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Lezing dinsdag 16 mei 20.00 uur 

Foyer Carolus 

 
Martin Rasenberg 

‘Hoe en waarom Begijnhoven ontstonden’ 

 
 

Het Begijnhof Breda is een van de oudste 
instellingen van Nederland. 

Het Rijksmonument Begijnhof Breda dateert van 
1535. De Bredase instelling, Begijnhof Breda, 
waarbij dit gebouwencomplex in eigendom is, 
bestaat echter met zekerheid vanaf 22 maart 
1267. Op dat moment ontving zij gronden van 
de heer van Breda voor de ontwikkeling van een 
eigen begijnhof pal naast zijn burcht. 
 
De erfdochter van Breda, Johanna van Polanen 
(1392-1445), was zelf een religieuze vrouw. 
Toen zij in 1403 trouwde met Engelbrecht I van 
Nassau, de eerste telg uit het geslacht Nassau 
die in het Bredase kasteel kwam wonen, trof hij 
er het Begijnhof aan als de meer dan 130 jaar 
nauwste buur van dat kasteel. In die dagen zijn 
de eerste contacten ontstaan tussen de instelling 
Begijnhof Breda en de familie van Nassau. 
Johanna van Polanen bouwde op latere leeftijd 
een groot huis naast het Begijnhof waarin zij 

ging wonen. Ze liet niet ver van haar woning de 
Wendelinuskapel bouwen (thans Waalse Kerk) 
en ontwikkelde plannen voor de realisering van 
een mannenklooster achter die kapel.  
Resten van dit complex zijn bij recentelijk bouw-
historisch en archeologisch onderzoek aange-
troffen. 
 
Het ‘Begijnhof Breda’ is de oudste instelling van 
Breda en één van de oudste instellingen van 
Nederland. Het is tevens, van de circa 1.000 
begijneninstellingen die er in Europa zijn 
geweest, de enige die vanaf de middeleeuwen 
tot op de huidige dag onder eigen bestuur en met 
behoud van alle bezittingen nog steeds 
functioneert. Het lange voortbestaan van deze  
katholieke instelling is te danken aan de 
bescherming door de familie van Nassau.  
Die bescherming werd geformaliseerd in 1531. 

 
Hendrik III van Nassau wilde na zijn terugkomst 
in 1530 uit Spanje, waar hij getrouwd was met 
een zeer rijke adellijke dame Mendoza, zijn kas-
teel in Breda uitbreiden tot het eerste grote 
renaissance-paleis dat boven de Alpen zou 
worden gebouwd. Daarvoor stond het oude be-
gijnhof in de weg. Op zijn verzoek werd dan ook 
dat begijnhof voor die bouwactiviteiten in 1535 
verplaatst naar de huidige locatie achter de  
Wendelinuskapel.  
Na een periode van onderhandelingen over die 
verplaatsing werd in 1531 met de begijnen-
gemeenschap een overeenkomst gesloten.  
In diezelfde overeenkomst verplicht Hendrik III 
zich namens zichzelf en al zijn opvolgers tot  
persoonlijke bescherming van de Bredase  
begijnen en hun hof. Vanaf dat moment staat 
het Bredase Begijnhof onder bijzondere 
bescherming van het Huis van Nassau welke 
familie die bescherming in de praktijk ook steeds 
is nagekomen. In het archief van het Begijnhof 
getuigen hiervan een aantal akten van sauve-
garde (beschermbrief) met originele handteke- 



ningen van leden van de familie van Nassau 
alsmede vele foto’s van koninklijke bezoeken. 

 

Koningin Wilhelmina en Prins Hendrik op bezoek bij 
Begijnhof Breda op 3 juli 1905. 

