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zerplee,g, tegen koorts, k€tteri.j en!. In SiJvel íJÈ bijglevingon err restauratiè ven d.ê ríroogsle tErt< het graiSt.Certrudle i.n de crypte gevondeR.

op-
van

fenvankeliJk begonnen ate atlfidsees els gevone klooater_
,::e!"t"-net de drie geloften, n&ar ín ile loop der jaren wer_tren feg€ts voor het onêerhouelen van rle arnoeatá nináer 8tr€nge!. kreeg Den stiftdaneerseculiere kBnuJrnikesBGn, alie na hurllnÈrcde in h€t klooster hua bezlttingên ltr é1g6ndon hietden.Toch oltvingêD de stiften vele goódu"ea, die iloor de ab_<lle net ha,ar read yerdetr beheerê" De atiftáeaas d.roegen g€_voue klerenS ,alleen voo! de koord.ienat hadden zi; Ëpeciiieklediag'oê.ee' koorhend.Dear zerfs prirreeoeen van het ruitseriJk zich b1J ateze rtiftdêDe' aanelàtoa, kregea de Stiftenecn grote nêan.

In de 10c eeuv ontgtaan in Fed,arlan<l nieuue stiften. Zoyerd Thorn in Llnburg ín 992 d.oor een vroun geatiehtSelleenheel voorneue tlales van eitelliJk€ BfkonÊt konalen hier al.esecullcrc kanuantkegeen vorden otrE€nomea. Zo heddon geen ge_Ioftenr.naar aoeeteu, zolang 
"" i.i A.t giift verble"Ërroriu-huvtl bliJven. Thorn is a1s -at:ft bl. i Jvan- boe tean tot'18ïàgverachlllende gebouvee, o.e,.d,e ks.r.k haiinnerea nog êan ThornèIs vorstenilor stift.yele go€AerÈn serden aan Thorn g6€cb.on_ken, vlarvan ook de dorpen, die olrd.er de kroustaf leefrlenoveel proflJt hacldea. De.vj.tte huioJes, di" ,"o oo nog inthora zlet, velen door deze d.anes irá""à"á. 

-
On ln Thorn to kunnen Lntlcden eo68t Eet! van hogc adelziJ!; 18 adelliJke kyalti€ren noéèt een heibea. De voor&aaa_et€ tê8k van de kanunnlkegsen vas kooroffiàl" ur, viering vand€ euchariEtie; zc deilen veel aan t oralrrrr*À"t, kunatnaalcl_rerk, la,ekten ea kleulden preutJ,ee *À lerXen"nt, fili_greanverk eaz.
Dat or la fhoru nu nog tsee zulke uLtstekenÍia euziekkorp-!err zlJn, is vernoedel-lJk een Eei,e,Ig """"A" nuzl.akkultuurven de stl ftdÊlee.
I! al6 1r€ eeuy ontstond. er een atrooD va:r klooetsrs, o.s.Sinaloloa iB Eelnotd.ln 1Zt1 Berttcnt ááor'Ër, adell:jke rlaue.E! Bteat nog een echaapakooil aie *"ár"iÀurj-r" ro een kapel,Yeatln farÍa vordt vé!êerd onder au iii*i "l"fiu onder dedoornenh. D€ nooie poort v&n uet ,*ll agàle 

"iirrdur"* 
6tês"t nuin lieghout biJ ile i ngang va! dê ri:rurse kerk,
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nt1u tot lichtois8e toecorend.e alls sorle vea vl,fftr.Iff hoa-tlert guklen entle vijfftiieu 

^enat. "o"-r.f- ,Ëoro3.o Jacop op-brengt nu tot lichtriJsse toccoDelalo 
"*i--'n{ do€l .otal.rpecht n.

Daarna roest hlJ pacht of rente betalen.Of Jêcop het hoofatboven vater heeft kunnea houden ;;;i;' de g€scbled.nise€rst lêtar.
(Rijkssrchiof I s-Eelto3€nborch R Genert 106)

X-1. ven iter H{ir t . Eeerlca 
"

De Lealer ven otra Eeenkuadekrlng yaran voor d.oz6 avoad
l* f "":f .'t!J! uit8enoeligd o! i"- -t"."i-ï"tst€!€D 

traar .crvoordracht van de haer Kiippenberg or"i- istirtdalea en Bc_giJatJee.r' Behalve de olrcà-)5 feásn-vai onze krilg yar€a oatye€ beEtuurslêiler yetr onz€ zuatervercaiglng uit Bcek onDonk aenyezigral. Th.van RoeauD 
"" e.i"i-fii".o.r en tlc heerL.van Geaugten uit Aarle-Rirtcl

