Herinneringen aan
50 jaar wonen op het
begijnhof
Christien Buijs
over haar leven temidden
van de begijnen van Breda

Eindredactie: Miranda Dahlhaus
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Interieur van de kapel
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VOORWOORD
Als voorzitter van de Stichting Het Begijnhof ben ik heel blij met
deze uitgave over de historie van het Begijnhof en zijn bijzondere
inwoners. De begijnen hebben veel betekend voor de stad Breda. Aan
de vijf laatste begijnen is dit destijds nog kenbaar gemaakt door de
uitreiking van een koninklijke onderscheiding.
De reactie van zuster Frijters – niet alleen de laatste begijn van Breda
maar van heel Nederland – was tekenend: “Moet ik daarvoor thuisblijven of kan ik naar mijn werk gaan?” Bijna veertig jaar lang verliet
ze dagelijks het hof om te werken in de Bredase gezinszorg.
Op het Begijnhof leven vandaag de dag de verhalen van toen nog
voort. Veel oudere Bredanaars hebben de begijnen nog gekend en
dragen hun een warm hart toe. Een van hen is zeker Christien Buijs,
de vertelster in dit boek. Een halve eeuw lang woonde zij als burger
temidden van de begijnen. Zij verzorgde zuster Frijters in haar laatste
levensfase en vergezelde haar vaak als begeleidster en vriendin.
De Stichting Het Begijnhof is erg dankbaar dat zij haar herinneringen
aan het papier heeft willen toevertrouwen. Haar wijze van vertellen met oog voor detail en een brede interesse in mens en historie is
waardevol. Freelance journalist Miranda Dahlhaus bracht met behulp
van een aantal interviews structuur aan in haar notities en vormde het
verhaal tot een geheel. De gedrevenheid en het plezier waarmee deze
uitgave tot stand is gekomen, zijn een eerbetoon aan de begijnen en
aan het Bredase Begijnhof.
Mr. Drs. E.C.M. Wagemakers
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‘2 Begijnen’, bronzen beeld van de kunstenaar Hans Baayens
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I. Leven op het hof
E E N G RO T E V E R A N DE R I NG
In 1947 kwamen mijn moeder en ik op het begijnhof wonen. Er waren
toen nog dertien begijnen in leven. De verhuizing was een grote verandering voor ons. Wij waren niet gewend aan de conservatieve en primitieve
manier waarop de begijnen leefden. Het was eigenlijk geen plek voor een
jong meisje zoals ik.
Poort op slot
Het hof was een afgesloten gemeenschap, vergelijkbaar met een
klooster. Om vijf uur ging de poort op slot. Deze werd open en dicht
gedaan door de portierster. In die tijd werkte ik in de stad en kwam
vaak net te laat. Ik heb menig standje gekregen. Pas veel later kregen
we zelf een sleutel van de poort.
Een andere regel op het hof was het verbod op het verblijf van mannen. Ik geloof zelfs dat dit in het toenmalige huurcontract stond vermeld. In de loop der jaren zijn de regels wel veel soepeler geworden.
Maar in die tijd was het gewoon zo. Het was een kwestie van aanpassen. En hoewel het hof toen best somber en rustig was, heb ik er van
begin af aan graag gewoond. Wij hadden net de oorlogsjaren achter
de rug en het was goed zo.
Buitenwoners
	In die tijd woonden er nog niet zoveel burgers – zo werden wij
buitenstaanders genoemd - op het hof. Mensen van buiten mochten er
komen wonen omdat de huisjes anders leeg zouden staan. In de jaren
’60 kwamen er ook zusters van andere ordes op het begijnhof wonen.
Zij werden ‘buitenwoners’ genoemd omdat zij wel aangesloten waren
bij een klooster, maar er niet verbleven.
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De Bredase begijnen met pastoor van de Corput, ± 1900

Ik kende het begijnhof al van vroeger. Als kind kwam ik er vaak met
mijn vader en moeder. Een stoeltje in de kapel kostte toen 2 cent. Ik
herinner me dat het altijd erg druk was.
Huur: een rijksdaalder
	Ik weet nog goed dat ik op zaterdagmorgen voor mijn moeder
boodschappen ging doen in de stad. Ik kreeg dan een rijksdaalder mee
om af te geven bij moeder-overste Holtzer voor de huur van ons huis.
Nog nooit hadden we zo goedkoop gewoond. Daartegenover stond
wel dat er geen waterleiding en geen wc in huis waren. Maar al met
al was het huisje voor ons best groot. Beneden waren twee kamers en
een keuken. Boven waren nog drie slaapkamertjes voorzien van bedsteden.
Ieder huisje had een eigen tuintje. De tuintjes waren omzoomd met
een beukenhaagje met een hekje voor de toegang. Er stonden kleine
kastjes in waar een emmer en klompen in werden bewaard. Jaren
later, toen er niet meer zoveel begijnen waren, werden de tussenschei6

dingen weggehaald. Er werden overal rozen geplant. In de zomer leverde dit een enorme zee van bloemen op. De begijntjes zaten er vaak
in hun stoel tussen. Dat was een mooi plaatje voor de vele toeristen
die het begijnhof toen al bezochten

M AG E R E VO OR Z I E N I NG E N
Zo lang ik mij kan herinneren werd er veel gepraat over restauratie.
Maar er was geen geld. Ik weet nog dat ik een keer tegen de pastoor zei:
“Ik kan zo bij u op tafel kijken.” Wij woonden toen naast de pastorie
en zo groot was het gat in ons dak. We hadden toen al wel elektriciteit,
maar nog geen waterleiding of toilet. Pas toen wij er een jaar of tien
woonden, kregen we een waterleiding en sommige huisjes kregen een toilet
binnen.
Begijnen mest
	Voor die tijd moesten we buiten in een speciaal gebouwtje naar de
wc. Dit was een zogeheten poepdoos, een wc zonder stortbak. Sjo,
een vrouwtje uit de stad, kwam elke zaterdagmiddag de wc’s schoon
maken. Om de beurt moesten we haar dan een kwartje betalen.
Als je ‘s nachts naar de wc moest, ging je op een emmer. ‘s Morgens
gooiden we de emmer leeg in de gootputjes en spoelde hem om met
het water van de pomp.
In ieder tuintje was een stenen putje waar de ontlasting uit de nachtemmer inging. De begijnen gebruikte de inhoud om hun bloemen te
bemesten.
Wateroverlast
	Wij woonden er weliswaar heel goedkoop, maar de daken waren
erg slecht. Bij een onweersbui, moesten we met emmers en teilen naar
de zolder om het water op te vangen.
Op sommige plaatsen waren de dakpannen aangesmeerd met mortel.
Menig keer ben ik wakker geschrokken doordat er een klomp specie
naar beneden kwam vallen. De pannen bleven ook niet goed liggen.
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Je kon door de kieren naar buiten kijken. En dan de vochtige kelders!
Dat was een grote bron van ergernis voor alle bewoners.
Vanwege geldgebrek hebben we lang moeten wachten op een verbouwing.
Met de riek
	Riolering was er wel in die tijd, maar deze was dikwijls verstopt.
Afvalverwerking ging ook iets anders dan nu. Wij stortten alles in een
enorm gat te midden van de tuintjes. Dit trok natuurlijk ratten aan.
Veel begijnen waren van boerenaf komst en van tijd tot tijd kwam
familie langs, gewapend met rieken, om de ratten te doden.
Centraal op het begijnhof staat nog steeds de pomp, waar wij vroeger
water haalden. Deze was in de winter vaak bevroren. Dan moesten
we water halen in ‘het zaaltje’ naast de pastorie. Wij hadden ook een
pomp in de keuken, maar na lang pompen kwam er bruin water naar
boven. Als het lang niet geregend had, kwamen er kleine wormpjes
mee.