Foto: onbekend / Zundertse Bode 

 
Martin M.M. Rasenberg (1978) is sinds 1997 
beheerder van het Bredase begijnhof, waar hij 
ook woont. Hij publiceert regelmatig over de ge-
schiedenis van het hof en houdt er ook geregeld 
lezingen over. Hij nam in 2003 het initiatief tot 
de heroprichting van het laatmiddeleeuwse Gilde 
van het Sacrament van Niervaert in Breda en is 
daar nog steeds voorzitter van.  
Hij organiseert jaarlijks 
het Begijnhofconcert, 
waarvoor hij regionale 
blaasorkesten uitnodigt. 
Tijdens het 750-jarig 
bestaan van het 
Begijnhof in 2017 
verzorgde ‘Amor Musae’ 
het Begijnhofconcert. 
Sinds 2019 is hij 
voorzitter van de 
harmonie Amor Musae in 
Prinsenbeek. 
 

 
Herinnering contributie 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
Versterken werkgroepen 

 
Nieuwe leden en vrijwilligers. 
 
In de ALV van maart is het medegedeeld: 
*We leveren ín qua ledenaantal; werk mee om 
nieuwe leden te werven. 
*De werkgroepen behoeven node versterking 
met actievelingen. 
 
Er heeft zich één nieuwe actieveling voor een 
werkgroep gemeld. Mooi zo. 
 
We verwachten uiteraard nog meer mensen die 
zich voor een werkgroep aanmelden . . . 
 
 

27 juni oudereninfo Het Gegraaf 

 
Op dinsdagmiddag 27 juni wordt door ouderen-
soos Het Gegraaf een ouderenmarkt georgani-
seerd. 
De organisatie denkt daarbij aan presentaties 
door Valkenswaardse verenigingen die voor spe-
ciaal ouderen iets kunnen betekenen. De middag 
is van 13.00 uur tot max 17.00 uur. Het inrichten 
van de kraam kan vanaf 12.00 uur. 
Of hkk Weerderheem aanwezig is? 
 
Het bestuur stelt dat dit kan, mits er heemleden 
zijn die dit willen verzorgen. Dat wil zeggen: 
materiaal regelen voor op de (twee aangeboden)  
tafels en op genoemde tijd aanwezig zijn.  
Na afloop materiaal terugbrengen naar de heem-
kamer. 
 
Belangstellenden? Melden bij hkk-secretariaat. 
 
 

Seniorenmarkt 30 september 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op zaterdag 30 september organiseert het SBV 
(Seniorenbelang Valkenswaard) de jaarlijkse 
Seniorenmarkt in de Hofnar.  
Van 13.00-17.00 uur. 
 
Weerderheem heeft daar een kraam die met cul-
tuurhistorisch materiaal wordt gevuld. 
Wat het bestuur de leden vraagt: bemensing,  
zijn er geinteresseerden die op genoemde  mid-
dag deze kraam willen bemensen? 
Meld je bij het secretariaat. 
 



 

Heemreis 2023 
 
Wanneer? Zaterdag 23 september. 
Waarheen? De Duitse plaats Jülich (Gulik). 
Waarom? Jülich is alleszins historisch met 
cultuur-historische bezienswaardigheden;  
en Duitsland is aan de beurt. 
Ga mee en geniet van een interessante trip. 
 

Hexenturm in Jülich 

 
Even voorbeschouwen . . . 

 
Jülich  
 
De stad, met ietsje meer inwoners dan Valkens-
waard, ligt aan de Roer (Rur) in Kreis Düren in 
de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. Je kunt 
ook zeggen: twintig kilometer ten oosten van de 
grensovergang Ubach-Palenberg (Landgraaf aan 
Nederlandse kant). In de buurt van Düren. 
Vestingstad Jülich (Guli(c)k) was de belangrijk-
ste plaats van de regio, hoofdstad van het in 
de middeleeuwen zelfstandige hertogdom 
Gulik (Herzogtum Jülich). 
 
De geschiedenis van Gulik gaat terug tot de Ro-
meinen, die aan de rivier de Roer de neder-
zetting ‘Juliacum’ stichtten. (In 945 is er sprake 
van een castellum met de naam Gulik.) In de 
Romeinse tijd was Juliacum een halteplaats aan 
de heirbaan Boulogne-Keulen.  
De Franken maakten er de Gulik’gouw’ (pagus 
Juliacensis) van met Gulik als hoofdplaats. Zo 
staat het dan ook vanaf de negende eeuw 
bekend.  
Rond 900 werden het ambt en de titel van 
graaf erfelijk. Gouwgraven voerden de scepter.  
 
