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Inleiding 
 

In het jaar 1274 wordt voor het eerst melding gemaakt van het Groot Begijnhof van ’s‐

Hertogenbosch. In een testament wordt geld nagelaten aan verschillende onderdelen van het 

begijnhof, waaruit blijkt dat het begijnhof op dat moment al enige omvang had. In dit zelfde jaar 

wordt het begijnhof ook een zelfstandige parochie, met een eigen kerk, kerkhof en priester, 

waarmee het zich afscheidt van de parochie van Orthen (Timmermans, 1987, p.11). Dit zijn 

beide tekenen dat het begijnhof al in een vergevorderd stadium aanwezig was en wellicht zo oud 

is als de stad ’s‐Hertogenbosch.1  

   Eeuwenlang heeft het Groot Begijnhof van ’s‐Hertogenbosch op goede voet geleefd met 

de machthebbers, zowel met de hertogen als met het stadsbestuur. Toch lijkt deze band vanaf 

1500 te veranderen, en in 1629 wordt het dieptepunt bereikt: het begijnhof moet zijn deuren 

voorgoed sluiten. Wat heeft voor deze verandering gezorgd? En is er sprake van een trend die 

ook bij andere begijnhoven merkbaar is, of heeft het hof in ’s‐Hertogenbosch gewoon pech 

gehad? Om antwoord te geven op deze vragen heb ik de volgende vraag opgesteld:  

“Wat  verklaart  de  veranderende  verhoudingen  tussen  de  wereldlijke  autoriteiten  en  het  Groot 

Begijnhof  van  ’sHertogenbosch  tussen  1300  en  1700?  En  waarom  is  het  begijnhof  in  ’s

Hertogenbosch gesloten terwijl dat in Breda mocht blijven bestaan?” 

In dit onderzoek ga ik kijken welke factoren hebben bijgedragen aan de veranderende 

verhoudingen tussen de begijnen en de wereldlijke autoriteiten. Ik zal onderzoeken in hoeverre 

factoren als de Reformatie en de Tachtigjarige Oorlog2 hebben meegespeeld, en of deze bij 

andere begijnhoven ook parten hebben gespeeld.  

   Met behulp van een drietal deelvragen probeer ik hier een antwoord op te geven. In de 

eerste deelvraag ga ik kijken naar de verhoudingen tussen de begijnen en de hertogen van 

Brabant, en in de tweede deelvraag houd ik de banden van de begijnen met de stad tegen het 

                                                             

1 ’s‐Hertogenbosch is een oude stad, die al in 1184 stadsrechten kreeg van graaf Godfried III van Leuven. 
Door de ligging aan de Maas, op het kruispunt van Holland, Gelre en Brabant wordt ’s‐Hertogenbosch al 
gauw een belangrijke vestingstad. 
2 In de Tachtigjarige Oorlog koos ’s‐Hertogenbosch niet voor de Unie van Utrecht, maar voor de Unie van 
Atrecht. In 1579, het jaar van de Unie, vond op de Markt in ’s‐Hertogenbosch het Schermeroproer plaats. 
Spaansgezinde katholieken raakten hierbij in gevecht met protestanten die voor de Unie van Utrecht 
kozen. Dit bloedige oproer werd door de katholieken gewonnen, en alle protestanten moesten de stad 
verlaten. De stad bleef hierna lange tijd in Spaanse handen, maar na vele mislukte belegeringen werd de 
stad in 1629 door Frederik Hendrik veroverd. Dit had grote gevolgen voor de inwoners. 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licht. Tenslotte zal ik in de derde deelvraag een vergelijking maken met het begijnhof in Breda, 

en andere noordelijke begijnhoven, waarna ik tot een conclusie zal komen.  

Voor dit onderzoek heb ik gebruik gemaakt van het archief van het Groot Begijnhof, dat 

grotendeels gedeponeerd is in de collectie Oud Stadsarchief (OSA) van het stadsarchief van  

’s‐Hertogenbosch en deels in het Brabants Historisch Informatiecentrum (BHIC). Daarnaast heb 

ik mijn onderzoek gebaseerd op secundaire literatuur over begijnhoven in het algemeen en dat 

van ’s‐Hertogenbosch in het bijzonder. Recente literatuur over het begijnhof in ’s‐Hertogenbosch 

ontbreekt tot op heden. Behalve een doctoraalscriptie uit 1987 is er nog weinig geschreven over 

het begijnhof in ’s‐Hertogenbosch. Daarom zal ik proberen meer algemene theorieën te toetsen 

op het Bossche begijnhof en het hof nu en dan af te zetten tegen andere begijnhoven in Brabant, 

Zeeland en Holland. 

