hof. Hij hoort en ziet van alles en is 
een soort vraagbaak voor de vele bezoekers. 
“Veel buitenlanders en scholen brengen 
een bezoek. Ze willen vooral vaak weten 
wat het Begijnhof nou eigenlijk is? Wonen 
hier nonnen? Of nog sterker: Wonen hier 
gewone mensen?” Jan legt het elke keer weer 
geduldig uit. Hij heeft ook mooie verhalen 
over de oorsprong en de eigenschappen van 
de kruiden. De brave Hendrik, de gezegende 
distel, roomse kamille; ze horen gewoon in 
deze tuin. De monnikspeper doet het altijd 
goed bij toeristen. “Bekend om zijn dempen-
de werking van sexuele gevoelens en daarom 
vroeger te vinden bij kloosters”, vertelt hij 
dan. “Het is uniek werken hier. Dat kom je 
nergens tegen.”  

Het Begijnhof door de ogen van
De tuinman

Volgens een oud bijgeloof kijken heksen niet in een spiegel, uit angst voor hun spiegelbeeld. Om heksen, de duivel en 
andere tegenspoed te weren, werd dan ook in vroeger tijden een heksenbol geplaatst. Dit gebeurde zowel binnen als buiten
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De tuin

Tuinman Jan Brouwers

Tuinman Nico Sprangers
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De Kerk

Interieur Catharinakerk, rond 1930.

 Aankleding van het kerkgebouw voor een uitvaart
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Dit orgel bouwde Jacobus Zeeman in 1714 voor de noodkerk 
van de begijnen. Het is één van de interieurstukken van de 
noodkerk die naar de huidige kerk is meegenomen

 Huidig kerkinterieur
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De kunst

De heilige Blasius werd in de begijnhofkerk bijzonder ver-
eerd. De legende gaat hij een kind genas met een visgraat 
in de keel. Jaarlijks op 3 februari kwamen mensen uit de 
hele regio om de Blasiuszegen te ontvangen

Beeld ‘Wij begijnen’ van Jep Groenhagen uit 2009 staat in de begijnenzaal
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Patroonheilige 
Begga was patroonheilige van de begijnen. Zij werd hiertoe verkozen vanwege de overeen-
komst in de naam. Volgens de overlevering - die overigens pas dateert uit de 17e eeuw - is 
Begga stichteres van de ‘orde’ van de begijnen. Maar dit kan niet zo zijn. Zij stierf eind 
zevende eeuw, terwijl de begijnen-beweging dateert uit de twaalfde eeuw. 
Drie glas-in-lood-ramen in de Catharinakerk tonen haar levensverhaal. Dit schilderij hangt 
in de Begijnenzaal op het tweede hof. 
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Het verhaal van Catharina 
Catharina werd aan het einde van de derde eeuw geboren in Alexandrië. Ze was ge-
leerd, doortastend en onafhankelijk en daarmee een voorbeeld voor de onafhankelijk 
levende begijnen. Het geloof in Christus was alles voor haar en daarmee kwam ze in 
conflict met keizer Maxentius. Hij liet haar geselen en vastbinden op een rad, om haar tot 
andere gedachten te brengen. Tot ieders verbazing brak het rad. Ze werd uiteindelijk toch 
onthoofd in 305.
In het glas-in-lood-raam wordt zij afgebeeld in strijd met de keizer. Sinds 1980 prijkt haar 
beeld, gemaakt door de Oosterhoutse kunstenaar Niel Steenbergen, in de nis van de toe-
gangspoort. 
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Bisschop van den Hende: “Als ik door het 
stadspark Valkenberg loop, word ik elke 
keer weer getroffen door de grote massieve 
muur, de achterkant van het Begijnhof. 
Het heeft iets weg van een vesting. Terwijl 
eenmaal door de poort het juist een heel 
gastvrije plek is. Dat contrast is bijzon-
der en ook typerend. Er leven mensen in 
gezamenlijkheid en tegelijkertijd heeft 
ieder individu een eigen plek, een eigen 
voordeur. Zelfbewust en ingekeerd. Zo 
zou je het Begijnhof door de eeuwen heen 
kunnen omschrijven. Midden in het leven, 
maar toch een eigen wereld. Voor mij is 
de 19e-eeuwse waterstaatskerk het meest 
vertrouwde plekje op het hof. Ik heb er een 
periode lang de eucharistie mogen vieren. 
Het Begijnhof is voor mij de locatie in de 
stad waar de jaarlijkse Sacraments-
processie start en eindigt. Vanuit hier vindt 
het geloof op die dag een weg de stad in. 
En dat is wat het Begijnhof op de eerste 
plaats is door mijn ogen bekeken: een plek 
van geloof. Het is nog altijd een plaats van 
gebed, deels door de lange geschiedenis 
van gebed en deels door de stilte.”  