Huis Gulik 

Namen, die in dit verband, bekend zijn: 
rond 856 - na 889 Eberhard 
905 - na 949  Godfried van Gulik  
1003-1029   Gerard I van de Gulikgouw 
(Gerard wordt beschouwd als de stichter van 
het huis Gulik) 

1029-1081 Gerard II van de Gulikgouw 
1081-1114 Gerard III van Gulik, voor het 

eerst officieel ‘graaf van Gulik’ 
genaamd  

1114-1127  Gerard IV van Gulik 
1127-1138  Gerard V van Gulik 
1138-1142  Gerard VI van Gulik 
1142-1176  Willem I van Gulik 
1176-1207  Willem II van Gulik 

Met de bijnaam ‘de Grote’ 
 
In de 11e-12e eeuw ging de gouw ongemerkt 
over in het graafschap Gulik. 
Als Graafschap Gulik was dit gebied een gekend 
historisch graafschap binnen het Frankische Rijk  
en het Heilige Roomse Rijk. Dit ‘Land van Gulik’ 
lag tussen het gebied van de bisschop van Keu- 
len (het keurvorstendom Keulen) en dat van 
Luik. 
Het gebied grensde direct aan het huidige Neder-
lands Zuid-, Midden- en Noord-Limburg.  
Het graafschap omvatte een gebied tussen de 
rivieren Maas en de Rijn met de Roer als de cen-
trale as.  
 
De Roer is, dat weet je, een zijrivier van de  
Maas, 165 km lang, waarvan 21,5 km op Neder-
lands grondgebied. Het verval is 643 meter.  
Het stroomgebied van de Roer meet 234.000 ha: 
dat is 7% van dat van het totale stroomgebied 
van de Maas.  
De Roer is, samen met de Dieze, de belang-
rijkste en meest-waterrijke rivier die binnen Ne-
derland in de Maas stroomt. 
 
Ligging en omvang van het ‘Land van Gulik’ in de 
middeleeuwen zou gezien kunnen worden als 
een Nederrijnse voorloper of zeker als ‘gelijkend’ 
op de huidige Nederlandse provincie Limburg, 
die toen nog haar vorm moest krijgen. 
Taalkundig sluit het zeker bij Limburg aan. 
De Limburgse dialecten lopen aan de oostzijde 
over in de Nederrijnse. 
 
Nog enkele historische gegevens.  
In 1356 werd het graafschap verheven tot 
het Hertogdom Gulik. 
De heren en graven van Gulik wisten door 
politiek voordelige huwelijken en duidelijke erf-
opvolging hun macht steeds te vergroten. 
In 1356 werd het graafschap een hertogdom: 
graaf Willem V van Gulik werd verheven tot 
hertog door Keizer Karel IV. 
Hierna vonden er veel wisselingen plaats in de 
opvolgingen cq verervingen en verkoop. 
 
Na 1423 kan men niet meer spreken van het 
Hertogdom Gulik in engere zin. Dit kwam omdat 
Gulik dan niet langer een zelfstandige staat 
was, maar een onderdeel wordt van twee graaf-
schappen. En het gebied wordt anders ingedeeld. 
 
‘Dubbelhertogdom Gulik-Berg’ wordt de naam. 



Het grondgebied ligt aan beide zijden van de 
Nederrijn. Met, er tussenin, het Aartsbisdom 
Keulen (Cöln). Als een wig, lijkt het wel. 

Het ‘Land van Gulik’ 
binnen het ‘Dubbelhertogdom Gulik-Berg’ in 1477 

 

De belangrijkste stad wordt dan, sinds 1423 (nu 
600 jaar geleden), Düsseldorf. (voorheen was 
deze stad deel van het Graafschap Berg) 
Tot zover de geschiedenis tot aan circa 1500. 
 
Wapen en vlag 

 

 
 
Bemerkingen bij het wapen van de stad Jülich (Gulik) 

 
De graven van Jülich (Gulik) waren een van de meest 
invloedrijke families in het gebied. Het gebied is anno 

nu deels Duitsland, deels Nederland. 
Over de leeuw. 

