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Hilvarenbeek kent in haar rijke geschiedenis geen begijnhof en er waren dus hier ook geen 
begijnen. In 1607 woonde er aan de Markt wel Maeyken van Gorp als geestelijke dochter. 
Samen met de rijke Barbara van de Venne trachtte zij in de Koestraat een Maechden Huys te 
stichten. In de volksmond werden zij ook vaak 'geestelijke maagden', 'klopjes' of 'kwezels' 
genoemd. Zo had onderpastoor Wilbort van den Nieuwenhuysen twee kwezels in dienst. Het 
begijntje Goelcken van den Nieuwenhuysen werd op haar oude dag meid van een pastoor. De 
Beekse Marie van Eynthoven was een quesel en zij huurde in 1708 een kamer van chirurgijn 
mr. Hanegraef in de Ooievaersnest aan de Beekse Markt. De Beekse Marie de With kwam uit 
een rijke familie uit de Beekse Westerwijk en was in 1674 als kwezel in Turnhout 
woonachtig.  
Midden zeventiende eeuw was ook Lucia van Diessen in Turnhout actief als kwezel. In haar 
testament van 1676 liet zij 50 requiem missen in de Beekse schuurkerk opnemen en 75 in de 
St. Pieter van Turnhout. Ook de armen van Turnhout en Hilvarenbeek werden op brood 
getrakteerd. Het St. Barbaragilde te Hilvarenbeek, dat toen in de schuurkerk in de Koestraat 
haar altaar had, kreeg een legaat van 12 gulden tot ciraet van het aultair.  
Matthias Middegaels, geboren op 18 november 1608 aan de Hilvarenbeekse Veldhoven, 
promoveeerde in 1628 in Leuven. Nadat hij in zijn leven hoge geestelijke functies in Brussel 
bekleed had, stelde hij in zijn testament in 1672 extra legaten in het vooruitzicht. Hij 
stimuleerde zijn neven en nichten om in de geestelijke stand te treden. Zijn nichten Antonia 
en Catharina werden non en kwezel. De mannelijke tegenhangers van de begijnen heetten in 
de Late Middeleeuwen begarden of bogarden. Doch in de Beekse archieven heb ik hiervan 
geen enkele vertegenwoordiger gezien. Tot slot moet ik nog Willem van Eyndhoven noemen, 
die kluisenaar in Handel werd.  

 

 
 

Mr. Jan Rijsbosch was rentmeester van het Groot Begijnhof in Den Bosch (nu Parade) 
 

Begijnen in het oude Brabant 
Toetreding tot de geestelijke stand kostte veel geld. Alleen dochters van vermogende families 
konden in aanmerking komen om als begijn in een begijnhof te gaan wonen. Mr. Jan 
Rijsbosch was in 1665 de rijkste inwoner van Hilvarenbeek. Hij was in 1646 rentmeester van 



het kapittel van Hilvarenbeek en van het Mannengasthuis. Tevens was hij notaris, maar 
bovendien was hij rentmeester van het Groot Begijnhof te 's-Hertogenbosch. Pieternella 
Middegaels was in de achttiende eeuw begijn op het Klein Begijnhof in Brussel. Haar nichtje 
Adriana, zij werd in 1707 in Hilvarenbeek gedoopt, sloot zich bij haar aan. Ook hun nichtjes 
Catharina en Adriana Cornelissen werden in Brussel als begijn ingeschreven. 
Op 11 september 1672 overleed Anna Peeter Leenaerts, geestelijke dochter te 's-
Hertogenbosch. De rentmeester van deze rijke Beekse tante, Antonis Jansen de With, had in 
sekere manuaeltjes een rente genoteerd van 5774 gulden! Bovendien bezat ze nog een hoeve: 
 
Aenstede op het Loo  Beemd in de Goiren   Beemd de Bunt in de Biest 
Leurenbroek in het Loo Gedeelte op de Maet   Beemd de Biester Gemeynt 
Biestsche Ackers  Spelmaecker achter de Biest  het Ven aan de Biest 
Land het Kaertje  het Putje aan het Loo 
 