BRON VA N H I STOR I E
Een van mijn mooiste herinneringen aan wonen op het hof, is het
begijnhof bij maanlicht. Als we dan ‘s avonds laat thuis kwamen en het
was volle maan. Prachtig. De stilte, de lichtval van de maan, de heerlijke
geuren van de kruidentuin, die dan tot hun recht kwamen. Het is me
altijd bijgebleven.
‘Op de bleek’
	In de zomer zaten we buiten en genoten van de bloemen en de
kruiden. Of we wandelden over het hof en luisterden naar de stilte.
Overal rook je de geuren van de kruiden. Dat was zo lekker.
De kruidentuin dateert eigenlijk van lang geleden, maar werd in de
loop van de tijd opgedeeld in afzonderlijke tuintjes. Later werd alles
weer teruggebracht in de oorspronkelijke staat. De gemeente beheerde en verzorgde de kruidentuin en het werd een bezienswaardigheid
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De was ligt
‘op de bleek’ in de zon
op het grasveld

voor toeristen. Als bewoners mochten wij de kruiden plukken voor
huishoudelijk gebruik.
Het grasveld in het midden van de kruidentuin werd vroeger gebruikt als bleekveldje, voor het drogen van de was. Poezen waren
daarbij een grote ergernis voor de begijnen. Die liepen gerust met
hun vieze pootjes over hun schoon goed dat ‘op de bleek’ lag. Dan
moest alles weer opnieuw gewassen worden.
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Zichtbare historie
	Oorspronkelijk had het begijnhof een andere toegangspoort. Bij
huisje no. 29 is dat nog goed te zien. De ingang was toen aan het
stadspark Valkenberg. Tussen no. 29 en het aangrenzende grote huis,
is de omlijsting waar de poort aan heeft gehangen nog duidelijk herkenbaar.
Dit opvallend grotere huis werd gebruikt als noviciaat, het opleidingsinstituut van de begijnen. Eén jaar lang verbleven meisjes die begijn
wilden worden – novicen – in dit huis, bij zuster Stevens, de novicemeesteres. Pas daarna legden zij hun gelofte af en kregen een eigen
woning. Begijnen woonden meestal met tweeën in een huisje.
Bij bodemonderzoek en opgravingen is later veel ontdekt. Zo bleek
de pastorie vijf centimeter te zijn verzakt en in zijn ‘val’ huisje no. 47
te hebben meegesleept. De oorzaak was dat deze panden op drijfzand
waren gebouwd. De verzakking is nog steeds heel goed te zien aan de
scheve deur van no. 47.
Kantoormensen
	In de jaren ’60 veranderde er van alles op het kleine hof. Steeds
meer huisjes stonden leeg. Er kwamen geen burgers maar kantoren,
een dependance van de Mater Amabilis school en een winkel voor de
verkennerij. In één van de kantoren zaten werknemers van de sociale
verzorging voor de terugkerende Indië-mensen. Ik herinner me ook
nog hoe de grote kleding- en deken inzameling in de koude winter
van 1963 vanuit het begijnhof werd gecoördineerd.
Rond het middaguur, in de pauze van de werknemers, was het een
gezellige drukte op het begijnhof. Slechts twee huisjes werden er in
die tijd nog bewoond door ‘burgers’, waaronder dat van mij en mijn
moeder en onze buurvrouw Suze van de Noord. Mijn moeder en
Suze zijn jarenlang ‘s middags naar het Valkenberg gegaan om op een
bank aan de vijver, tussen de rododendrons, te praten over vroeger.
Na de restauratieperiode maakte de pastoor een einde aan de kantoren op het kleine hof en woonden er weer volgens traditie enkel
ongetrouwde vrouwen.
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II.	Begijn zijn
DE R E G E L S
De begijnen zijn – ruim zeven eeuwen geleden – denk ik de eerste
vrouwen uit de geschiedenis die zelfstandig gingen wonen. In die zin zou
je ze in mijn ogen zeker geëmancipeerd mogen noemen. Zij kozen niet
zoals andere religieuzen voor een leven binnen een klooster, maar woonden zelfstandig, als vrouw alleen of bij elkaar in groepen.
Tot op de dag van vandaag wonen er, in de geest van vroeger tijden,
enkel ongetrouwde vrouwen op het begijnhof.
Wijze vrouwen
	Begijnen waren vrouwen van eenvoudige, veelal boerenaf komst.
Door kloosterlingen werd nog wel eens minderwaardig over ze gedaan. Ik kon dat nooit goed uitstaan. Hoewel ze geen diploma’s hadden, waren het vaak wijze vrouwen.
Ze kozen voor een sober en kuis leven dat grotendeels bestond uit
bidden en werken. Het grote verschil met kloosterlingen is dat de
begijnen geen eed van armoede aflegden – zij mochten dus enig bezit
hebben – en geen gelofte van eeuwige trouw. Ze waren vrij om te
gaan als zij van gedachten veranderden.
Bij het intreden mochten de begijnen voor hun uitzet zorgen en
tweehonderd gulden meebrengen. Ze mochten dan een huisje bewonen, wat na hun dood of uittreding weer terugviel aan het hof.
Bidden, bidden, bidden
De begijnen leefden volgens strakke regels. Deze regels waren
vastgelegd in een boekje. Regels over hoe laat op te staan, wanneer te
bidden en wanneer wel of niet te spreken. Zo mochten de begijnen na
de gezamenlijke gebeden in de kapel vanaf 19.30 uur niet
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meer praten. Dit spreekverbod duurde tot na de mis in de ochtend.
Zij gingen dan ook meestal vroeg naar bed. Om vijf uur stonden
ze op en om half zes waren ze weer in de kerk voor de ochtendgebeden en de Heilige Mis. Soms vroegen mensen uit de stad om een
gezamenlijk gebed voor een stervende. Een grote bel werd geluid en
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iedereen ging op weg naar de kapel. De begijn speldden een witte
sluier aan de kap, als teken van afsluiting van de wereld en baden een
kruisgebed. Hierbij werden beide armen opgeheven en herhaalden zij
in die houding zeven maal het Onze Vader, Weesgegroet, Glorie zei
Vader en een heel mooi gebed over de Heilige Wonden van Jezus. De
aanvrager betaalde vervolgens zoveel dubbeltjes als er begijnen waren.
Af en toe werd dan de pot geleegd en kregen de begijnen hun dubbeltjes mee naar huis.
Versoepeling
	In de loop van de tijd werd een enkele regel wel wat versoepeld.
Toen mijn moeder en ik in 1947 op het Begijnhof kwamen wonen,
was mijn broer allang getrouwd en had hij kinderen. Van de begijnen
mocht hij toch niet op het hof blijven slapen. Zo stond het in het reglement. ‘Geen personen van het mannelijk geslacht boven de 12 jaar
mogen op het hof overnachten’. Mijn moeder was niet voor één gat
te vangen. Ze ging naar de pastoor en legde hem de situatie voor. Hij
reageerde: “Zeg maar, zo gauw de begijnen ook een zoon hebben,
mag hij ook blijven slapen.” Gniffelend gaf mijn moeder deze boodschap door aan de begijnen.