Het oudst bekende gebruik van de afgebeelde leeuw 
door de graven komt van een zegel van Wilhelm van 

Jülich uit 1237. 
De leeuw is een gekende afbeelding. Deze leeuw van 
Jülich alleen al vind je terug in zo’n 17 burgerwapens 

in Duitsland. 
Nadat de graven van Gulik het hertogdom Gelre (af-
geleid van de stad Geldern ) hadden geërfd kregen 

ze nog meer invloed. 
Dit hertogdom was een van de grootste 

onafhankelijke staten van wat nu Nederland is. De 
leeuwen van Jülich en Gelre werden 

gecombineerd. Deze combinatie is nu het wapen van 
de Nederlandse provincie Gelderland en het 

voormalige district Geldern. 

De combinatie maakt ook deel uit van het wapen van 
veel Nederlandse gemeenschappen in het voormalige 
hertogdom (zoals Mooken Middalaar, Linne en Tiel). 

 

Bezienswaardig 

Jülich heeft een opvallende en intigrerende 
geschiedenis. Er is daarover in het stadje een 
hele reeks bezienswaardigheden en/of restanten 
van te bezichtigen.  
Om te noemen: 
Het slot, de bastions, wallen, meerdere kerken 
en poorten, een bruggenhoofd, raadhuis en de 
Markt. 
 
De heemreis van 23 september naar Jülich om-
vat ter plaatse twee concrete cultuurhistorische 
activiteiten: 

*een wandeling met gids door de stad 
*een geleide tour door de slotvesting 

Voor deze wandelingen geldt dat men goed ter 
been moet zijn.  
Het is niet te doen met rolstoel of rollator. 
       

De slotvesting citadel 

Na de uitvinding en toepassing van vuurgeschut 
boden de middeleeuwse stadsmuren van Gulik 
na 1500 niet meer voldoende bescherming.  
Met de nieuwe kanonnen konden namelijk ge-
makkelijk bressen in de zwakke, loodrechte 
muren geschoten worden. Maar men kon zich 
niet verdedigen met zulke kanonnen, want ze 
namen te veel plaats in op de smalle stadsmuur. 
Bovendien kon door de bolvormige vorm van de 
muurringen de vijand moeilijk in de onmiddel-
lijke nabijheid van de versterking worden be-
schoten.  
De oplossing was een ingenieus ontworpen veel-
hoekige vesting met bastions en rechte wallen, 
die rondom volledig verdedigd kon worden, 
zonder ‘dode hoeken’. Een dergelijke vesting is 
in Italië ontwikkeld, en werd in Duitsland voor 
het eerst in Jülich tot in de finesses gerealiseerd. 
In 1548 begon Alessandro Pasqualini, onder 
hertog Willem V, zowel met de aanleg van een 
sensationeel nieuwe verdedigingslinie als met de 
bouw van een slot voor de hertog. 
 

 
3D-model citadel 

 



 

Dat werd het begin en tevens het hoogtepunt 
van de Italiaanse renaissancebouwkunst in het 
Rijnland. 
Het wezenlijke kenmerk van vesting Jülich was 
de bijna vierkante citadel. Deze ligt in het 
noorden van de stad en het oppervlak ervan was 
toentertijd met zijn 9 hectare al groter dan de 
hele stad.  
De afstand tussen twee bastionpunten bedraagt 
360-380 m, de waldikte 35-43 m en de breedte 
van de vestinggracht 33 m.  
De vestingmuur heeft een totale omtrek van 2,2 
km en een hoogte van 12,5 m.  
De wallen en bastions omvatten een uitgebreid 
stelsel van kazematten en tunnels, die bij rond-
leidingen deels te bezichtigen zijn. 
 

 
plattegrond met 

stervormige citadel en bruggenhoofd (1805) 

 
Met de tijd meegegaan . . . 

In de oude vestingstad Jülich treft men ook ei-
gentijdse ontwikkelingen aan. 
Een daarvan is het ‘Forschungszentrum Jülich’. 
 