   De vergelijking met Breda wordt grotendeels gemaakt op basis van literatuur, en de 

inventaris van het Stadsarchief van Breda met enkele regesten, omdat het archief ten tijde van 

dit onderzoek wordt gedigitaliseerd en het dus helaas niet mogelijk is om de originele stukken in 

te zien. 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De Hertogen 

Het begin 
Het vroegst bekende contact tussen de hertogen3 en het Groot Begijnhof is de schenking van een 

stuk grond naast de Sint‐Janskathedraal in 1282. Dit staat beschreven in de kroniek van Sint 

Geertrui, waar ook wordt vermeld dat er op dat moment zo’n 300 begijnen wonen. Hier staat 

wel iets tegenover; de begijnen moeten bidden voor de zielenheil van de hertog en zijn 

nakomelingen. In 1304 is de kerk voltooid en wordt hij gewijd aan de heilige Nicolaas. De 

belangen voor de hertog lijken hierin duidelijk, ze bieden hem en zijn familie een vorm van 

religieuze zekerheid. Daarnaast is het een trend die in die tijd vaker wordt gezien bij landheren 

in de Nederlanden (Timmermans, 1987, p.12). Voor het begijnhof in ’s‐Hertogenbosch is geen 

reden om aan te nemen dat de hertogen zich actief hebben bemoeid met de stichting van het 

begijnhof, zoals dat volgens Koorn (1981, pp.6‐11) wel gebeurde door de graven in Holland en 

Zeeland.4  

   Het eerstvolgende contact vindt plaats in 1340. In dat jaar wordt door hertog Jan III van 

Brabant een voor de begijnen erg belangrijke oorkonde afgegeven. In deze oorkonde stelt de 

hertog dat de begijnen vrijgesteld worden van belastingen en onder zijn bescherming staan. 

Bovendien verkrijgen de begijnen na een jaar in het begijnhof te wonen het poorterschap.5 Deze 

rechten geven het begijnhof een grotere mate van zelfstandigheid, en zullen later nog vaak 

worden aangehaald bij geschillen tussen de begijnen en het stadsbestuur. 

   Latere hertogen geven vergelijkbare oorkonden af, met hier en daar aanvullingen. Zo 

voegt hertogin Johanna van Brabant in 1392 leefregels voor de begijnen toe6 en benadrukt 

Anthonie van Bourgondië in 1404 de bescherming die hij biedt nogmaals.7 Ook Filips de Goede 

geeft in 1461 nog een oorkonde af waarin hij het begijnhof in bescherming neemt8, maar drie 

jaar later vaardigt hij een bepaling uit die voor de begijnen slecht uitpakt. 

                                                             

3 Oorspronkelijk valt Brabant als landgraafschap onder het graafschap Leuven. Het landgraafschap 
Brabant wordt in 1183 verheven tot hertogdom, en zo komt het dat ’s‐Hertogenbosch zijn huidige naam 
krijgt. De bossen rondom ’s‐Hertogenbosch waren namelijk de jachtgebieden van hertog Hendrik I van 
Brabant: des Hertogen bosch.  
4 Zij geeft in haar doctoraalscriptie voorbeelden van begijnhoven die waarschijnlijk door graven gesticht 
zijn, zoals Dordrecht, ’s‐Gravenzande, Middelburg, Schiedam en Zierikzee. 
5 Stadsarchief ’s‐Hertogenbosch, OSA 8850. Een fragment uit de oorkonde over het poorterschap: “Voert 
so wat joncvrouwen met consente der meestersen ene bedstat ghecriget inden voerseidet hoef ende daer inne 
gheseten hevet jaer ende dach ende die bedstat behoude dat die joncvrouwe hebben sal alle dat recht dat een 
portere heeft in onse voerseide stat.” 
6 Stadsarchief ’s‐Hertogenbosch, OSA 8851. 
7 Stadsarchief ’s‐Hertogenbosch, OSA 8852. Inmiddels is het huis Brabant overgegaan in het huis Valois, 
hertogen van Bourgondië.  
8 Stadsarchief ’s‐Hertogenbosch, OSA 8853. 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Nieuwe belastingen 
’s‐Hertogenbosch is in die tijd een erg religieuze stad, met veel kloosters.9 Dit heeft nadelige 

gevolgen voor de economie van de stad, aangezien deze geestelijke instellingen geen belastingen 

betalen en een betere concurrentiepositie hebben bij de verkoop van hun handelswaar. Na 

klachten van het stadsbestuur hierover besluit Filips de Goede om een bijzondere belasting in te 

stellen die het mogelijk maakt om belasting te heffen van religieuze instellingen, waaronder de 

stad ook het begijnhof schaart. Het lijkt erg waarschijnlijk dat deze belasting vooral bedoeld was 

voor de kloosters, en niet specifiek voor het begijnhof (Timmermans, 1987, p.64). Dit blijkt ook 

uit een vonnis van de Raad van Brabant uit 1502 waarin gesteld wordt dat het begijnhof geen 

belasting hoeft te betalen aan de stad.10 In 1506 wordt dit vonnis nog een keer bekrachtigd door 