Zuster Slegers
(Geboren in 1897. Begijn sinds 1938. Zij stierf in 1982)
Zuster Slegers was een bijzonder heilige begijn! Ze was tevreden
met een leven dat enkel bestond uit bidden en werken en geen
plezier maken. Ze naaide voor de mensen in de stad. Op zaterdag
ging ze altijd aardappelen schillen voor een hele week. Ze maakte
dan boerenkool of een ander gerecht en elke dag sneed ze met
een broodmes een stuk af van wat er die week in de pot zat. Ze
bewaarde alles in de kelder.
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K A R A K T E R I ST I E K E N
Het is niet eenvoudig om de positie van het begijnhof precies te omschrijven. Het was volgens mij een soort eigen rechtspersoon en niet echt
een onderdeel van de kerk. De vicaris, die op het begijnhof woonde, werd
wel aangesteld door de bisschop van Breda. In vroeger tijden hadden de
begijnen zelfs een eigen bestuur. Zij kozen gezamenlijk een pastoor, die
samen met moeder-overste de dagelijkse leiding had over het hof.
Trots op kappen
De kappen, waren de grootste trots van de begijnen. Elke zaterdagmiddag werd er een schone kap in de spelden gedaan, om er zondagmorgen
netjes uit te zien. De kap van moeder-overste was net even anders. De
begijnen hadden één punt midden op de rug. Moeder-overste had twee
punten.
Een groot geheim
Het recept van de legendarische begijnenrijst was officieel bij nie-

Prinses Beatrix geniet van de begijnenrijst, 21 mei 1966. Links Zuster Holtzer.
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mand bekend. Er werd gezegd dat de rijst de seksuele aandrang zou
verminderen. Volgens mij is het een fabeltje. De begijnenrijst was van
oorsprong sober, maar vooral tijdens de feesten na de restauratie in
1980 herinner ik me heerlijke rijst, gemaakt met slagroom.
Traditioneel werd de rijst aangeboden bij een bezoek van het koningshuis.
Wij plaagden vaker over het grote geheim. ‘Wat zit er in?’, vroegen
we dan. Eigenlijk wisten we het al wel. ‘Saffraan toch?’ Als iemand
dan als vanzelfsprekend wilde beamen, riepen we snel: ‘Nee, niet
vertellen hoor! Het is geheim’.
Voorraadkelder
De kelders van de begijntjes waren vaak goed gevuld. De meeste zusters waren van boerenaf komst en na de oogst en de slacht kwam de
familie wat brengen. Dit werd gedeeld met de andere zusters. Aardappelen, worsten, spek, alles ging de kelder in.
Ruw hofwerk
Het hofwerk bestond uit putjes leegscheppen uit de goten en het
schuren van de straatjes eromheen. Elke begijn moest haar eigen
straatje schuren. Er is wel eens een novice weggegaan. Zij borduurde
op bestelling en wilde haar handen niet gebruiken voor het ruwe
werk. Maar ook voor haar werd geen uitzondering gemaakt. Alle
begijnen moesten het hofwerk doen.
Uittreden
Novicen stopten soms. Begijn zijn was een keuze, ze konden stoppen. Dit gebeurde echter niet vaak. Het was een bepaalde instelling
waarmee de jonge vrouwen kozen voor het begijnenleven. Hierdoor
vonden zij de regels, denk ik, niet erg.
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BE Z IG H E DE N
Begijnen stonden in dienst van God maar ook van de maatschappij.
Naast het vele bidden, hadden de zusters verschillende bezigheden. En
natuurlijk ook zo hun eigen talenten. Er waren begijnen die het mooiste
borduurwerk maakten, zoals zuster Ponci met haar open borduurwerk
(Rigelieu). Er was zelfs een zuster die pianoles gaf. De misdienaars uit
de binnenstad kwamen bij zuster Segeren het confiteor leren bidden.
Bewaarschooltje
Sommige begijnen hadden in hun huisje een kleuterklasje. Ze
strooiden zand op de plavuizen en rolden biezen matten uit waar de
kinderen op konden zitten. In de zomer zaten de kindertjes buiten en
leerden het Weesgegroet bidden en liedjes zingen. De begijnen leerden hen ook breien en haken. Wij woonden aan de overkant en mijn
moeder zag vaak hoe Zuster de Leeuw probeerde de kleuters netjes
op een rijtje op een bankje te krijgen. Dat viel natuurlijk niet mee
met kinderen en dan werd ze nog wel eens wat ongeduldig.
De grotere kinderen kwamen alleen in de vakantie. Het waren

Zuster de Leeuw met de kinderen van het bewaarschooltje.
16

meestal kinderen van de middenstand. Hun moeders konden geen vrij
nemen en stonden dan in de winkel. De begijnen hielden toezicht.
In de vakantie werd buiten de poort gegaan naar het aangrenzende
stadspark Valkenberg, naar de speeltuin.
Zuster Levens
(Geboren in 1911. Begijn vanaf 1946, uitgetreden in 1958.)
Ook zuster Levens had kleuters onder haar hoede. Ze kreeg de
kinderen omdat zuster de Leeuw haar werk had gestaakt. Zuster
Struys kwam haar helpen. Ze was nog tamelijk jong en kon goed
met kinderten omgaan. Helaas vond de Dienst Huisvesting en
Hygiëne het bewaarschooltje niet in orde. Er waren geen wc’s in
huis. Zuster Levens had dat jaar juist haar wettige diploma voor
kleuterleidster gehaald. Wij hadden medelijden met haar. Ze is
vertrokken en door de paus ontslagen van haar geloftes, maar was
wel twee jaar gebonden aan haar gelofte van zuiverheid. Ze leerde
een weduwnaar kennen waarmee ze later is getrouwd. Zuster
Struys hield ook op en het kleuterschooltje werd opgedoekt. Weer
iets markants van de begijnen was verdwenen.