. ra zrJn opeaiaSevoord zer de voorzitter hct Ja.cr tavlnd.en, alet €r uiet neer personen ult orze eigen krlag can_y.zig yar6n. h alit nog ie nee!, ond.et ;;;" I€zlng yegonrhêt Jêer van rle vrouv or epecleel op garlcbt yaa o! ta 1a-t€t! zie! hoveel goede bepaitae vrouiei-ii-Ic roop aer J8!êt!€n_eeuyen gedaen hebben.HlJ gaf daarrra hct voord arn dr beartl.Xnlppenberg, de tprcker ""i 0""" ;;;";--ïu zlJn inle!.dend voord zei de spre{er de colbr.Datr.e vanxonu!€nt€nJaar €n het Jaar yán d.ê Vró"r--i" aÉt t.vel ve1Julat te vlrrdcn, oralêt ale vrouven, 
"""ror", hat biar ge8t,aan gloot eantal Dolurente! hebbea uagrlet€n la dc von ya.n

-ltiftrn of beglJaboyer. l{.n vildt .r- ;;;-- v€r.ebilt.!!il. i!l.al6rla^Dil en BrIgiE, aI yord.ea ze d;" ;;i n1.t aeer bevooaildoor Stlf tdenr of BrgiJnen.
. 8rt oudate atlft, ah,têrcttd. vra 650 cn al! soataDig ia 6o_bruik geys€st tot 1795.viartt l.tt íi -iili.r 

tn BolgtE. Eotveril gcaticht iloor pepiJn vrn Laad.e I zrja" cocutc, c.rtruili!vea €r <le eergte rbdle. Dcza trecg iatei aic ec E.OeltrualÍ!€.n slots naan. veto kerken in de orgevios "s" rili"i-i.iilihear alr patronee en zÍJ rerd .."gËo"p"ï o.a.t€gin ilc rul_



.:):...':i:;,',|.i..:.,.1':,i:.JL'::'i:]:]''-,.:l'.].jl:.1j:i...,-!eie].]ijit.i
i 2-i;l :.; i,:r i:i-,iiÊï gÊEij:., it L i:: ir lit:, i rt: : I r1 i:, 1'::,",,:t:.Lr; t; [ !!){ il.iilii!Í:i l'incíi+ïê {iDo$ter" e';el:*1g Cï yêríÈilei: r.ai:e:.-;uoien 1,iln!ooidonk, die ei-gendon var: ):g,'i sLóosteï $as.

Ilet Norb6rtinessenkloosier Si.it Cs.therina_de.i heeft de
hervorning oïer1eefd, ondat het onder sp€ciale beachêïE1ng
stond v&n de Na.saaur s, d.e heren vên Bred.a.

De zueters van Soeterbeek bij l{uenen ziJn bij de helvor_
Eing naa! het vriJe geblsd van Ravenstein gevlucht, naar hetdorpje Deursen, yaêr ze nu nog wonen. Ze bezitten een êantal
Eoole houten beelden uit de 1le eeuv, afkonstig vên de zgn"
Beeate! van Soetelbeêk.

Yan h€t dubbelklooster Coud.evater ziJn d.e nannen bij de
hervorning naar Belgi6 gevlucht, d€ vlouyen naar Ud.en, vaar
ze nu als Bri6gittinessen nog ronsn.Ock ziJ bezitten e€n aan_
ta] beelden van Brabantee afkomert. Enise eryá,n en nog vele
andere nocie di.ngen "i.i:1 te zi*n in h+t nueeua, dat aan het
Srigittlaeos€nklooster rsrbondcn is.
BeCl_JI_Eli. - ldaar de naan "begi jn" yend.as.n kont, i.s nlet net z€-
kêrhêi-d te zeggen, vernoèdoli.jk van als beige kleur ven hun
ttêbljt. lte sprekên ook vên vílllleren, bruine pater8, gleuve
zustêrs e[z.i beaiJn bêtekênt d.ên €envoudigl niet vlt van
kleur. Z€ stannen uit de 1re eeuy.yóór 12JO yarên e! duizen-
<len begijnen, die afzonderlljk leef<len vooral in al€ buult
ven de p6sthuiz6n, naar de peetliJders <Ioor hen verd.en ver-
ple6gd.