Filips de goede en verwijst hij terug naar de oude privileges uit 1340.11 

  De laatste oorkonde van bescherming wordt in 1515 afgegeven door Karel V, heer der 

Nederlanden12, in 1556 geeft zijn zoon Filips II nog een akte van bevestiging van de statuten van 

het begijnhof af.13   

Koorn (1981) stelt in haar onderzoek dat de begijnhoven die onder de hertogen van Bourgondië 

vielen niet op steun van hen hoefden te rekenen. Toen het huis Bourgondië vanaf 1428 de macht 

kreeg in Holland en Zeeland steunden ze vooral nieuwe kloosters, begijnen deelden hier niet in 

mee. Timmermans (1987, p.65) brengt hier tegenin dat dit niet geheel opgaat voor het Bossche 

begijnhof. Ze hebben zich weliswaar niet actief bemoeit bij het stichten van het begijnhof, later 

hebben ze het hof wel in bescherming genomen, en wanneer de meesteressen bij de hertogen 

aanklopten voor steun werd dit een aantal maal gegeven. Een mooi voorbeeld hiervan is een 

zestal stukken tussen juli 1518 en december 1522.14 Karel V beveelt hierin meerdere malen aan 

de kapittel van de Sint‐Janskathedraal om zich niet meer te bemoeien met de benoeming van de 

koster op het begijnhof. Nadat de kapittel hier in 1518 al op gewezen wordt, stelt hij drie jaar 

later weer op eigen initiatief een koster aan, waarna hij door Karel V wordt gedagvaard en een 

geldboete krijgt. 

                                                             

9 Uit een haardtelling van 1526 blijkt volgens Timmermans (1987) dat één op de 21 à 22 inwoners 
geestelijke was, en met de begijnen meegerekend één op de 18 à 19. 
10 Stadsarchief ’s‐Hertogenbosch, OSA 8859. In dit enorme document (155x67 cm.) wordt het begijnhof in 
het gelijk gesteld in hun eis om geen belasting te betalen, bovendien zijn alle proceskosten voor rekening 
van de procureur‐generaal van de Raad van Brabant. 
11 Stadsarchief ’s‐Hertogenbosch, OSA 8861.  
12 Stadsarchief ’s‐Hertogenbosch, OSA 8863. 
13 Brabants Historisch Informatie Centrum, archief Groot‐Begijnhof in 's‐Hertogenbosch, inv.nr. 16. Hierin 
zijn de stukken van Jan III, Johanna, Maximiliaan en Maria, Filips de Schone en Karel V ingevoegd. 
14 Stadsarchief ’s‐Hertogenbosch, OSA 8865‐8870. 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Breken met Brabant 
“Hier werd de veste overmand. 

Hier brak met 't Hertogdom de band, 

Maar Brabant bleef sijn eyghen lant.” 

Deze dichtregels staan op een plaquette op de plek waar de Staatse troepen een bres sloegen in 

de verdedigingswal van ’s‐Hertogenbosch bij het Beleg van ’s‐Hertogenbosch in 1629. De tweede 

regel geeft al aan dat vanaf dat moment de banden tussen ’s‐Hertogenbosch en het hertogdom 

Brabant verbroken werden, wat rampzalige gevolgen had voor het begijnhof. Eeuwenlang 

hebben ze in hun voortbestaan kunnen rekenen op de steun van de hertogen, maar deze 

bescherming valt na de verovering in 1629 in één klap weg. Dit is het eindpunt van de meer dan 

300 jaar durende band tussen de Bossche begijnen en het hertogdom Brabant. Wat de gevolgen 

hiervan zijn geweest zal ik in de derde deelvraag nog uitgebreid toelichten. 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Het Stadsbestuur 

Geen nieuws, goed nieuws 
De vroegste periode van contact tussen de stad en het begijnhof wordt door Timmermans (1987, 

pp.66‐67) omschreven als “geen‐nieuws‐goed‐nieuws”, en op basis van de bronnen die ik 

tegengekomen ben, kan ik me daar bij aansluiten. Uit deze periode zijn weinig voorbeelden 

bekend van contact tussen de begijnen en de stad, en de weinige voorbeelden die er wel zijn, 

duiden op een goede band.  

  Het eerste voorbeeld hiervan is de oorkonde uit 1340, die op verzoek van de hertog15 

mede wordt ondertekend door de stad. Ook wordt hierin vermeld dat de vier meesteressen van 

het begijnhof twee provisoren moeten aanstellen, die zitting hebben, of hebben gehad, in het 

stadsbestuur.16 Deze provisoren zullen gedurende de hele geschiedenis een connectie blijven 

tussen het begijnhof en het stadsbestuur. 