Het Begijnhof door de ogen van
De bisschop

Johanna van Polanen (1392 – 1445)
Het beeld van de hand van kunstenares Netty Werkman toont de vrouw van Graaf Engel-
brecht I van Nassau, zoals zij met haar echtgenoot op hun grafmonument in de Grote Kerk 
is weergegeven. Als gevolg van dit huwelijk vestigde het geslacht Nassau zich definitief in 
de Nederlanden. Johanna was de drijvende kracht achter de bouw van de in 1440 voltooide 
Wendelinuskapel, tegenwoordig bekend als Waalse Kerk. Nadien, in 1535, verhuisde de 13e-
eeuwse Bredase begijnengemeenschap naar de locatie van het huidige Begijnhof, gelegen 
achter deze kerk. Het beeld is bij gelegenheid van de heropening van het Begijnhof na de 
restauratie onthuld door mgr. dr. J.H.J. van den Hende, bisschop van Breda.
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Feestelijke gebeurtenissen

Oranje band
Tijdens de Godsdienstoorlogen kregen 
de begijnen bescherming van de prinsen 
van Oranje. Sinds 1831 zijn er tien offi  ciële 
bezoeken geregistreerd van de koninklijke 
familie. In 1930 bezocht koningin-moeder 
Emma het hof incognito. 

De eerste foto van een koninklijk bezoek. In 1905 bezocht koningin Wilhelmina het hof
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Tosca Frijters bood de koningin bloemen aan, samen met Ineke Verhulst en Marijke Loose, zusjes van twee misdienaars van 
de Begijnhofkerk. Bij bijzondere gelegenheden is het gebruik om zandkrullen te strooien over het hof

Het Begijnhof door de ogen van
Het bloemenmeisje

Bij het koninklijk bezoek van Juliana en 
Bernard in 1952, mocht de toen vijfjarige 
Tosca Frijters de bloemen aanbieden. Ze 
herinnert zich nog dat ze de koningin heel 
lief vond en dat ze voor de gelegenheid 
echte handschoentjes droeg. Haar moeder 
vertelde haar later de details. “Juliana vroeg 
hoe ik heette en hoe oud ik was. Ik zei netjes: 
‘Tosca Majesteit’ en: ‘vijf jaar Majesteit’. Dat 
hadden ze me goed ingeprent: Wel Majesteit 
zeggen hoor! En een mooie buiging maken! 
Ik mocht dit doen omdat mijn vader destijds 
organist en dirigent van het Begijnhofkoor 
was. Later zat ik zelf ook op het koor en 
samen met twee vriendinnen, Dimphy en 
Juliette, bewaar ik daar nog altijd veel leuke 
herinneringen aan. In de pauze van de repe-
tities haalden we weleens kattekwaad uit en 
dan kregen we van de begijntjes op onze kop. 
Eén keer waren we op een pomp geklommen 
en toen rolde de stenen bol er af! Gelukkig 
in het zand... Dat heb ik nooit tegen mijn 
vader durven vertellen! Tot mijn 21e zong 
ik in het koor. Een jaar later, in 1970, ben ik 
ook getrouwd op het Begijnhof. We hadden 
leuke onderonsjes met de begijntjes, die mij 
natuurlijk nog kenden van vroeger. Ik denk 
nog regelmatig met plezier terug aan het 
Begijnhof.” 

