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D�g B��r!

De kerstperiode staat garant voor gezellig 
samen zijn met familie en vrienden, lekker 
eten en drinken in een warme omgeving, 
een gelukzalig gevoel omdat je een naaste 
blij hebt kunnen maken met een speciaal 
cadeautje, maar ook voor stemmige muziek 
en feeërieke versiering. Dat alles zijn ook de 
ingrediënten van de Levende Kerststal. Ook 
dit jaar keren we 100 jaar terug in de tijd en 
houden we een inzameling. En dat is nog niet 
alles: de Levende Kerststal zal voor het eerst 
afvalarm zijn. Alle praktische info vind je op 
de volgende bladzijdes. En laat zeker iets we-
ten als je wil meehelpen want we zoeken nog 
vrijwilligers!

In deze nie�wsbrief verte����en we ook meer 
over de binnenrest��r�tie v�n de Begijn-
hofkerk, m��r ook over Liesbeth en Jo die 
binnen het Begijnhof zijn verh�isd n��r een 
p��ek w��r ze een pr�chtig zicht hebben op 
de Begijnhofkerk. �ier ging hen opzoeken 
in de Hovi�sstr��t.

Verder b��ikken we voor�it n��r de �����ereer-
ste editie v�n de Winterb�rend�g in j�n��ri 
en een nie�we editie v�n de q�iz in m��rt! 
En Wim h����de nog een ��e�ke o�de foto 
boven v�n de Acht-Z���ighedenstr��t.

D�t en nog vee�� meer vind je in de ����tste 
nie�wsbrief v�n �����. We wensen je ���v�st 
vee�� ��eesp��ezier!

De b��rtwerking
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Zaterdag 16 en zondag 17 december is het 
weer zover: de Levende Kerststal op het Be-
gijnhof! De anciens van het Begijnhof ken-
nen dit natuurlijk al, maar voor de nieuwe 
bewoners: dit is een gebeurtenis die je niet 
mag missen. 

We bo�wen op de binnenp����ts v�n het 
Anker een echte kerstst��� en v�����en die 
met figuranten: een kleine Jezus, Jozef en 
M�ri�, de drie koningen en een he��e sch�re 
enge��tjes, �����em���� bewoners v�n het Be-
gijnhof. Een vriende��ijke boer �it de b��rt 
��evert de eze�� en de sch�pen, vrijwi����igers 
voor de os mogen zich ���tijd me��den!

Nog �ndere bewoners zorgen voor kerst-
m�ziek en d�n zijn er n�t��r��ijk nog de ve��e 
vrijwi����igers die zorgen voor eten en drin-
ken (��� onze soep is echte ‘Begijnhof soep’, 
smo�tebo����en op zijn ‘Begijns’, Meche��se 
br��dworst ... ). 

In ���4 zijn we gest�rt met het them� v�n 
�4-�8 (iedereen is toen ��n het breien ge-
s���gen om de kost��ms er zo ��thentiek 

Levende Kerstst���
op �6 en ��� december �����

i�����str�tie © W���ter De M�ris �9�8
ontwerp affiche © Paul 2017
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moge��ijk te ���ten �itzien), en d�t ho�den 
we vo�� tot we in ���8 de bevrijding v�n 
�9�8 k�nnen vieren. Zo zijn onze konin-
gen getr�nsformeerd in impos�nte mi��it�i-
ren �it de drie windstreken, verdere det�i��s 
kom je m��r ze��f ontdekken. Voor de fees-
te��ijke editie v�n de bevrijding z��� je nog 
we�� tot vo��gend j��r moeten w�chten (zie 
de Nie�wsbrief v�n december ���8). 

En er is dit j��r weer iets nie�ws: e��k j��r 
moesten we een berg �fv��� verwerken, dit 
j��r g��n we voor een �fv����rm gebe�ren. 
Jawel, koffie in een tas, soep in een kom 
met een echte ��epe��, heer��ijk toch? 

Inz�me��ing
We proberen ook ���tijd d�t ietsje meer 
��n het them� v�n �4-�8 te koppe��en, 
tez�men met een goed doe��. We h�dden 
��� mensen op de v���cht (de d�k��ozen op-
v�ng v�n Lo�is), zieken en gewonden ten 

tijde v�n oor��og (Artsen zonder V�k�ntie) 
en dit j��r hebben we gekozen voor oor-
��ogskinderen. 