   In 1379 verstrekken de schepenen aan de meesteressen het recht om de goederen van 

de begijnen uit te panden.17 Dit geeft de meesteressen een grote macht, want wanneer een begijn 

zich niet aan de regels van het hof houdt, mogen de meesteressen haar spullen in beslag nemen. 

Uit een akte uit 1466 blijkt nogmaals deze steun van de schepenen. Een uittredende begijn 

weigert haar kamer te ontruimen zolang ze haar inkoopgeld niet terug krijgt, nu zij naar een 

klooster vertrekt. De meesteressen vechten dit aan en worden door de schepenen in het gelijk 

gesteld: De begijn moet per direct haar kamer verlaten en krijgt geen geld terug.18 

  Deze provisoren zijn niet de enige band die er is. Timmermans (1987, pp.59‐60) heeft 

onderzoek gedaan naar de sociale afkomst van de begijnen, en vooral van de meesteressen.19 De 

conclusie was dat vrouwen uit een hoger sociaal milieu meer kans hadden om meesteres te 

worden. Dit is vooral zo in de eerste helft van de vijftiende eeuw, vanaf 1500 is er minder 

overeenkomst tussen de meesteressen en de schepenen.  
                                                             

15 Stadsarchief ’s‐Hertogenbosch, OSA 8850. “omme dat wi willen dat alle dese voerseide poenten vast 
ghestadeth blive … hebben wi onse seghel aen dese letteren doen hanghen … ende bevelen ernstelike onsen 
scouthete van den bossche die nu es ende die namaals sijn sal dat hi alle dese voerscreven poente houde vaste 
... Ende omme noch mere sekerheit der voerseider dinghe so bide wi ende versoeken onsen heren ende 
gheminden scepenen ende den rade onser stat vanden bossche dat si den ghemeine seghel onser voorseider 
stat, met den onsen seghel hanghen willen ane dese yeghenwordeghe letteren” 
16 Stadsarchief ’s‐Hertogenbosch, OSA 8850. “Voert wille wi dat die meestersen kiesen solen ende moeten 
also dickewile als te doen sal sijn twee provisuiren die uiden raed onser stat sijn ofte gheweest hebben” 
17 Blijkt uit een transscriptie (Busco, 1864): Ende wer yemond van der joffrouwen des voersz. beghijnhoefs 
die des niet en hielde, soe sullen die meesterssen … mechtig sijn alsulken penen oft coeren uyt te panden ende 
te nemen van den ghenen die daer broecestich [in gebreke] in weren. Bovendien zal het stadsbestuur te hulp 
komen wanneer het de meesteressen niet lukt. 
18 Stadsarchief ’s‐Hertogenbosch, OSA 8855. 
19 Ze heeft de achternamen van schepenen vergeleken met de achternamen van de begijnen in de periode 
1274‐1629. Een derde van de namen van schepenen kwam ook voor bij begijnen, en een onevenredig 
groot deel van hen werd ook meesteres. 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Conflicten 
Vanaf 1500 krijgt ’s‐Hertogenbosch het economisch zwaarder. Door verschillende factoren, 

waaronder de oorlog tegen Gelre, loopt het belang van de stad als handelsstad snel terug, omdat 

het er steeds onrustiger wordt. Daarnaast kost de verdediging geld en zoals in het vorige 

hoofdstuk al is genoemd, is er ook nog een aanzienlijk deel van de bevolking dat geen 

belastingen betaalt. Deze factoren leiden tot een bekoeling van de relatie tussen de stad en het 

hof, die vooral terug te zien is in het grote aantal economische conflicten. Het is opvallend dat dit 

verschijnsel samengaat met het teruglopen van de namen van schepenen bij de meesteressen, en 

ik vermoed dan ook dat het feit dat vrouwen van hoge afkomst minder vaak meesteres waren, 

de relatie ook geen goed heeft gedaan. 

  In het vorige hoofdstuk is al beschreven dat de stad aan het einde van de vijftiende eeuw 

een beroep doet op de hertog om ook van de geestelijken een belasting te mogen vragen. Deze 

conflicten lijken niet enkel in ’s‐Hertogenbosch voor te komen. Uit onderzoek van Koorn (1981, 

pp.107‐119) blijkt dat in veel Hollandse en Zeeuwse steden sprake is van conflicten over het 

betalen van accijnzen, zoals het bieraccijns. In deze conflicten werd er regelmatig op gewezen 

dat de begijnhoven uit naam van de graven onder de bescherming van de stad stonden, en dat de 

steden deze bescherming dus moesten naleven.  

   In de bronnen die ik heb gevonden, is nergens sprake van conflicten tussen gilden of 

burgers en de begijnen over de concurrentiepositie en het verhandelen van hun goederen. Ook 

in de literatuur is hier weinig over te vinden (IJsseling, 1967, pp.10‐11). 