In de gezinszorg
De begijntjes waren ook hard nodig in de gezinszorg. Destijds was de
gezinszorg nog niet professioneel en runde een paar vooraanstaande
dames vrijwillig de boel. De armste gezinnen uit de stad kregen hulp
als de moeder van het gezin ziek werd. Er waren toen nog geen subsidies of sociale verzekeringen. Ook de parochies waren arm.
De toenmalige bisschop deed er alles aan om te zorgen dat de hulp
kon blijven voortbestaan. Het bisdom legde daartoe geld bij.
Een begijn verdiende met het gezinswerk op een hele dag 1 dubbeltje.
Daar kon zij natuurlijk niet van leven. In de eerste jaren heeft het begijnhof hen dan ook ondersteund. Later betaalden de grote fabrieken
hoofdzakelijk HKI (Hollandse Kunstzijde Industrie) bij. Er werd dan
een paar cent van het loon van de werknemers afgehouden.
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Keurig naaiwerk
	Ook deden de begijnen soms naaiwerk voor mensen in de stad.
Zo ook voor mijn kapper. Ik herinner me nog dat hij mij een keer
hun werk liet zien. Het was keurig genaaid. Hij reageerde echter een
beetje smalend: “Echt begijntjeswerk. Het kost maar een paar dubbeltjes.”
Die lage prijs was door moeder-overste en de pastoor bepaald. Want
begijntjes moesten dan wel in hun eigen onderhoud voorzien, ze
mochten er niet rijk van worden.

Overblijven Mulo-jongens
De jongens van de Mulo in de Karrestraat mochten voor 1 gulden per
week tussen de middag overblijven op het begijnhof. Ze kregen dan
een kopje thee. Op de grond werd zand gestrooid en met behulp van
schragen en een plank werd een lange tafel gemaakt. Ook mijn broer
bracht zijn lunchpauze door bij de begijntjes. Op 1 maand na...
Dat zat zo. Die jongens van de Mulo vonden niets leuker dan de begijnen te plagen. Zo maakten ze eens een bal van papieren boterhamzakjes en legden die in de stookgelegenheid. Binnen een mum van
tijd stond het hele kamertje vol met rook. De begijntjes in paniek. De
daders waren natuurlijk gevlogen.
Een andere keer hadden ze eenzelfde bal in de uitgang van de waterpomp gestopt. Om de hoek stonden ze te wachten hoe het af liep. Een
begijn kwam water halen, maar de pomp weigerde dienst. En natuurlijk ging het zustertje kijken in de tuit van de pomp. Het gevolg:
de prop vloog er met grote kracht uit, opgevangen door haar kap.
Volgens de begijnen was mijn broer de aanstichter en samen met de
daders mocht hij een maand niet op het hof komen.
Na die maand gaf mijn moeder hem 2 pakjes thee en 2 gulden mee.
Er werd nergens meer over gesproken en mijn moeder werd uitbundig
geprezen.
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III	Bijzondere figuren
Net als in elke gemeenschap, was er ook op het hof een aantal vaste
functies, zoals de novicemeesteres, de opperkosteres en de hulpkosteres en
moeder-overste. Voor mijn tijd op het hof had je ook een aantal andere
functies, waaronder secondant van de meesteres en koorzangeres, ooit een
betaalde baan op het Begijnhof.
Monseigneur Hopmans, bisschop van Breda in het begin van de
twintigste eeuw, heeft een grote rol gespeeld in veranderingen binnen
het begijnwezen. Vanaf die tijd werden de begijnen ook aangesproken
als zuster en niet meer met ‘juffrouw’ zoals voorheen.
Toen ik op het hof kwam wonen, waren er nog dertien begijnen in
leven. Een aantal zusters was toen al op leeftijd. Twee mensen zijn
mij heel goed bijgebleven, ook omdat ik ze lang heb mogen kennen:
pastoor Ooms en zuster Frijters, de laatste begijn van Nederland.

F U NC T I E S OP H E T HOF
De novicemeesteres: Zuster Stevens
(Geboren in 1864. Begijn sinds 1889. Gestorven in 1952)
Zuster Stevens was novicemeesteres. De postulanten – jonge meisjes die begijn wilden worden – verbleven één jaar bij haar in huis.
Ze woonden graag bij haar. Zuster Stevens kon goed omgaan met
mensen. Ze was een rustige, wijze vrouw en alle begijnen waren gek
op haar. Alleen al het respect waarmee haar naam werd uitgesproken.
Iedereen had eerbied voor de novicemeesteres.
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De opperkosteres: Zuster Rasenberg
(Geboren in 1879. Begijn sinds 1900. Gestorven in 1973)
Zuster Rasenberg was een begrip in de stad. Ze was lang en liep
heel statig, een markante verschijning. Ze was een grote baas en zeker
niet dom. Ze ging alleen niet echt met de tijd mee. Als opperkosteres
zorgde ze samen met hulpkosteres zuster Oomen voor het wel en wee
van de kapel. Ze hield er altijd de wind onder, terwijl zuster Oomen
het allemaal wel goed vond. Ik herinner me dat Zuster Oomen vaak
even op bezoek kwam bij mijn moeder. Dan was zuster Rasenberg
weer kwaad.
In november 1970 vierde zuster Rasenberg haar 70-jarige professiefeest. Het was uitbundig! Ze was toen 91 jaar oud. We hebben
gedanst in het zaaltje. Op haar receptie kwamen zowel bisschop Ernst
als burgemeester Merkx gelukwensen aanbieden. Op 94-jarige leeftijd
en 73 jaar begijn stierf zuster Rasenberg.