Jan Aert Andries van de Nieuwenhuysen werd in 1580 in Diessen geboren. Zijn zoon Heer 
Adriaen was sinds 1651 onderpastoor van het begijnhof in Antwerpen in de Rudestraat. Hij 
overleed op 12 oktober 1685 in zijn woonhuis genaamd Onze Lieve Vrouwe gestaen opt 
begijnhof. Hij liet het Antwerpse begijnhof 30.000 gulden na! 
Maria van der Donkschot werd in Hilvarenbeek geboren en was een groot gedeelte van haar 
leven begijn in Antwerpen. In 1707 stichtte zij te Leuven een beurs voor de theologie studie. 
Haar broer Mattheus studeerde in Leuven en haar oom Hendrick was beneficiant in de 
Gummaruskerk van het Lierse begijnhof. De dochter van de Beekse herbergier en voerman 
Willem Nouwen was ingetreden in het begijnhof in Lier. In 1629 moest zijn vader met andere 
voerlieden op weg naar Lier aan rondtrekkende soldaten nog enkele pattacons betalen, nadat 
sij vande soldaeten geknevelt waren. Haar broer Jasper, boterkramer en paardenkoopman van 
beroep, kreeg wel kennende van syne cloeckheyt, ervarentheyt, wetenschap ende goede 
kennisse (...) een goet, costelyc peirdt met een nieuwe kerre ende getuijch. 

 

 
 

De dochter van de Beekse herbergier en voerman Willem Nouwen was begijn in Lier 



De twee dochters van de schatrijke Diessenaar Nicolaas van Winteroy, hij was getrouwd met 
de bierbrouwers dochter Maria-Catharina Cauwenberg, waren begijntjes en waren wonende in 
de hoofdstad Leuven in Brabant. Op 22 april erfden beide begijntjes een grote geldsom uit de 
verkoop van het Diessense Pannenhuis.  
De schepenen van Riel, Cornelis int Ven en Aert Wouter Leppes, verklaarden voor de 
regenten van de parochie van Riel dat er weer een nieuwe ingezetene was. Op 2 juni 1704 was 
Cornelia Nicolaes van de Laer, geboortig van Riel en gewesene bagijntje van Hooghstraten, 
weer in Riel komen wonen. Doch de meesten uit onze dorpen waren bagijntjes opten hove tot 
Turnhout en bleven daar tot hun dood toe. Laten we hieronder de Beekse en Diessense 
begijnen die in Turnhout werden opgenomen eens nader beschrijven. 
 
Beekse en Diessense begijnen 'opten hove van Turnhout'   
Elisabeth de Gruyter was de dochter van Jan Adriaens de Gruyter en Maria Jan Geraerts. Zij 
werd op 5 mei 1624 in Turnhout geprofest en haar zuster Maria volgde haar voorbeeld op 4 
februari 1648. In dat jaar werd ook een van hun boerderijen te Esbeek opt Neereneijnde, waar 
Vijver Michiel Pasmans de huurder was, voor fl 2900,- verkocht. Een derde zus trouwde met 
een deftige Antwerpse goudsmit. Elisabeth overleed in Turnhut op 3 juli 1662 en Maria 
enkele jaren eerder op 24 november 1658.  

 

 
 

Pentekening van het Turnhouts begijnhof door Louis de Groot 
 

Hun nichtje Lyntgen Woestenborch, geboren en getogen op het Hilvarenbeekse Gorp, had als 
begijn reeds in 1649 haar testament opgemaakt. Maria kreeg uit de erfenis in Turnhout 
alsulcke beddekoetse van geschreynwerckte houte in de voirkamer van haer huijs aen 't 
begijnhove. Lyntgen was met haar ouders vanuit Hilvarenbeek met haar ouders Claes 
Woestenborch en Agneetken Spapen naar Vosselaar verhuisd, waar het begijntje de Cleyne 
Hoeve erfde. 
Op 14 mei 1628 kwam Dingentken van den Kieboom in het Turnhoutse begijnhof wonen en 
zij zou daar bijna veertig jaar later op 16 juli 1665 ten grave worden gedragen. Zij stamde uit 