In 1526 zijn voor het eerst gevolgen van de reformatie te zien bij de Bossche begijnen. Uit de 

kroniek van Sint Geertrui blijkt dat vijf mannen en vier vrouwen worden veroordeeld voor 

‘luterije’, waaronder “Hilleken Hendrics Snoecks bagijn ende Alijt Janssen Bull20 bagijn, bijde op 

den Grooten Bagijnhoff alhier”. Als straf moeten zij een jaar lang een geel kruis op hun kleding 

dragen, mogen ze een jaar lang hun goederen niet verkopen, de stad niet verlaten en moeten ze 

in dat jaar bij elke processie voor het heilig sacrament lopen met een grote brandende kaars.21 

Dit is het enige bekende geval van protestantisme bij de Bossche begijnen. 

   In ’s‐Hertogenbosch zelf krijgt het protesrantisme wel meer aanhang.  Op het moment 

van het Schermersoproer in 1579 is dat ongeveer een vijfde van de Bosschenaren. In augustus 

1566 heeft de Beeldenstorm ’s‐Hertogenbosch dan ook niet overgeslagen. Toch is het 

waarschijnlijk dat deze woede zich vooral tegen de mannenordes richtte, en dat de begijnen 

geliefder waren onder de bevolking. Wanneer in oktober van dat jaar jongeren weer toeslaan bij 

                                                             

20 Haar vader Jan Bul was een jaar eerder één van de leiders van de krijtersopstand, waarbij enkele 
Bossche klooster die geen belastingen wilden betalen vernield werden. 
21 Kroniek van St. Geertrui, p.99, folio’s 88.r en 88.v. 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het klooster Baseldonk, dat zich naast het begijnhof bevindt, en daar grote vernielingen 

aanbrengen, zingen ze namelijk het volgende:  

“Uuyt grooter noot, slaet papen ende monicken doot, ende laet die baghijnkens leven”. 

(Timmermans, 1987, pp.8485) 

De verdeling van het hof 
Na de verovering van ’s‐Hertogenbosch door het staatse leger in 1629 wordt direct besloten dat 

het begijnhof gesloten wordt.22 Hoewel Frederik Hendrik de burgers in eerste instantie een 

beperkte vorm van godsdienstvrijheid wil geven, wordt er door streng calvinistische groepen op 

aangedrongen om dit niet te doen. De periode die hierop volgt staat wat betreft het begijnhof in 

het teken van een langdurige strijd tussen de staat en de stad. Beide doen hun best om aan te 

tonen dat het begijnhof een geestelijke respectievelijk wereldse instelling is, geestelijke 

instellingen worden namelijk ingenomen door de staat, terwijl wereldlijke instellingen deel van 

de stad zijn. Allebei de partijen zijn geïnteresseerd in het vermogen van de begijnen, en de strijd 

hierover duurt nog tot 1721. 

 Timmermans (1987, pp.87‐89) schrijft dat het begijnhof en de stad in deze periode bepaald 

geen twee handen op één buik zijn, gezien de religieuze conflicten, waarbij ze vooral wijst op de 

ontevredenheid van de begijnen over het feit dat hun archief in het beheer van de stad is gesteld. 

Tevens stelt ze dat de begijnen de stad regelmatig tarten door bijvoorbeeld het houden van een 

katholieke kerstmis. Toch denk ik dat dit te kort door de bocht is gesteld, en dat hierbij niet 

genoeg wordt gekeken naar de houding van het stadsbestuur. Uit de regesten van de notulen van 

het stadsbestuur blijkt dat het stadsbestuur nog regelmatig opkomt voor de begijnen, en ze 

vooral door de staat worden tegengewerkt. Die zijn voortdurend ontevreden over de Roomse 

praktijken in het hof, ze noemen het een bolwerk van papisme, waar het wemelt van priesters, 

kwezels en kloppen en waar stiekeme paapse scholen zijn. 

   Dat de schepenen nog voor het begijnhof opkomen blijkt bijvoorbeeld uit de volgende 

situatie. Op 12 april 1934 krijgen de schepenen een brief van de Raad van State waarin die 

stellen dat ze hebben vernomen dat de begijnen nog actief zijn in het gasthuis en dat dat de 

gereformeerde zielenzorg in de weg staat. Zij verzoeken de schepenen dan ook om de begijnen 

te verbieden om nog actief te zijn in het gasthuis. De schepenen antwoorden hierop dat de 

klachten over de begijnen onterecht zijn, en willigen dit verzoek dus niet in. 