Koninklijk bezoek
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Tien officiële bezoeken 

1831 Prins Frederik, zoon van koning Willem I
1852 Koning Willem III
1875 Prins Hendrik, broer van koning Willem III
1894 Koningin Wilhelmina en koningin regentes Emma
1905 Koningin Wilhelmina en prins Hendrik
1928 Koningin Wilhelmina, prins Hendrik en prinses Juliana
1952 Koningin Juliana en prins Bernard
1966 Prinses Beatrix en prins Claus
1976 Koningin Juliana
1980 Prinses Margriet

Koningin Beatrix, prins Claus en zuster Holtzer, de laatste meesteres bij het koninklijk bezoek in 1966

Mgr. Koenraadt verwelkomt koningin Juliana. Zij bezoekt 
Breda bij gelegenheid van de viering van het 700-jarig 
bestaan van de stad in 1952
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Zuster Frijters biedt koningin Juliana volgens traditie 
begijnenrijst aan. De rijst werd bereid volgens geheim 
recept. Saffraan maakte onderdeel uit van de begijnenrijst. 
Deze kostbare specerij - het gele goud - werd gebruikt 
om de dankbaarheid uit te drukken voor de eeuwenlange 
bescherming door de Oranje-Nassau’s

Koningin Juliana wordt verwelkomd door pastoor Ooms, 
burgemeester Merkx en de begijnen, in 1976
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Prinses Margriet bezoekt het Begijnhof in 1980 bij de 
officiële ingebruikneming van het gerestaureerde hof. 
Op de foto is zij in gesprek met de werklieden: stukadoor 
Zweegers, schilder Mous, timmerman Herijgers en 
metselaar Wielijk
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Enny Spaan: “In de kerk van het Begijnhof 
wordt nu voornamelijk om romantische 
redenen getrouwd. Maar vroeger was dat 
wel anders. Toen trouwden er stellen die 
bijvoorbeeld met hun familie in onmin 
leefden. Of die geen vaste parochie had-
den. Voor mij als bruid gold dat destijds. Ik 
was in 1960 weliswaar 22 jaar, maar in die 
tijd kon je wettelijk tot aan je dertigste nog 
altijd niet trouwen zonder instemmende 
handtekening van je ouders. Zo stond het 
toen in het Burgerlijk Wetboek. Die hand-
tekening kwam er in mijn geval niet. Maar 
de kantonrechter nam die blokkade direct 
weg, zodat we snel konden trouwen. Daar 
werd je dan later in familie- en kennissen-
kring wel op aangekeken. Gelijke behande-
ling van mannen en vrouwen bestond in 
die dagen ook al niet. Zo kreeg een vrouw 
ontslag zodra ze trouwde. Dus ik ook. Ik 
ben het Begijnhof nog altijd dankbaar 
dat ik bij de trouwerij mijn eigen gang 
heb kunnen gaan. De bruiloftsfoto’s zijn 
destijds gemaakt door de Bredase persfoto-
graaf Hans Chabot. In die reportage zie je 
ook hoe een begijn ons als kosteres terzijde 
staat.”

Het Begijnhof door de ogen van
De bruid
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Communie van Bas en Carla van Ooijen, 1971

Huwelijk

Communie
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Boven  Professiefeest zuster De Leeuw 

Links en onder  Gouden professiefeest van zuster De Leeuw in 1971
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Professie

Boven  Professiefeest zuster Rasenberg 

Rechts  Bij haar 70-jarig professiefeest beantwoordt zuster Rasenberg een aantal vragen van de krant. Waarom is ze begijn te 
worden? ‘Om Onze Lieve Heer te helpen, hé’

Geloften
Na verblijf in het novicenhuis, waren de begijnen klaar voor de Professie: het afleggen 
van de geloften. Voor een begijn betekende dit de eenvoudige beloften van zuiverheid 
en gehoorzaamheid aan de meesteres. Bij de viering van de Professie-jubilea droegen de 
begijnen een zilveren of gouden kroontje. 