Zuster Rasenberg
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Van links naar rechts Overste zuster Holtzer, zuster Oomen en zuster Struijs

Moeder-overste (Juffrouw Meesteres): Zuster Holtzer
(Geboren in 1889. Begijn sinds 1932. Gestorven in 1972)
	Als er een meningverschil was op het begijnhof, kon moeder-overste zuster Holtzer dat wel in de kiem smoren. Zij kon goed met haar
schaapjes omgaan. Zo ook met kleutertjes van het bewaarschooltje die
heimwee hadden en weg wilden lopen. Zij troostte de kleintjes dan
met een liedje of een mooi prentje. Met zachte hand bracht ze hen
terug naar het schooltje.
Hoewel de functiebenaming misschien anders doet vermoeden, was
ze helemaal niet streng. Ze was eerder te zacht. In 1972 overleed zuster Holtzer, ze was toen bijna 40 jaar begijn en 25 jaar meesteres. Na
haar overlijden is er geen opvolgster meer gekozen of benoemd.
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Zuster Ponci
(Geboren 1904. Begijn sinds 1941. Gestorven in 1982)
Zuster Ponci was als jong meisje al in dienst van een vooraanstaande
familie in de stad. Na haar intrede als begijn is zij daar ook altijd
gebleven en deed het verstelwerk van de familie. Elke maandag kwam
butler Janus naar het hof om bij Netje, zoals zij nog altijd door hem
werd genoemd, het werk te brengen.
Zuster Ponci was de laatste begijn die op het hof woonde en er ook
gestorven is. Zuster Frijters verbleef toen al in verpleeghuis Lucia.
Zuster Segeren
(Geboren in 1879. Begijn sinds 1935. Gestorven in 1967)
Ze was stijf van reuma en kwam de hele winter niet van de opkamer
af. In de zomer schuifelde ze naar de kapel. Ze was altijd erg blij als je
een praatje bij haar maakte.

Van links naar rechts: zusters Poncie, De Leeuw, Vissers; Oomen, Frijters,
overste Holtzer, zusters Struys en Rasenberg
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Zuster Vissers
(Geboren in 1895. Begijn sinds 1927. Gestorven in 1971)
Zuster Vissers was door een kapper uit de stad, een weduwnaar, aangetrokken om te komen koken en huishoudelijk werk te doen.
Zuster Oomen
(Geboren in 1889. Begijn sinds 1926. Gestorven in 1971)
Zuster Oomen was hulpkosteres geweest en kon over haar perikelen
met de opperkosteres smakelijk vertellen.
Zuster de Leeuw
(Geboren in 1893. Begijn sinds 1920. Gestorven in 1974)
Zuster de Leeuw was ruim 80 jaar toen zij overleed in april 1974.
Haar werk was het kleuterschooltje meegeholpen door Zuster Struys.
Na haar pensionering en verhuizing naar het grote hof, verkocht zij
kaarten met zwart wit foto´s van de begijnen en het hof.
De gezusters Blom
De gezusters Blom. Die typische gezusters Blom. Ze waren volgens mij met vieren. Twee van hen waren begijn, de andere twee
woonden als burger op het hof. De burgers, Mieke en Toke Blom,
werden ‘de lange’ en ‘de korte’ genoemd. Zo kon men ze uit
elkaar houden. De Blommen, zo werd verteld, waren vroeger rijk
maar ze hadden hun geld in Russische stukken belegd. Na de revolutie in 1917 waren die niets meer waard. Ik denk nog wel eens
aan die arbeidzame Blommen. Ze waren met weinig tevreden. Ze
gingen kort na elkaar dood.
Een leuke anekdote: De begijnen namen als ze naar de kerk gingen
hun stoof met warme kooltjes mee. Op een keer struikelde een
van de gezusters Blom over het opstapje bij de ingang. Ze lag languit in het voorportaal. Ze mankeerde niets, maar al haar kooltjes
waren uit haar stoof gevallen, Ze raapte ze op met haar handen en
– je zult het niet geloven - haar handen waren ongeschonden! Ik
denk dat ze genoeg eelt op haar handen had.
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DE PA STO OR VA N H E T BE G I J N HOF :
PA STO OR O OM S
Pastoor Ooms werd in 1964 benoemd tot
pastoor van het Bredase begijnhof. Samen
met zijn huisgenote Celine Verstijnge woonde hij jarenlang op het hof. Het 25-jarig
jubileum hebben we goed gevierd. Het hof
was toen helemaal versierd. Celine ontving
uit handen van de pastoor de onderscheiding
Pro Ecclesia voor haar verdiensten voor het
hof en haar zangkunst, waarmee zij alle
vieringen tot een feest maakte.
Fazanten in de bijkeuken
De pastoor had twee grote hobby’s. Hij kweekte fuchsia’s achter de
pastorie. Ik herinner me nog hoe prachtig die tuin in bloei was. Hij
riep ons altijd om te komen kijken. Maar mijnheer pastoor had nog
een andere bijzondere hobby: fazanten. In de bijkeuken stonden de
broeikasten. Ik hoor hem nog roepen: ‘Ze komen uit!’ Wij gingen
graag kijken naar de jonge, piepende beestjes. Maar ze werden ook
opgepeuzeld hoor! Door de familie werd er goed van gesmuld. Vaak
kreeg ik ook een boutje. Celine zette dan een bakje op mijn vensterbank. Sinds mijn reuma deed ze dat wel vaker en vond ik regelmatig
lekkere hapjes voor de raam.
Op een keer, vroeg in de morgen, werd ik geroepen door Celine. Eén
van de goudfazanten at uit de hand van de pastoor. Deze fazant weigerde altijd als enige van zijn stok te komen. Ik zie het beeld nog voor me:
mijnheer de pastoor in zijn stofjas, de hand naar het beest uitgestoken.
Ik herinner me nog een voorval. Dit keer met de krielkippen die Celine
hield. Het was rond paastijd en meneer pastoor was midden in zijn
lezing. Hij sprak zojuist over Petrus, die Jezus zou verraden ‘nog voordat
de haan drie maal had gekraaid’. Juist op dat moment besloot een van de
krielkippen van Celine dat het tijd was om van zich te laten horen. Een
lach ging door de kerk en het verhaal werd nog lang doorverteld.
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Misdienaars
De pastoor heeft altijd veel plezier gehad van de vele vrijwilligers,
vooral de acolieten (misdienaars). Eén van die misdienaars was Ard
Smulders, nu Pastor in Veghel. De beroemde huwelijksmissen op het
begijnhof werden vaak door hem verzorgd. Hij houdt nog steeds
contact met ons en zegt nog regelmatig: “Het priesterschap heb ik op
het begijnhof gevonden.”
Ook kwam er eens een klein jongetje helemaal in het wit, met zijn
vader, moeder en zusje: Martin Rasenberg. Hij mocht op het begijnhof zijn Eerste Heilige Communie doen. Van toen af is hij niet meer
los geweest van het hof. Hij werd misdienaar en na zijn schooltijd
deed hij allerhande werkjes voor de pastoor. Uiteindelijk werd hij
beheerder van het Begijnhof. Nadat pastoor Ooms en Celine waren
vertrokken, kwam zijn droom uit. Hij mocht samen met zijn vrouw
en twee dochters gaan wonen in de pastorie.
Er zijn veel meer bekende Bredase misdienaar geweest, zoals Piet
Loze, dirigent en componist van kerkelijke muziek. Hij kwam al als
driejarige mee met zijn neven Maas, die ook misdienaar op het hof
waren. En dan was er nog Jan van Zinnen en zijn vrouw Anjo die
altijd met het schaaltje rondging en nog vele anderen die met hart en
ziel hun bijdrage hebben geleverd.