Met 4.400 medewerkers is het een van de 
grootste interdisciplinaire Europese onderzoeks-
centra op vier disciplines:  
gezondheid, energie, milieu en informatie. 
  
Jülich heeft een suikerfabriek. 
  
De plaats is tevens de thuishaven van de in 
Duitsland wereldberoemde professionele tafel-
tennisclub ‘TTC indeland Jülich’. 
Een begrip in Duitsland! 
 
Ten oosten van Jülich ligt de dagbouwgroeve  
Hambach met de stortberg Sofienhöhe (vanuit 
het stadje te zien). 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

Voorlopige globale dagorde 

voor zaterdag 23 september 

 
  8.30 uur vertrek Markt Valkenswaard 
10.30  aankomst in Jülich 
10.45-11.30  welkom in café Exstra Blatt  

koffie/thee met gebak 
11.45-13.15 stadswandeling Jülich 
13.30-14.45 lunch centrum Jülich 
15.00-16.30 rondleiding Citadel Jülich 
16.30  vrije tijd in centrum Jülich 
17.30   vertrek Jülich 
19.00 uur aankomst Valkenswaard 
 
De kosten 

 
Je gaat dus mee? 
En wat kost je dat dan? 
Want ‘alles’ werd en wordt duurder . . . 
In 2022 moesten we al noodgedwongen de reis-
som verhogen tot achtenveertig euro. 
Voor nu hoeven we niet al te zeer te stijgen. 
  
Voor heemleden: 50 euro. 
Niet-leden betalen een tientje meer, 60 euro. 
 
Maak het bedrag over, met vermelding 
'heemreis'  en je deelnemersnaam, op 
Rek.nr. NL82RABO0108210324 tnv pennm HKK 
 
En je bent ingeschreven voor een prachtige reis. 
 

73e Brabantse Heemdagen 
4-5 augustus 2023 Oirschot 

‘Heerlijkheid in het groen’ 

 
Uitnodiging namens het Organisatiecomité 

Brabantse Heemdagen 2023 
(Anton Neggers, voorzitter) 

  
De Brabantse Heemdagen kennen een lange tra-
ditie en vinden in 2023 voor de 73e keer plaats. 
In de 50’er jaren hadden de dagen het karakter 
van een archeologisch werkkamp en duurden ze 
bijna een hele week. Tegenwoordig duurt dit 
heemkundige evenement, dat bedoeld is voor 
leden van heemkundige en historische kringen 
uit heel de provincie Noord-Brabant, twee dagen.  
Maar Oirschot heeft een primeur: 
de mogelijkheid bestaat te kiezen voor één dag, 
we noemen het 

‘Brabantse heemdagen à la carte’! 
De eerste dag ligt het accent vooral op de 
kennismaking met het cultureel erfgoed waar 



Oirschot zo rijk aan is terwijl op de tweede dag 
de deelnemers daarnaast op de fiets de natuur 
in trekken op zoek naar oudheidkundige punten 
in de omgeving.  
Tot besluit worden zij getrakteerd op een 
cultureel programma. 
  
Oirschot is één der schilderachtigste plaatsen 
van de Kempen en vormt samen met de dorps-
kernen Middelbeers, Oostelbeers, Westelbeers 
en Spoordonk een gemeente van ca. 19.000 
inwoners. De met kastanjes omzoomde monu-
mentale Markt met de meer dan vijf eeuwen 
oude St. Petrusbasiliek en het uit 1513 
daterende voormalig raadhuis is een van de 
mooiste pleinen van Brabant. In de schaduw van 
het plein ligt het intieme Vrijthof met het 
Boterkerkje, dat het oudste tufstenen godshuis 
van Brabant is.  
De omgeving van Oirschot kenmerkt zich door 
oud cultuurgebied, dat vooral agrarisch in ge-
bruik is, en door natuurschoon.  
De organisatie van de Brabantse 
Heemdagen 2023 is in handen 
van heemkundekring  
‘De Heerlijkheid Oirschot’. 
 
   
Overnachten? 
Zie de website van het VVV: 
https://www.visitoirschot.nl/nl/plan-je-bezoek/overnachten. 