82

Bakkersfamilie Goeijers uit de binnenstad, 1939

Wim, Tiest en Harry Goeijers, 1939

Kerkelijk optocht 
Jaarlijks vonden op het Begijnhof proces-
sies plaats. Dit is een plechtige kerkelijke 
optocht met bruidjes, misdienaars, vaan-
dels, fl ambouwen (lantaarn of kaars op een 
lange stok) en  wierook. Een priester draagt 
een monstrans (gouden houder) waarin 
een hostie zichtbaar is. Boven hem wordt 
een baldakijn (hemel met draagstokken) 
gedragen. 
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ProcessieHet Begijnhof door de ogen van
Het bruidje

Bij de jaarlijkse processie op het      , 
donderdag na Hemelvaart, waren veel 
vaste tradities. Zo droegen de meisjes witte 
jurken en bloemen en werden bruidjes 
genoemd. Voor de zussen Ricky en Coby 
Goeijers was het jarenlang vaste prik. 
Hun vader was de bakker van het hof en 
zodoende was de hele familie betrokken. 
De vier broers uit het negen kinderen tel-
lende gezin - de jongste werd geboren in 
1939 - waren misdienaar en zij droegen de 
wierook tijdens de processie.  Ook twee 
andere zussen liepen jaarlijks als bruidjes 
mee. “We vonden het leuk om mee te 
lopen”, herinneren Coby, de oudste van het 
gezin en Ricky, de jongste, zich. “Maar het 
meest spannend was altijd of mijn moeder 
ons op tijd en fatsoenlijk de deur uit kon 
krijgen.” Door het jaar heen moest vader 
Goeijers regelmatig op het hof komen 
omdat de jongens weer iets uit hadden 
gehaald. Als echte binnenstadbewoners 
kwamen de zussen ook vaak op het hof. 
Om sokken weg te brengen, ter reparatie, 
of om hun rapport te laten zien. “We kre-
gen dan een reep chocolade van de vicaris.” 
Van de snoepjes van de begijnen moesten 
de zussen niet veel hebben. “Ze smaakten 
naar mottenballen”, grijnzen de dames. 
Hun herinneringen aan het hof blijven 
warm. “De begijnen waren heel vriendelijk 
en toegankelijk.” 

Processie 1933. Links van het vaandel Jet en rechts Aggie van den Broek. De tweeling mocht de kwasten van het 
vaandel vasthouden. Opvallend zijn de lange witte kappen die de begijnen speciaal voor de processie droegen
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Sinds 2003 is de traditionele Niervaertprocessie in Breda nieuw leven ingeblazen. Tegenwoordig is het Begijnhof vertrek- en 
eindpunt van de processie door de binnenstad
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In 2009 werd voor de tweede keer het sfeervolle evenement ‘Kerst met Anton Pieck’ gehouden

Activiteiten anno nu
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Kerst met Anton Pieck
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Door de ogen van kunstenaars
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Hof van Heden

De Begijnenzaal uit 1838 wordt gebruikt als vergaderruimte. Hier vinden ook burgerlijke huwelijken plaats

Op werkdagen houdt een aantal bewoners van het 
Begijnhof nog steeds een ochtendgebed



92

Het Begijhofmuseum werd in 2002 geopend in huisje nummer 29

In het poortgebouw is een Miniaturenkabinet gevestigd
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Van boven
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p48 (links), p50, p51, p54, p55, p60 (links), p64, p65 (rechts), p68, p69 
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Literatuur
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