   Een jaar eerder is er ook al sprake van een positieve bemoeienis door de schepenen, al is 

                                                             

22 In artikel 4 van de capitulatie wordt bepaald dat alleen de vrouwenorden in de stad mogen blijven tot 
hun vermogen opgeteerd is en ze uitgestorven zijn. Hoewel het begijnhof eigenlijk geen kloosterorde is, 
worden ze hier toch onder geschaard, en blijft het hof bestaan tot de laatste begijn overlijdt. Er mogen 
geen novicen meer worden aangenomen. (Busco, 1864) 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dat ook in het belang van hun eigen zaak om het begijnhof als wereldlijke instelling neer te 

zetten. Vanuit de staat is namelijk het verzoek gekomen om een protestante school op de richten 

op het hof. Olphert Barentsz. dient daarom een verzoek in om de school te stichten, maar dat 

wordt door de schepenen afgewezen: “dat het Bagynhoff is een weereltlycke fondatie, dat de 

huijsen eygen toecompt de bagynen die daer in woonen, die men haere goederen niet kan ofte mach 

affnemen”. 

In 1645 zijn er nog 78 begijnen in leven, in de huizen die leeg zijn komen te staan wonen 58 

weduwen en “soo oude als jonge wereltse dochters”, zoals blijkt uit de regesten van de notulen 

van de regenten. Zij betalen huur aan de meesteressen. In 1684 wonen er nog begijnen, 

waaronder Cornelia van Deurne, die volgens Timmermans wel “geheel oudt ende caducq” is. In 

1694 overlijdt dan toch de laatste begijn, in een inmiddels geheel vervallen hof. Zoals al eerder 

genoemd is, wordt het begijnhof in 1721 definitief verdeeld. In 1706 bereiken de staat en de stad 

een akkoord over de verdeling; een raadscommissie oordeelt dat het begijnhof bezit is van de 

stad en dat de begijnen het altijd in bruikleen hebben gehad. Uiteindelijk worden de 

eigendommen van het begijnhof verdeeld tussen de staat en de stad, en wordt van het vervallen 

terrein een paradeplaats voor militairen gemaakt; de huidige Parade. 

Wanneer we kijken naar de situatie in de rest van de republiek, blijkt het sluiten van het 

begijnhof in ’s‐Hertogenbosch geen uitzondering te zijn, maar eerder regel. Na de reformatie 

werden overal kloosters gesloten en de begijnen mochten overal uitsterven. Slechts een klein 

aantal begijnhoven mocht blijven bestaan, waaronder die van Breda en Amsterdam (Koorn, 

1987, p.35). Om er achter te komen waarom deze uitzonderingen mogelijk waren, zal ik in het 

volgende hoofdstuk een vergelijking maken tussen de begijnhoven van ’s‐Hertogenbosch en 

Breda. 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Het Begijnhof in Breda: een vergelijking 

Huis Nassau 
Op 2 maart 1267 schenkt Hendrik V, heer van Breda, een stuk land in volle eigendom aan 

begijnen om daar een hof te stichten, met daarop een kapel en een kerkhof.23 Dit wordt drie jaar 

later bevestigd door de bisschop van Luik (IJsseling, 1967). In 1535 verhuizen de begijnen naar 

een nieuw hof binnen de nieuw aangelegde stadsmuren. Ze raken hierbij hun eigen kapel kwijt, 

maar het nieuwe hof ligt naast de Sint‐Wendeliuskapel, die voortaan dienst zal doen als 

begijnenkerk. Net als dat in ’s‐Hertogenbosch komt het hof in Breda zonder veel schade door de 

Beeldenstorm en het begin van de Tachtigjarige Oorlog. Breda staat aan de kant van de 

Republiek, waarschijnlijk mede omdat de graven van Nassau al sinds 1403 de heren van Breda 

zijn, en de huidige heer van Breda op dat moment Willem van Oranje is. In 1581 wordt het door 

de Spanjaarden veroverd, en in 1590 wordt het door Maurits van Oranje weer terugveroverd.  

   De tijd die hierop volgt is zeer ongemakkelijk voor de begijnen. Ze worden in hun 

voortsbestaan gered door de graven en later prinsen van Nassau, die ‘akten van sauvegarde’ 

afgeven.24 Toch zijn er veel complicaties. Een Waalse edelman woont naast het begijnhof en 

moet over hun terrein wanneer hij naar de kerkdienst in de inmiddels protestante Sint‐

Wendeliuskapel wil gaan. Prins Willem lost deze situatie op door de kerkdeur op het begijnhof 

dicht te laten metselen en een nieuwe deur aan de ander kant van de kerk te laten maken. De 

begijnen maken van drie huisjes een noodkerk, die ze nog 200 jaar zullen gebruiken (IJsseling, 

1967). 

   Ook na deze tijd blijven de banden met de Oranjes uitstekend. Zelfs Beatrix en Claus 

bezoeken in de jaren ’60 van de vorige eeuw het begijnenhof nog, wanneer ze in Breda zijn, en 

eten daar de ‘Begijnenrijst’ die traditioneel aan de Oranjes wordt geserveerd. 