In �9��� moesten hee�� w�t kinderen het 
met weinig ste����en op het v���k v�n onder-
wijs, voeding & k��eding. Ook in �����, ��� 
j��r ���ter, hebben niet �����e kinderen w��r ze 
recht op hebben. 

De Meche��se vzw J@m verzorgt je�gdwer-
king in 8 wijken in en b�iten het centr�m 
v�n Meche��en. J@m bege��eidt d��rn��st 
ook weke��ijks meer d�n 3�� kinderen t�s-
sen 6 en �� j��r bij h�n h�iswerk. We doen 
d�n ook ��n �����e bezoekers een w�rme 
oproep: breng een pennenz�k met pen, 
inktp�tronen, pot��ood, gom, ���t, k��e�rpot-
��oodjes en een b���pen n��r de Levende 
Kerstst���!

L�ten we s�men g��n voor 3�� pennen-
z�kken! H�iswerk m�ken wordt zo vee�� 
��e�ker…

 

Levende kerstst��� ���6 Foto © G�y B�ys
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Voor dit alles hebben we natuurlijk
helpende handen nodig. 

Hieronder de p���nning:

   Zaterdag 2 december:
     opbo�w st���,
     he��pende h�nden we��kom v�n�f 9�3�
   Zaterdag 9 december:
     rondbrengen kerstst�kjes,
     we��kom v�n�f �����
   Zondag 10 december:
     ink��eding st���,
     he��pende h�nden we��kom v�n�f 9�3�
   Zaterdag 16 december:
     he��pende h�nden nodig v�n�f ����3�
     voor t�p, soep, BBQ, �fw�s, ...
   Zondag 17 december:
     he��pende h�nden nodig v�n�f �6���
     voor t�p, soep, BBQ, �fw�s, ...
     en v�n�f �9��� �fbr��k
   Maandag 18 december:
     he��pende h�nden nodig v�n�f 9���
     voor �fbr��k en opr�im st���

Wi�� je gr��g he��pen:
info@groot-begijnhof-meche��en.be

Wi�� je gr��g mee in de st���:
spring eens binnen bij M�ryke (�potheek 
hoek Arme C���renstr��t en Nie�we 
Begg��rdenstr��t).

Heb je geen zin om te he��pen m��r heb 
je we�� zin om ��thentiek kerstsfeer mee 
te m�ken? Kom d�n op z�terd�g �6 of 
zond�g ��� december zeker n��r het bin-
nenp��ein v�n bro�werij Het Anker! 

W�t en W��r?
De kerststal staat onder de lichtgevende 
ster op het binnenplein van brouwerij Het 
Anker.

Zaterdag 16 december

   ������: opening dr�nk- en eetst�����etjes
   �8��� tot �����: �nim�tie in en rond
   de kerstst���
   Live m�ziek met United Br�ss en
   een rietentrio met:
     - Kristien Ce�ppens, hobo
     - Dries T�ck, k���rinet
     - ����� Ever�ert, f�got
   tot �����: ����tste h�pjes en jenevers 

Zondag 17 december

   �5�3�: opening dr�nk- en eetst�����etjes
   �5�3� optreden kinderkoor Ko��or
   �6��� tot �9���: �nim�tie in en rond
   de kerstst���
   Live m�ziek met United Br�ss en 
   een hobotrio met:
     - �iet V�n Bockst���, hobo
     - M�this Dhondt, hobo
     - Kristien Ce�ppens, ���thobo
   tot �����: ����tste h�pjes en �����er����tste 
   jenevers 

Kom en ����t je kerstperiode s�per
geze����ig beginnen!
Gr��g tot d�n!

He��pende
h�nden
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Op vrijdag 5 januari vindt de allereerste 
Winterburendag plaats in Mechelen. Lek-
kere hapjes, gloeihete dranken, dekentjes, of 
vuurkorven… Doe daar nog gezellige buren 
bovenop en je hebt een onvergetelijke avond 
waar je het helemaal warm van krijgt.

Wi�� je met jo�w b�ren gr��g meedoen, 
d�n k�n je je hiervoor inschrijven op www.
meche��en.be/b�rend�g. Zo ontv�ng je een 
Oxf�m-w��rdebon v�n �5 e�ro en k�n 
je jo�w b�ren �itnodigen met origine��e 
affiches en postkaarten. Op de Facebook-
p�gin� v�n de St�d Meche��en k�n je bij het 
evenement ‘B�rend�g wintereditie ���8’ 
jo�w str��t ook nog nomineren. De str��t 
met de meeste stemmen wint een food-
tr�ck met w�fe��s en p�nnenkoeken!