Vanaf 1210 koroen cle begiJnhoven in bloei, ze gtaan onder
het bestuur van een Groot-juíflouvf doz€ had aona Deer d.an
1000 begiJnen onder zich. Oyerdeg glngen de beglJle! de zie-
Lea verzorgen en goede yarken d.oen; rs-avorda on 7 uur AinAtló poort van het begiJnbof op slott er yea dan tiJal voor ge-
bed, neditÊie en and.er yerk.

In de bqpitalen,clle vask in tle buurt vên kloosterE sto!-
den gingen dsze vrouven helpen zLeken ye:rzorgên €t allas
doen vat aet ziekenvelpleging verbaad houdt. Dokt€rs yerelt
er zo goed els gaen en zo zljn de begijnen €etr zegên g6y6€at
Yoor dio tiJal.

De begiJnen Eo€ateÀ hun eigea kost zj.en ts verdieDsn, ze
ded.en o.a. d€ vaa voor and.eren. Iedere begiJn woonde in eeu
epart huieJe.Ze heclclen geen klooetergeloften;a11een noegten
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ze beloven aan de Groot_Juffrouv te gehoorzanen. Zolang zebegiJn yarên lochten z€ niet trouïen, ,ifA.r, ze alat ye1, d.antred€n ze uit. Z€ noegtên veel bidden erl eeooooCig gekleeclgaan. Ze leefden ala rt vare Det de heiligen, 

""Lï"r,- 
- 
i"beelaues Deakten. Za klaetl<len aeze teefàjes aan net zelf ge_neakte kant. ook Eaaktên ze pr€ntJ66 

""i"pàrUr"rrt, ;;;; 
.;"

een heinge op tekenden.
rn B€lgiê ziJn nog vergchillende za€! DooÍe begiJnhoven;sl€cht8 hier en dêar yoo!.t er nog 

""o àrrt"i" begÍjnrde analê_re huia jes zi jn n€€ltêl verhuurd.*a,an 
";;; claoes. yerachil_rende begiJnhovên ziJn .''oor an.ere <roerelnclen ilgelicht.In lt€dollanal vinden rre. nog het begi.jnbof in Biedalb"àiJrr_hoven zijn e! o.e. geueest i.n Den foË"Ë -"" Grave. De llerler_landa E€rvornde kerk van Grave """--"io"!"" de kerk van hetêldaar aanrezige begi jnhof.

P.van Beek, pastoor ven Genert van lgg0_.1 !15 schlijft inbêt paatoloel register van d.e kerk, .at 
"i :-n Cerert een be_

f:1":*1:::ler. heeft sests.&n in á" Broekstraat arhier. Errag eên hoeve bii, Senaènd "De BegiJnboeve,,, yaer piet Rooij_ekkers (nu 82 .jaar) is geboran- 
"; 

-t;;ii- 
gevoond. rn zijnkinderjeren ig die boeráeri.j efget""nÀ. -àe 
stonat schuin te_genovs! d6 boerderiJ van Ánt.Jaáp"r". À"rr-a" and.ere kant va,nde rreg ie toen een nieurrê loerdeii; !"io"rà, oi" a1e nsenven de vloeger€ begijnhoeve o.r"rrr"i Ëi-ài"-u"a""t vele jareni.s beyoonal <Ioor de fanilie Va'n dê feai.---Toen de begijnén uit Genert """tiotf."r, naar BeJ.gië, ver_kochten ze hun goed.eretr êan de br.Van nlelsCi;t, die in 1g.lJhet kesteet van Genert fr"a getochi.O" ï"Ëij"n."v€ gj.n8 teterdoor,verarving ov6r aan de fanÍIie Scheidius.Bij bovensenoeEd€ vernerdins 

"; F;;;;;; vèn Beek schriiftpastoor poe1r, dat de laatate zistei i;;;;i'he€tte.
. Zoals sltiJd bee chikt e 

. 
de. U"", 

'f"ipp"iiir* 
o""" een Srooteantal zeer looie kleurenc*ara 

", 
_-;;;--;;;proken 

yoolat teverduitlel. i j ken.
_, --1" "gor?itter sprak een harteliJk dattkyoolat en zelale Eetnt euvegi erighe id uit te zÍen ,r"", á" ";il;;à" Iêzlng van d€heer Knippenberg.

_-_-__!:I.{.lqqninaa.
Meer over de G€neltse BegiJnhoeve later.