Verschillen 
Het is op zijn minst merkwaardig te noemen dat een begijnhof als dat van Breda, waar in 1635 

nog slechts acht begijnen wonen, weet te overleven, terwijl het grote begijnhof in ’s‐

Hertogenbosch wordt gedwongen te sluiten. Verreweg het belangrijkste verschil tussen deze 

twee hoven in deze kwestie is de bescherming die ze genoten. 

  De Bossche begijnen hebben lange tijd onder de vleugels van de Brabantse hertogen 

kunnen schuilen, maar wanneer alle banden met het hertogdom worden verbroken en ook de 

                                                             

23 Stadsarchief Breda, IAB002. Een Middelnederlandse vertaling uit 1421 van een vidimus van de originele 
Latijnse akte uit 1266.  
24 De prinsen van Oranje geven in 1590, 1637, 1649 en 1653 akten van sauvegarde (bescherming) af aan 
het begijnhof en zijn inwoners.(IJsseling, 1966) 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katholieke kerk geen zeggenschap meer heeft, staan de begijnen in één klap machteloos. De 

Bredase begijnen hebben in dit geval het geluk dat zij de overwinnaar aan hun zijde hebben. Hun 

persoonlijke betrokkenheid wordt nog maar eens duidelijk in het volgende voorbeeld. Tijdens 

het Tweede Stadhouderloze Tijdperk (1702‐1747) wordt in 1731 een plakkaat uitgevaardigd 

waarin staat dat het Bredase begijnhof moet uitsterven. Wanneer in 1747 Willem IV weer aan de 

macht komt, is hij degene die dit weer terug laat draaien. Bovendien staat hij, tegen de wil van 

het stadsbestuur in, toe dat de begijnen in hun herkenbare klederdracht over straat gaan. 

Naast deze bescherming zal ook de algehele houding van de stad meegespeeld hebben bij de 

behandeling van katholieken. Het feit dat ’s‐Hertogenbosch zich niet heeft aangesloten bij de 

Unie van Utrecht zal zeker hebben meegespeeld in de behandeling die de katholieken kregen na 

de verovering. Breda heeft zich vanaf het begin achter de Unie van Utrecht geschaard, en zal 

daardoor meer sympathie hebben gehad.  

Ten slotte kan het verschil in formaat, wat ik hiervoor schetste, ook andersom hebben gewerkt. 

Het Bredase begijnhof was een klein begijnhof en werd daarom wellicht minder als een 

bedreiging gezien. Het Groot begijnhof in ’s‐Hertogenbosch daarentegen stond bekend als een 

toevluchtsoord voor katholieken, en had bovendien vele bezittingen buiten de stad, zoals blijkt 

uit de rekeningen van het hof. Anders gezegd; bij de Bossche begijnen viel wat te halen. 25  

   Daarnaast was het begijnhof de laatste decennia van zijn bestaan steeds rijker geworden, 

en waren er minder arme begijnen te vinden. Het lijkt erop dat de meesteressen arme begijnen 

probeerden buiten te houden. Zo kwam het ook dat in huizen waarin eens acht begijnen 

woonden, aan het einde nog maar vier begijnen wonen. Veel begijnen beschikken over twee of 

drie kamers, en waar er eens wel veertig begijnen van aalmoezen leefden, zijn dat er aan het 

begin van de zeventiende eeuw nog maar twaalf (Timmermans, 1987, pp.86‐87). 

                                                             

25 Stadsarchief ’s‐Hertogenbosch, OSA 8886. Hierin staan vele inkomsten van buiten de stad, zoals “Oss, 
Tilborch, Roosmalen, Schyndell, Lith, Loon, Haren, Vucht, Geldrop, Roij, Liempde, Nulant, Berkell, Strijp en 
Orschot” 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Conclusie   
Terugkijkend naar de hoofdvraag – wat verklaart de veranderende verhoudingen tussen de 

wereldlijke autoriteiten en het Groot Begijnhof van ’s‐Hertogenbosch tussen 1300 en 1700? – 

zijn een aantal factoren te constateren. 

   De verhoudingen tussen de begijnen en de hertogen zijn gedurende deze eeuwen 

eigenlijk nauwelijks veranderd. De hertogen hebben in de loop der jaren telkens hun 

bescherming geboden aan de begijnen, en hoewel Filips de Goede een belasting instelt die 

ongunstig is voor de begijnen, blijkt uit zijn handelen daarna, door middel van het vonnis uit 

1502, dat hij de begijnen nog steeds steunt in hun belastingvrijheid, en dat deze nieuwe 

belastingen niet voor hen bedoeld waren. De enige verandering die duidelijke gevolgen heeft 

voor de begijnen is het wegvallen van de bescherming nadat ’s‐Hertogenbosch in handen van de 

Republiek komt, wat niets te maken heeft met de mentaliteit van de hertogen ten opzichte van 

de begijnen. 