Zieke begijnen kregen van pastoor Ooms de Heilige Communie
aan bed. Na de Heilige Mis zocht hij ze op, nog gekleed in zijn
albe (witte gewaad), het velum (soort sjaal) eroverheen en de
ciborie, waar de hostie in werd bewaard, in zijn handen. Zuster
Frijters liep voorop met in de ene hand een lantaarntje met brandende kaars en in de andere hand de altaarbel. Dat beeld vond ik
zo mooi en karakteristiek. Ik heb eens geprobeerd om daar een
dia van te maken. Maar toen ik zuster Frijters vroeg om niet zo
vlug te lopen, antwoordde ze: “Dat kan niet, want dan ben ik te
laat op mijn werk.”
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Pastoor J. Ooms bij de begrafenis van zuster Petronella Rasenberg

Penning van de stad
	In 1996 vierde pastoor Ooms zijn gouden priesterfeest. Tot ons verdriet werd hij op latere leeftijd ziek en moest uiteindelijk vertrekken
van het hof. Hij kreeg een plaquette met zijn naam aangeboden. Als
ik op het hof kom, zie ik nog altijd wandelaars die even lezen wat er
op staat. Een rozenklimop bloeit er ieder jaar weer omheen.
Vijf dagen voor zijn overlijden kreeg pastoor Ooms de penning van
verdienste voor de stad uitgereikt. Op 19 juli 2000 overlijdt pastoor
Ooms en met hem de laatste pastoor van het Begijnhof. Natuurlijk
werd hij vanuit het begijnhof begraven en is zijn laatste rustplaats
op Zuilen, te midden van de begijnen. Het hofje waar de begijnen
liggen, wordt omrand door een wit hekwerk en versierd met een
begijnenbeeldje. Ik ga er nog graag naar toe om herinneringen van
vroeger op te halen.
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DE L A AT ST E BE G I J N : Z U ST E R F R I J T E R S
(Geboren in 1909. Begijn vanaf 1932. Gestorven in 1990)
Zuster Frijters was de jongste begijn. Er zijn nog wel eens postulanten geweest maar zij bleven niet. In 1972 vierde zuster Frijters
zowel haar 40 jaar professie als het feit dat ze 40 jaar in de gezinszorg werkte. Voordat zij begijn werd, was het nog helemaal niet
gebruikelijk dat begijnen buiten de poort in de ziekenzorg werkten.
Vicaris van Oers heeft daar in 1930 verandering in gebracht. Het
concept van begijn zijn, is in die tijd aangepast om zo nieuwe begijnen
te winnen. Cor Frijters was dit nieuwe concept op het lijf geschreven.
Veel Bredanaars kennen haar nog. Ze was altijd opgeruimd, een beetje
ondeugend en geliefd bij iedereen. Haar grote passie was het helpen
van de zieken. Het religieuze leven paste haar ook goed.
Liefdesverdriet
	Voordat zuster Frijters op het hof kwam, woonde ze in Roosendaal. Ze was dienstmeisje in een café waar nogal wat veehandelaren kwamen. Een molenaar uit de buurt zag wel wat in het pittige
klein ding en ze kregen verkering. Op zondag ging hij altijd keurig
met haar mee naar het lof in de Paterskerk. Maar bij de paters werd
gepreekt over zieke moeders van grote gezinnen in Breda. Er werden
jonge meisjes gevraagd die ook wel begijn wilde worden. En wat de
molenaar al vreesde, gebeurde. Cor Frijters wilde er meer van weten.
Het helpen van de zieken en ook het religieuze trokken haar wel aan.
Hij vond het verschrikkelijk. En zolang zij de eeuwige gelofte niet
had gedaan, kwam hij zo veel mogelijk naar het begijnhof om haar
over te halen terug te komen naar Roosendaal. Zelfs toen zij vervroegd haar gelofte had afgelegd en hem verboden had om nog op het
hof te komen, wachtte hij haar op in de stad. Maar Cor Frijters bleef
standvastig en ze koos voor een leven als begijn.
Werk in de stad
Zuster Frijters ging elke dag de poort uit en de stad in op weg naar
haar gezinnen en de bejaarde mensen. Dit tot grote ergernis van an27

dere zusters. Zij moest dan wel in avonduren of op zaterdagsmiddag
haar hofwerk en gebeden inhalen. Vaak als ik ´s avonds over het hof
liep, zag ik zuster Frijters nog bidden.
De grootste tijd dat ze op het hof was en werkte in de stad, deed ze
alles te voet. Fietsen mocht niet van de vicaris. Ze liep helemaal naar
Huize Overakker in Breda-Zuid, waar ze haar klanten had. Dat ging
heel vlug. Ofschoon ze niet sterk was, was ze heel rap. Iedereen had
haar graag voor het werk. Later nam ze wel vaker de bus. Als ik dan
samen met haar stond te wachten bij de bushalte, stak iedere buschaufffeur zijn hand op. Iedereen kende het pittige begijntje.
Eigenwijsheid
	Gezond was zuster Frijters niet. Als ‘s morgens de dokter geweest
was vanwege een galaanval en de pijn weer dragelijk was, ging ze
’s middags weer gewoon werken. Tot op een keer de specialist een
ontsteking aan de pancreas ontdekte. Daar kon ze niet aan geopereerd
worden. Ze had veel pijn, maar ze kon het niet laten de zusters in het
ziekenhuis te helpen met werkzaamheden.
Het grootste geschenk dat zuster Frijters kreeg toen zij 65 jaar werd,
was dat ze haar werk in de gezinnen mocht blijven doen. Maar wat
ze al vreesde en gezien had bij medezuster, viel ook haar ten deel. Ze
werd dement. Het kosterschap, dat ze al die jaren naast haar werk in
de gezinnen deed, mocht ze blijven doen. Maar haar geheugen ging
hard achteruit. Dikwijls was ze de sleutel van de kapel kwijt.
Haar ziekte ging steeds meer gepaard met eigenwijsheid. Wat een
streken had ze. Over haar raak je nooit uit verteld.
Ruim 700 jaar begijnen
	Op Goede Vrijdag 13 april 1990 overlijdt Zuster Cornelia Catharina Frijters. Dit betekent het – formele – einde van het begijnenwezen in Nederland. Ruim 700 jaar begijnentijd werd met haar dood
afgesloten.
De pastoor schreef op haar bidprentje: Zuster Frijters was het type
begijn zoals dat moet zijn bedoeld, medewerkster van God ten bate
van de mensen. ‘Bid en Werk’, heeft ze letterlijk opgevat. Het werken
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in de gezinnen was haar lust en haar leven.
Haar begrafenis op Zuilen was grandioos. Politie, gekleed in het wit
en op witte motoren, reedt voorop en anderen hielden het verkeer
tegen. Wat had ze dit prachtig gevonden! Want ze heeft er altijd van
gehouden om in de belangstelling te staan.