een Beekse brouwersfamilie. Jan van de Kieboom brouwde in de Rode Leeuw op de hoek van 
de Markt en Johan van de Kieboom was bierbrouwer op het Diessense Hooghuis. Terwijl haar 
nichtje Lucia in Turnhout kwezel werd, liet haar andere nichtje Jenneke van Diessen zich als 
begijn inschrijven. Haar testament uit 1676 kende onder andere de volgende bepalingen: 
-zij wilde begraven worden in de kerk van het begijnhof met 150 gulden aan missen; 
-de begijnhofkerk kreeg 50 gulden voor ciraet; 
-er werd 50 gulden neergelegd voor een jaarlijkse uitreiking aan de chorisse ofte sangeressen; 
-rogge broden werden verstrekt aan de armen van Turnhout bij de poort van het begijnhof; 
-rogge broden werden uitgedeeld aan de armen van Hilvarenbeek. 
De afstammelingen van haar ouders, moederlijcke vrinden genoemd, werden zeker niet 
vergeten. Het begijntje werd op 26 december 1641 gedoopt als dochter van Gerardus Jansen 
van Diessen en Maijken Kiebooms. Mochten er bij haar overlijden geen familieleden meer in 
leven zijn, dan moest de opbrengst van de resterende goederen verdeeld worden onder de 
armen van Hilvarenbeek. Jenneke overleed op 29 mei 1679. Cathelijn Dierkx die bij haar 
woonde kreeg haar beste overrok, haar onderrok en haar slechte kapruin. Begijntje Margriet 
Dierkx zou haar beste kapruin en haar beste tafellaken krijgen. 
Anneke van den Nieuwenhuysen werd geboren in Diessen als dochter van Catharina van den 
Nieuwenhuysen en Adriaen Willem van der Linden. Als Turnhoutse begijn erfde zij in 1635 
van haar rijke ouders het huis de Clinckhamer in de Kerkstraat. Hendrik Sweens bouwde in 
1658 de monumentale boerderij met bierbrouwerij het Pannenhuis. Hij was de zoon van de 
vermogende Diessense schepen Adriaan Jan Sweens en Cathelijn Willem Adriaen van der 
Linden, die aan de westkant van het Laar woonden. Zijn zuster Elysabeth werd op 26 
september 1649 in Turnhout geprofest, alwaar zij op 1 juni 1694 werd begraven. 
 
Dochters van schepenen en kapitalisten 
Dymphna Thielmans was zeker niet haar hele leven begijn geweest. Haar ouders Gabriël Dirk 
Peter Thielmans en Liesbeth Dierck Voss waren getrouwd op 9 oktober 1596. Dymphna 
huwde op 30 juni 1615 met mr. Jan Hoppenbrouwers uit Moergestel. Nadat zij hertrouwd was 
met Jan Bernaerts van Gennip, trad zij op 25 augustus 1652 als weduwe in op het begijnhof in 
Turnhout. 
Maria Middegaels stamde uit een Beekse vrachtrijders familie. Zij werd op 19 mei 1627 
gedoopt als dochter van voerman Servaes Middegaels en Maeijken van der Linden. Op dertig 
jarige leeftijd trad zij op 7 oktober 1657 in Turnhout in. Vier dagen voor haar dood op 17 
oktober 1683 testeerde zij in het begijnhof sieckelijck te bedde liggende. Op haar wens werd 
zij in de kerk van het begijnhof begraven en daar moesten 270 missen voor haar zielenrust 
worden opgedragen. Na haar overlijden kreeg elke begijn een wit brood en de infirmerie 
(ziekenzaal) van het begijnhof beurde 50 gulden. Verder kregen de armen van Turnhout en 
Hilvarenbeek koren om brood te bakken. Haar deel in een boerderij in de Esbeekse 
Groenstraat was voor haar broer Jan. Zijn zoon Servaes zou overigens op 6 juli 1698 
betrokken raken in een gevecht in boerderij/herberg Hof ten Eynde op het Spaeneind. Hij 
werd door Gerard van Diessen doodgestoken na een woordenwisseling over het naer huys 
leyden van een vrijster. Het meisje bleek een telg van de familie Beersmans te zijn, waarvan 
er reeds drie dochters begijn waren. 
Bierbrouwer Jan Adriaen Lemmens, gehuwd met Margriet van der Linden, had twee dochters 
in het begijnhof: Anna en Catharina. Sinds 22 mei 1667 verbleven zij in Turnhout. Hun tante 
Anneke van der Linden uit Hilvarenbeek was hen op 30 september 1635 voorgegaan. Anna 
overleed op 21 juni 1692 en Catharina op 26 november 1702. 
Thielman Lemnius werd op 4 maart 1613 op de grote Esbeekse Tulderhoeve geboren. Deze 
bierbrouwer, lakenkoper en drapenier was woonachtig in Sint Joris in de Gelderstraat. Vanaf 
1649 was hij schepen in Hilvarenbeek en van het rampjaar 1672 tot en met 1686 was hij 