   Ook de verhoudingen tussen de stad en de begijnen zijn minder veranderd dan ik vooraf 

had verwacht. Weliswaar zijn er vanaf 1500 meer conflicten ontstaan tussen beiden partijen, 

maar deze hebben in mijn ogen vooral te maken met de economisch zware tijden die ’s‐

Hertogenbosch meemaakte, en niet zozeer met een mentaliteitsverandering ten opzichte van de 

begijnen. De grootste tegenstander van het begijnhof is vanaf 1629 de staat, die het begijnhof 

sluit. In de periode van 1629 tot 1694 zijn weliswaar nog conflicten te zien tussen de stad en de 

begijnen, maar deze komen vooral vanuit de begijnen zelf. Naar aanleiding van de bronnen ben 

ik van mening dat de grondhouding van de stad tegenover de begijnen ook in deze periode nog 

redelijk positief was.  

   Ten slotte het tweede deel van mijn hoofdvraag – waarom werd het Bossche begijnhof 

gesloten terwijl het Bredase begijnhof mocht blijven bestaan? Achteraf is duidelijk geworden dat 

de nadruk bij deze vraag vooral hoort te liggen op het feit dat het Bredase begijnhof wel mocht 

blijven bestaan, aangezien dat de uitzondering is. Het begijnhof in ’s‐Hertogenbosch is net als 

vele hoven gesloten, maar het kleine hof van Breda stond onder de best mogelijke bescherming, 

namelijk van de prinsen van Nassau. Dit heeft hen gered, de betrokkenheid van het huis Nassau 

is duidelijk zichtbaar in verschillende voorbeelden. Bovendien was het een klein hof, wat 

wellicht minder bedreigend was voor de protestante machthebbers dan het groot begijnhof van 

’s‐Hertogenbosch. 

   Al met al valt te zeggen dat de verhoudingen tussen begijnen en de autoriteiten in 

essentie goed waren, en voor de begijnen zeer nuttig bleken. Uiteindelijk hebben de Bossche 

begijnen de pech gehad dat ’s‐Hertogenbosch werd veroverd door de Republiek, wat uiteindelijk 

hun ondergang werd. 



Begijnen en de macht – H.S. van Halder 

  14 

Literatuurlijst 

Afbeeldingen 
Afbeelding voorblad: Blaeu, J., 1649. Stadsplattegrond ’sHertogenbosch. [Kaart] (Bosch 

Prentenmuseum). 

Primaire bronnen 

De Hertogen 
‐ Stadsarchief ’s‐Hertogenbosch, inventarisnummers: 

OSA 8850 

OSA 8851 

OSA 8852 

OSA 8853 

OSA 8854 

OSA 8856 

OSA 8858 

OSA 8859 

OSA 8861 

OSA 8863 

OSA 8865‐8870 

‐ Brabants Historisch Informatie Centrum, archief Groot‐Begijnhof in 's‐Hertogenbosch, inv.nr. 16. 

‐ Kroniek van Sint Geertrui 

Het Stadsbestuur 
‐ Stadsarchief ’s‐Hertogenbosch, inventarisnummers: 

OSA 8850 

OSA 8855 

‐ Kroniek van Sint Geertrui 

‐ Regesten van contacten tussen het begijnhof en de wereldlijke macht, vindplaats onduidelijk, 

waarschijnlijk uit Stadsarchief ’s‐Hertogenbosch. 

  Het Begijnhof in Breda: een vergelijking 
‐ Stadsarchief ’s‐Hertogenbosch, inventarisnummer: 

OSA 8886 



Begijnen en de macht – H.S. van Halder 

  15 

Secundaire literatuur 

‐ Busco, J. de, 1864. Oorkonden, betrekkelijk het beggijnhof te ’s‐Hertogenbosch. De Dietsche 

Warande IV, pp.142‐154. 

‐ IJsseling, J. M. F., 1967. Het begijnhof te Breda. Breda: s.n. 

‐ IJsseling, J. M. F., 1966. Inventaris van het archief van het begijnhof te Breda. Breda: 

Gemeentearchief Breda. 

‐ Kappelhof, T., 1980‐1986. Het archief van de Tafel van de Heilige Geest van ’sHertogenbosch, I 

t/m VIII, ’s‐Hertogenbosch. 

‐ Koorn, F. W. J., 1981. Begijnhoven in Holland en Zeeland gedurende de middeleeuwen. 

Doctoraalsciptie. Universiteit van Amsterdam. 

‐ Simons, W., 2003. Cities of Ladies. Beguine Communities in the Medieval Low Countries, 1200

1565. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. 

‐ Timmermans, M., 1987. Tussen kerk en wereld. Doctoraalscriptie. KU Nijmegen.  

‐ Vos, A., 2007. Burgers, broeders en bazen. Het maatschappelijk middenveld van ’sHertogenbosch 

in de zeventiende en achttiende eeuw. Hilversum: uitgeverij Verloren. 

 