  
Op www.prettigparkeren.nl/kaart/#!Oirschot// 
staat een overzicht van alle parkeergelegenheden in 
Oirschot. 
 
Er kunnen  maximaal 100 deelnemers meedoen aan 
de Brabantse Heemdagen.  
Inschrijfformulieren moeten, volledig ingevuld, uiter-
lijk 4 juni in het bezit zijn van het 
secretariaat van Heemkundekring ‘De heerlijkheid 
Oirschot’, Dekanijstaat 10, 5688 AR Oirschot,  
e-mail:  secretariaat@deheerlijkheidoirschot.nl 
 
Secretariaat Weerderheem heeft inschrijfformulieren 
(en die dienen voor deelnemer én partner apart inge-
vuld te worden.) 

 
Kosten 

De deelnamekosten bedragen € 100,-  per 
deelnemer als je 2 dagen deelneemt of € 50,- 
als je 1 dag deelneemt. Dit is exclusief 
consumpties en fietshuur c.q. gebruik van de 
huifkar. Voor fiets of huifkar betaal je € 15.- . 
 
 

Mei 2023 

Het inschrijfbedrag én de eventuele kosten voor 
fiets of huifkar moet gelijktijdig met het instu-
ren van het inschrijfformulier overgeboekt 
worden op bankrekening  
nr.: NL57 RABO 0133 8659 16 t.n.v. 
Heemkundekring De Heerlijkheid Oirschot, 
o.v.v. Brabantse Heemdagen 2023. 
 
Programma(globaal) 
***4 augustus 
9.30 – 10.00  Ontvangst bij Brouwerij 

Vandeoirsprong, Koestraat 20 Oirschot 
10.00 – 11.00  

Welkomstwoord door wethouder Corine 
van Overdijk in het Boterkerkje 

-Ceremonie Protocollaire 
-Lezing: ‘De geschiedenis van Oirschot in 
Vogelvlucht’ door voorzitter Anton Neggers van 
heemkundekring Oirschot 
11.30 – 16.30   

Wandeling door het centrum van 
Oirschot o.l.v. een gids 

-Gelegenheid tot bezoek aan museum de Vier Quartieren 
-Gelegenheid tot bezoek aan de Sint Petrus Basiliek 
-Gelegenheid tot beklimmen van de toren van de basiliek  

12.30 – 13.30   
Lunch  

16.45 – 17.30  
Carillonconcert op de Markt 

17.30 – 18.00   
Aperitief in Brouwerij Vandeoirsprong 

18.00 – 20.00    
Diner in Brouwerij Vandeoirsprong 

20.00  Sluiting van dag 1 
 
***5 augustus 
  9.00  Ontvangst bij Brouwerij Vandeoirsprong 
14.00 Fiets- of huifkartocht in de omgeving van 

Oirschot langs diverse natuurgebieden 
en bezienswaardigheden.   

12.30 – 13.30   
Lunch  

14.15 -16.15    
-Presentatie Oirschots Dialect in Oude Raadhuis 
-Presentatie Oirschots Religieus erfgoed in Boterkerkje 
-Presentatie Stoelenindustrie Oirschot in Brouwerij 
 Vandeoirsprong 

17.30 Cultureel programma in het Boterkerkje 
-met Oude muziek en 
-historische verhalen in relatie tot Oirschot 

18.00 Aperitief in Brouwerij Vandeoirsprong 
met gelegenheid tot een rondleiding 
18.00 – 20.00   

Diner in Brouwerij Vandeoirsprong + 
uitreiking Bram van Brabantprijs 

20.00  Sluiting 

Dag Datum Hein Tops-zaal/Foyer Vergaderzaal 

    

1e dinsdag 02-05-2023 Wil Mesman             Jeanne van Bree Bestuursvergadering 
2e dinsdag 09-05-2023 Sjef Tooten  Piet Nass  
3e dinsdag 16-05-2023 Lezing gesloten 
4e dinsdag 23-05-2023 Mart Wijnen  Sjef Tooten 

 

5e dinsdag 30-05-2023 Wil Peels  Ellen Poppeliers  