Voor het c�mp�gnebee��d v�n de Win-
terb�rend�g (���sook voor het c�mp�gne-
bee��d v�n de vo��gende Lenteb�rend�g) 
werd tro�wens beroep ged��n op b�ren 
�it de Tw����f-Aposte��enstr��t en de Acht-
Z���ighedenstr��t. Op 8 oktober vonden 
de opnames plaats voor zowel de affiche 

als voor het leuke promotiefilmpje. In de 
voormiddag had iedereen zijn lente-outfit 
��ngetrokken en werd de Acht-Z���igheden-
str��t versierd met v���ggetjes. In de n�mid-
d�g trokken ze een w�rme tr�i en sj���� ��n 
en hie��den ze zich w�rm ��n een v��rkorf.

Het resultaat van die filmopnames kan je 
onder meer bekijken op de website en de 
F�cebook-p�gin� v�n de St�d Meche��en. 

Winterb�rend�g
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Op 12 september mochten enkelen onder 
jullie samen met architect Marc Debatty 
van de dienst Monumentenzorg de stellin-
gen van de Begijnhofkerk beklimmen om 
de vorderingen aan de buitenrestauratie te 
aanschouwen. Intussen werd ook gestart 
met de binnenrestauratie. Tijdens een mas-
saal bijgewoonde info-avond begin november 
werden de buurtbewoners geïnformeerd over 
de aanpak van die binnenrestauratie.

In h��r in��eiding wees schepen v�n mon�-
mentenzorg Greet Geypen erop d�t er bij 
de rest��r�tie vee�� ��nd�cht z��� g��n n��r 
de opv�����end k��e�rrijke beschi��dering v�n 
het b�rokke interie�r. Ook de schi��derijen 
onder de g���sr�men in de middenbe�k z���-
��en meteen worden mee gerest��reerd. In 
���� moet hee�� de Begijnhofkerk gerest��-
reerd zijn. De conven�nt voor de Meche��se 
kerken ����t de st�d toe de verschi����ende 
rest��r�tief�ses op een gestr�ct�reerde 
en professione��e m�nier ��n te p�kken. 
D��rdoor z��� vo��gens de schepen het 
�nieke ensemb��e v�n historische kerken in 
onze binnenst�d in de beste omst�ndighe-
den bew��rd k�nnen worden en z��� één 
v�n de rijkst ��ngek��ede kerkinterie�rs op-
nie�w k�nnen schitteren.

Binnenrest��r�tie
Begijnhofkerk

Tijdens de info-�vond werd dieper ingeg��n 
op de geschiedenis v�n de Begijnhofkerk 
en het historisch-�rchiv���isch onderzoek 
v�n historic�s ��trick De Greef. Architecte 
Elfi Hermans van architectenbureau Beeck 
& Herm�ns ging op h��r be�rt in op de 
verschi����ende �specten v�n de interie�rres-
t��r�tie. N�dien vo��gde nog een receptie 
��ngeboden door de Kerkf�briek.

Begijnhof buiten en binnen
de Mechelse muren

Hoewe�� e��k begijnhof een �niek concept 
heeft, be�ntwoorden ze ��n een ze��fde b�-
sisidee: vro�wen de k�ns geven om in een 
betrekke��ijke on�fh�nke��ijkheid een bijzon-
der soort ge��oof te be��even en n��sten��ief-
de te be��ijden. De vroegste verme��ding v�n 
begijnen in Meche��en d�teert v�n ���9. In 
��59 vestigden ze zich b�iten de st�dsm�-
ren. Op deze ‘begijnenweiden’ te��de het 
begijnhof in zijn hoogd�gen m��r ��iefst 
�5�� begijnen. Uit vrees d�t het Groot 
Begijnhof ���s �itv���sb�sis zo� dienen voor 
de protest�nten, werd het in �5��8 preven-
tief ges��oopt en keerden de begijnen ter�g 
n��r binnen de st�dsm�ren. 
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Begijnhofkerk 
 