Zuster Frijters en de zwerfpoes

Portret van begijntje Cornelia Frijters
in de deuropening van haar huisje op het Begijnhof.
Zij overleed te Breda, als laatste begijn,
op Goede Vrijdag 13 april 1990

Op een keer toen ze op
weg was naar huis liep er
een kat met haar mee. Ze
wist dat er geen katten
gewenst waren op het hof.
Er waren wel muizen.
Aan de poort gekomen,
sloot ze de kat toch maar
buiten. Maar er zat een gat
in het kleine poortje en de
kat glipte naar binnen. Hij
ging voor haar deur zitten
miauwen en natuurlijk
kon zij als boerendochter
dat beest niet laten zitten.
De poes ging niet meer
weg. De andere begijnen
moesten er niets van hebben en joegen hem vaak
weg. Maar iedere avond
zat hij trouw in haar
tuintje te wachten tot ze
thuiskwam.
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Bezoek van Koningin Juliana en Prins Bernhard
bij gelegenheid van de feesten Breda Oranjestad begeleid door monseigneur Koenraadt
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IV	Hoogtepunten
KON I N K L I J K BE ZOE K
De band tussen het koningshuis en de begijnen blijkt wel uit de
herhaaldelijke bezoeken van de Oranje´s aan Bredase begijnhof. De
grondslag voor deze band is terug te vinden in de historie. Het begijnhof lag namelijk eerst op een andere plek: dichterbij het kasteel waar de
Nassau’s zetelden als heren van Breda. Er wordt gezegd dat de vrouwen van de Nassau’s wellicht een belangrijke rol hebben gespeeld in
het ontstaan van de bijzondere band met het koningshuis. Nog altijd is
Koningin Beatrix volgens een geschiedkundige akte beschermvrouw van
het Begijnhof.
De bezoeken van leden van de koninklijke familie maakten telkens
weer een grote indruk en sommige bezoeken kan ik mij nog goed
herinneren. Het hele hof werd dan prachtig versierd en iedereen was
opgetogen. In de tijd dat ik er woonde, heeft Juliana drie maal het
begijnhof bezocht. De eerste keer was in 1952, ter gelegenheid van
het 700-jarig bestaan van de stad. Ze zat toen nog onder de duim van
Wilhelmina. Later werden de bezoeken losser. De pastoor was gek op
Juliana.
Juliana en Bernhard
Het was een mooie dag in juni toen Hare Majesteit de Koningin
Juliana en Prins Bernhard het Begijnhof in 1976 met een bezoek
vereerden. De aanleiding was het 700 jarige bestaan van het Bredase
begijnhof. Het hof was heel mooi versierd, maar nog niet zo mooi
als toen Koningin Wilhelmina in 1905 op het hof kwam. Daar is een
prachtig schilderij van, dat nog steeds wordt tentoongesteld bij bijzondere gelegenheden.
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Bij elk koninklijk bezoek werden de befaamde ‘rondjes’ gedraaid, ter
decoratie van de straat. De begijnen maakten dan een soort zandkrullen met vochtig IJselzand en gruis van de IJselsteentjes waarmee het
begijnhof is belegd. Zuster Frijters kon dat heel mooi. Alle rondjes
waren precies even groot. Het stond zo feestelijk. Na afloop moesten
de rondjes er afslijten. Het IJsselzand was erg plakkerig en zelfs met
schuren kreeg je het er niet af.
Voorlichting
	Voorafgaand aan het koninklijk bezoek kregen de begijnen en wij
burgers voorlichting hoe het ging verlopen. Het koninklijk echtpaar
zou alleen over het hof wandelen. Wij stonden allemaal voor de kerk
opgesteld. De begijnen voorop, samen met moeder overste en de burgermeester en de gouverneur van de KMA achter hen. Alle begijnen
kregen een koninklijke hand. Het ging vlug. Juliana had een grote en
beminnelijke uitstraling.
Zuster Frijters was zo onder de indruk van de koningin dat zij ´wakkerschrok´ toen prins Bernhard haar tot drie keer toe aansprak. Bernard moest hier erg om lachen. Het gezelschap wandelde rond en hoewel we dus eigenlijk bij de kerk moesten blijven staan, ging er iemand
lopen. Iedereen rende erachter aan. Bij de uitgang luisterden we naar
het Begijnhofkoor onder leiding van Jo Frijters, naar het prachtige Domine Salvum vac Reginam Nostram. Er werd gebogen en het koninklijk paar werd uitgeleidde gedaan door de pastoor en moeder-overste.

Zuster Stevens
Toen iedereen hard over het hof liep om Juliana en Bernard
uitgeleidde te doen, was daar ook het oudste begijntje bij, Zuster
Stevens. Ik hoorde haar gehijg achter me. Later die dag was ze zo
moe, dat ze vroeg naar bed ging. Ze is er nooit meer uit opgestaan. Nog een dag later stierf ze. Maar... ze had haar Koningin
gezien. Hopelijk heeft ze ook de Hemelse Koningin ontmoet. Het
hele hof was in rouw.

32

Aanbieding van de traditionele begijnenrijst door zuster Frijters tijdens het werkbezoek van
koningin Juliana op het Begijnhof.
Commissaris van de koningin van der Harten staat in de deuropening

Zuster Frijters en Juliana
Zuster Frijters is in Oud Gastel in 1909 geboren, hetzelfde jaar als
Koningin Juliana. Ze scheelden een maand. Juliana wist dat fijntjes te
zeggen. “Zuster Frijters wij zijn even oud hè?”
Telkens als zuster Frijters bescheiden achter haar liep, wachtte Juliana
op haar. Na het nuttigen van de Begijnenrijst, was zuster Frijters blijven staan voor haar huisje. Juliana was al bijna uit de poort, toen ze
zich omdraaide. Het hele gezelschap achter haar draaide mee. “Nu zal
ik toch bijna zuster Frijters vergeten goedendag te zeggen.”
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F E E ST W E E K E I N DE R E STAU R AT I E
Aan ruim tien jaar van restauratiewerkzaamheden, vanaf 1969, kwam in
de zomer van 1980 een einde. We vierden een week lang feest! Prinses
Magriet vertegenwoordigde haar zus, koningin Beatrix, en verrichtte de
officiële opening. Iedere dag was er wel iets te doen in deze feestweek.
Er kwam een draaiorgel en er werden aubades gegeven door koren en fanfares. Maar het allermooiste vond ik de reünie van het bewaarschooltje.
En het koninklijk bezoek natuurlijk.