president: voorzitter van het schepencollege. Op 5 november 1646 werd Maria Lemnius als 
dochter van Barbara van de Heuvel geboren. In Turnhout zal men het niet erg gevonden 
hebben dat zij als dochter van de meest vermogende Hilvarenbekenaar op 2 september 1668 
intrad. Maria overleed in het begijnhof op 84-jarige leeftijd op 16 januari 1730, nadat zij 
talloze boerderijen geërfd had.  
De bierbrouwerij op Teechoven in Baarschot was in de zeventiende eeuw in handen van de 
reeds genoemde rijke familie Beersmans. Maria Beersmans werd op 5 oktober 1640 gedoopt 
als dochter van tapper, bierbrouwer en steenbakker Cornelis Beersmans en zij trad op 8 juni 
1670 in Turnhout in alwaar zij op 25 december 1701 werd begraven. Ook haar nichtje 
Jacomijne Beersmans uit Vessem werd bagatin op de bagijnhove tot Turnhout. Martina 
Beersmans werd als dochter van Jacob Gerrit Beersmans en Jenneke Bruers gedoopt in 
Diessen op 6 september 1677. Na enkele jaren in Esbeek op 'boerderij Hendriksen' gewoond 
te hebben, werd zij in Turnhout opgenomen in de lijst der geproffeste begijnen. Bij haar oom, 
de Beekse pastoor Peter Bruers, stierf zij op 30 januari 1707 in het statige huis de Son aan de 
huidige Vrijthof. 

 

 
 

Martina Beersmans vertrok rond 1690 vanuit 'boerderij Hendriksen' naar het begijnhof in Turnhout 
 



Op 10 mei 1671 werden twee Beekse ongehuwde dames in Turnhout ingeschreven. Het waren 
de nichten Elisabeth van Dun en Jenneke Verrijt. Deze laatste was de dochter van de schepen 
en chirurgijn Lambrecht Peter Wouter Verrijt die ook herbergier was in den Oijvaersnest. 
Elisabeth van Dun was op 9 september 1646 gedoopt als dochter van Matthijs Peter van Dun 
en Barbara Peter Verrijt. Mathijs had op 31 oktober 1670 een gelofte (lening) gedaan van 
3000 gulden voor zijn dochter Elisabeth, noviciaet op de bagijnhove te Turnhout. Zij overleed 
in Turnhout op 27 november 1702. 
Het Beekse echtpaar Willem Henric Hackens en Neeltjen van den Nieuwenhuysen hadden 
twee dochters in het begijnhof ondergebracht. Maria, geboren op 27 september 1645, trad in 
op 14 juni 1665. Haar zus Petronella werd op 2 september 1674 geprofest. Zij overleed op 7 
september 1679 nadat zij al haar bezittingen aan haar zuster Maria had vermaakt. Die stierf in 
Turnhout op 12 juli 1715. 
Uit bovenstaande opsomming blijkt dat alle Beekse begijnen in Turnhout in de zeventiende 
eeuw werden geprofest. Het dorp Hilvarenbeek maakte begin 1700 een gigantische 
ekonomische crisis door met als dieptepunt de jaren 1720-1730. Op de drempel van de 
achttiende eeuw hebben we nog wel Maria van Scherpenberch, die in de Beekse kerk op 12 
maart 1685 gedoopt werd. Zij werd in 1701 als laatste in Turnhout ingeschreven en verklaarde 
trots dat zij wel ruim 1000 gulden rijk was. Maria was tevens de jongste Beekse dame die 
reeds op 16-jarige leeftijd als begijn werd geprofest op het vermaert begijnhof van Turnhout! 