Ze vestigden zich in �595 in een d�nbe-
vo��kte wijk. Om het h�idige Groot Begijn-
hof �it te bo�wen, kochten ze ste��se��m�tig 
�����e eigendommen in de omgeving op. 
V�n�f �6�6 betrokken begijnen de ver-
trekken v�n het voorm���ige ce����enbroe-
dersk��ooster. Het resterende gedee��te 
v�n de k��oostert�in werd voorbeho�den 
voor een grootser project: de bo�w v�n 
een nie�we kerk. De Begijnhofkerk werd 
opgetrokken ���s een b�rokke kerk in de 
periode �6�9-�638. T�ssen �638 en �655 
vo��gde de interie�rinrichting. In �64�� werd 
de kerk gewit en dit werd meerm����s 
herh����d. Moge��ijks werden d��rbij ��ok���e 
k��e�r�ccenten toegevoegd, m��r v�n een 
interie�rpo��ychromie w�s nog geen spr�ke. 
In het tot����concept werden twintig schi��-
derijen op doek geïntegreerd in het hoog-
koor en de fries v�n het koor en de 
middenbe�k. Er bevonden zich vermoede-
��ijk een zestigt��� schi��derijen rond de r�men 
v�n de zijbe�ken, w��rv�n er n� nog veer-
tien ��nwezig zijn. 

Aanloop naar de interieurrestauratie  

A�n de de interie�rrest��r�tie v�n de
Begijnhofkerk gingen een grondig his-
torisch- �rchiv���ische onderzoek, een 
m�teri����technische st�die en een proef-
rest��r�tie voor�f. Dit w�s nodig voor 
het bep���en v�n een ver�ntwoorde en 
gef�ndeerde rest��r�tieoptie. Het m�te-
ri����technische onderzoek, �itgevoerd 
door �RC bvb�, omv�tte een �itgebreid 
k��e�ronderzoek, een registr�tie v�n de 
bo�wfysische toest�nd v�n de interie�r-
e��ementen en een proefrest��r�tie. Voor 
het k��e�ronderzoek werden iets meer d�n 
��� steekproeven gem��kt. Het historisch-

�rchiv���ische onderzoek werd �itgevoerd 
door Extr�ct bvb�.

Twee kleurrijke interieurfasen 

Het onderzoek ter p����tse en het �rchi-
v���isch onderzoek onderste�nden en be-
vestigden e��k��r op verschi����ende p�nten. 
In de steekproeven werd te��kens een o�-
dere, q��si identieke po��ychromie gevon-
den onder de h�idige �fwerking. Er w�ren 
in de �rchieven tot d�n toe enke�� verme��-
dingen ��ngetroffen v�n één meerk��e�rige 
interie�rc�mp�gne. N� verder zoekwerk 
werden ook de bewijzen voor de tweede 
c�mp�gne gevonden. De vooronderzoe-
ken hebben ��ngetoond d�t er twee po-
��ychrome interie�rf�ses zijn geweest: een 
eerste in �8��3 en een tweede in �9�9-
�9��.

De interieurrestauratie

Het vo����edige ensemb��e z��� beho�den 
worden en de gep�tineerde begin ��ste-
ee�wse �fwerking geconserveerd. Archi-
tecten Beeck & Herm�ns bvb� verwerkten 
het gehee�� tot een rest��r�tiedossier en 
vo��gen de werken op. De werken, die we��-
dr� in �itvoering g��n, zijn toegekend ��n 
TV Mon�ment V�ndekerckhove NV – A��tri 
Tempi NV voor de interie�rwerken en ��n 
A��tri Tempi NV voor de schi��derijen. Voor 
de st�d z��� de binnenrest��r�tie opgevo��gd 
worden door architecte Sofie Stevens van 
de dienst Mon�mentenzorg. De werken 
z�����en ��open tot c�. ����.
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De Italiaanse invloeden van het ontwerp voor de begijnhofkerk zijn merkbaar in het
interieur zoals de rondboogarcades tussen pijlers met verfijnde Korintische pilasters en een 
imposante kroonlijst. De kruisribgewelven zijn dan wel weer in gotische stijl.
© St�ds�rchief Meche��en

Stratigrafie ter hoogte van de gewelfaanzet van de noordwestelijk gewelfrib, tweede travee. 
Aan de hand van stratigrafische steekproeven worden alle aanwezige afwerklagen trapsgewijs 
blootgelegd met een scalpel. In deze zone werden tien kalklagen, één krijtige laag uit 1873 
en één dunne verflaag uit 1909-12 gevonden.
© ��trimoni�m Rese�rch & Cons���ting bvb� 
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Stratigrafie ter hoogte van de deuromlijsting naar sacristie, zuidzijde van het hoogkoor. 
In 1873 werd het volledige interieur gepolychromeerd door A. Crusener. Deze afwerking is nog 
aanwezig onder de quasi identieke polychromie die vandaag de dag zichtbaar is. 
© ��trimoni�m Rese�rch & Cons���ting bvb� 