Feestelijke heropening van
het begijnhof in 1980

Weg protocol
	Van alle keren dat leden van de koninklijke familie het hof hebben bezocht, herinner ik me het bezoek van Prinses Magriet als het
allerleukste. Toen ze aankwam, wilde ze zich even opknappen. Ze
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ging mee met de vrouw van de portier en eenmaal binnen, hoorde ze
tot haar plezier spelende kinderen. `Mag ik ze zien?´, vroeg ze haar
gastvrouw. Dit stond niet in het protocol, maar ze heeft genoten. Het
was heel gemoedelijk en wij waren stomverbaasd.
Na de Heilige Mis en de aanbieding van de begijnenrijst in het zaaltje
en een begijnenpop mocht zuster Frijters haar huisje - no 35 - laten
zien. Ik mocht er als haar begeleidster bij zijn. Ze toonde haar woning
met groot plezier.
Zeven zussen
	Ter gelegenheid van deze speciale week had de pastoor een oproep
in de krant gedaan. Alle kleuters die bij de begijnen op het bewaarschooltje hadden gezeten werden uitgenodigd om te komen feesten.
Hen werd ook gevraagd om wat te schrijven over hun ervaringen op
het hof. Er kwamen flink wat stukjes over hun belevenissen binnen
en de opkomst was groot. De oudste aanwezige was negentig jaar. De
dames Lanen spanden de kroon. Zij kwamen met zeven zussen. Het
werd een prachtig feest!
Die avond was alleen voor genodigden. Eén van hen was Jan Strube,
de kunstschilder. Hij bood de pastoor een schilderij aan met de voorstelling van het hof.
Museum
Speciaal voor de feestweek werd ook een museumpje ingericht. Dit
gebeurde met behulp van de eigenaars van een toenmalige winkel
voor galanterie in de Veemarktstraat Mannaert, in samenwerking met
aannemer Hermans.
Bij het zien van de voormalige droogzolder van de begijnen, waren de
gebroeders Mannaert helemaal verrukt. Deze zolder boven de twee
huisjes grenzend aan de Waalse kerk had een prachtige houten kapconstructie. Het leek een soort van omgekeerd schip. De Mannaerts zagen
mogelijkheden om daar een mooi museumpje van te maken.
In eerste instantie was het museumpje alleen bedoeld voor de feestweek maar het bleef behouden. Ik gaf er les in kantklossen en in de
namiddag zaten we vaak samen met zuster Frijters thee te drinken.
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Het museumpje werd gerund door enthousiaste vrijwilligers.

Bezoekers maakten daar graag foto´s van. Door de vrijwillige bijdrages van de bezoekers konden we het oude gescheurde Begijnhofklokje laten vervangen door de kleine luidklok van de voormalige
Theresiakerk.
Heilige Catharina
	In de laatste fase van de restauratie was het poortgebouw aan de
beurt. De poort werd weer net als vroeger dichter naar de straat
geplaatst. Het nisje boven de poort werd weer gevuld met het beeldje
van de Heilige Catharina van Allexandrië, de patrones van het Begijnhof. Voor dat beeldje was eerder een speciale actie gehouden. De
pastoor had een oproep geplaatst in een lokale krant aan alle Catharina’s, om een gift te doen. Het resultaat was dit mooie beeldje,
gemaakt door de Oosterhoutse kunstenaar Niel Steenbergen.
De restauratie was af en Pastoor Ooms kon trots zijn. Het complete
hof was vernieuwd. Het was zijn levenstaak geweest.
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JA A R L I J K S E G E BE U RT E N I S S E N
Sacramentsprocessie
De jaarlijkse Heilige Sacramentsprocessie was heel erg mooi om
naar te kijken. De monstrans werd dan over het versierde hof gedragen. De pastoor werd daarbij geflankeerd door naburige geestelijkheid
en acolieten. Zij zwaaiden met wierookvaten. Het allermooiste vond
ik de vele witte bruidjes die rozenbloemblaadjes strooiden en de jonge
misdienaren in rode toogjes en witte superplie. Zij stalen ieder jaar
weer de show.

Palmzondag
	Ook op Palmzondag was er altijd een soortgelijke kleurrijke vertoning. Dit alles onder leiding van mevrouw Leidsman en Jan Sips. Alle
lagere scholen uit Breda kwamen met hun versierde palmpaas naar
het hof en zongen uit volle borst een palmpaaslied. Het hele begijnhof stond dan vol. De pastoor zegende de kinderen dan en zingend
vertrokken ze weer. Op weg naar de ziekenhuizen, waar ze de zieken
fruit en palmpasentakken brachten. De sfeer op het begijnhof was die
dag altijd erg gezellig.
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Blasiuszegen
De pastoor van het Bredase begijnhof had als enige in de regio een
vergunning van het bisdom om de Blasiuszegen te geven. Deze zegen
moest de mensen beschermen tegen keelziekten en andere kwalen.
De pastoor gaf de zegen
door twee gewijde kaarsen
kruislings op de keel van
de gelovige te houden. De
Blasiuszegen wordt nog
steeds gegeven, jaarlijks
op 3 februari. In vroeger
tijden trokken op deze dag
honderden mensen naar
het begijnhof. De zegen
droeg bij aan het
aanzien van Breda als bedevaartstad.
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NAWOORD
Deze herinneringen aan
mijn tijd op het Begijnhof
heb ik met veel plezier
opgeschreven. De begijnen mogen niet vergeten worden. Ik draag dit
boekje graag op aan alle
begijnen die hebben geleefd, gebeden en gewerkt.
Ze hebben heel goed werk
gedaan voor de stad en
zijn inwoners.
Christien Buijs

Voor mijzelf was wonen op het Begijnhof een fantastische periode uit
mijn leven. De begijnen hebben mij gestimuleerd om meer uit mezelf
te halen. Zij zetten mij ertoe aan om mijn talent voor kantklossen te
ontwikkelen. En daar zelfs les in te gaan geven.
Op het begijnhof heb ik veel mensen leren kennen. Ik heb nog steeds
contacten met mensen in Australië en in Pakistan. Mijn wereld werd
er groter. En ik vond er vriendschap.
Zuster Frijters, de laatste begijn van Nederland, heeft daarbij een
speciale plaats. Hoewel met haar overlijden het begijnwezen officieel
is beëindigd, denk ik dat er nog altijd vrouwen zijn die – weliswaar
zonder gelofte en habijt – in hun hart ook een soort begijn zijn. Wie
weet wat God met zijn ondoorgrondelijke wegen nog in petto heeft
voor het Begijnhof in Breda.
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