Met info van 

- Sofie Stevens, dienst Monumentenzorg Mechelen
- Extract bvba - historisch onderzoek 
- Hermans, E. - architecten Beeck & Hermans bvba
- Patrimonium Research & Consulting bvba - onderzoeksrapport
- Van den Mooter, M. - Groot Begijnhof: begijnenwoning, Hoviusstraat 3, in:
  brochure Open Monumentendag Mechelen 2011 - conflict’, Mechelen, p. 25-37.
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We willen jullie nu al warm maken voor de 
jaarlijkse quiz. Ook deze keer is iedereen 
welkom om de diversiteit aan vragen en 
breinbrekers van een gepast antwoord te 
voorzien.

Wanneer:
Zaterdag 17 maart 2018 om 20.00u
(de�ren: �9.3��) 
Hoe:
Verz�me�� een te�m v�n 4 tot 6 personen 
Waar:
In b�sisschoo�� “De L�chtb�����on”
in de Nie�we Begg��rdenstr��t 5� te
Meche��en 
Bijdrage: 
15 € 
Inschrijven:
Je st��rt een m�i��tje met de verme��ding 
v�n de p��oegn��m n��r begijnhofq�iz@
te��enet.be. Wij bevestigen de ontv�ngst 
v�n �w inschrijving en ���ten je weten of 
er nog p����tsen vrij zijn. De inschrijving is 
echter pas definitief na ontvangst van jouw 
bet���ing. Bet���en k�n mits overschrijving 
v�n �5 e�ro op vo��gend rekeningn�mmer 
v�n B��rtwerking Groot Begijnhof vzw: 
BE9��.��3��.�5��4.�849 of door overh�ndiging 
v�n �5 e�ro ��n Joh�n De Keersm�eker. 
(NIET d.m.v. een enve��oppe in de brieven-
b�s) 

Inform�tie gewenst rond beschikb��rheid 
of de q�iz in het ���gemeen? Cont�cteer 
d�n Joh�n! 
M�i�� begijnhofq�iz@te��enet.be of be�� 
�4��3/4�.9�.85

Q�iz
op het begijnhof



Op de tweede zaterdag van september vindt 
als van oudsher de Rommelmarkt der be-
gijnhoven plaats waar duizenden bezoekers 
op zoek gaan naar unieke stukken of andere 
buitenkansjes.

En d�t w�s dit j��r niet �nders. A����e mo-
ge��ijke p����tsen w�ren gereserveerd door 
st�ndho�ders v�n het begijnhof en v�n 
d��r b�iten. Net ���s vorig j��r werden er 
extr� st�nden voorzien in de G�ido Ge-
ze����e����n en op de binnenkoer v�n Het 
Anker. 

M��r door de s��echte weersvoorspe��-
��ingen en de regen bij het ochtendg��oren 
kozen verschi����ende st�ndho�ders om een 
j��rtje over te s����n. Onterecht zo b��eek, 
w�nt v�n�f 8� ’s morgens tot ’s n�midd�gs 
b��eef het droog, op een korte midd�gb�i 
n�. Op verschi����ende momenten kw�m de 
zon ze��fs piepen. De st�ndho�ders die het 
er op h�dden gew��gd w�ren tegen het 
einde v�n de d�g d�n ook zeer tevreden: 
door het feit d�t er minder ‘conc�rrenten’ 
w�ren, ver��iep bij hen de verkoop nog 
beter d�n de voorbije j�ren. 

A�� wie eventjes wi��de verpozen, kon op 
verschi����ende p��ekken terecht. Op het bin-
nenp��ein v�n Het Anker w�s er een pr�ch-
tig terr�s gebo�wd, in de Krommestr��t 
kon je heer��ijke pizz� of ��ekkere frietjes 
verkrijgen en ��n het Moree��sh�is kon 
je bij een hotdog of BBQ-worst en een 
bijhorend dr�nkje genieten v�n het fe��ge-
sm��kte m�zik���e optreden v�n J�i��Bre�k. 
Zij spee��den q��si 4 ��r on�fgebroken 
songs v�n de j�ren ’6� tot n�. 

Ter�gb��ik:
Romme��m�rkt
der begijnhoven

12
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O�de en nie�we bewoners
op het begijnhof

opged��n. We g�ven een groot doopfeest 
voor Victor en er w�s vee�� vo��k. �����ts ge-
noeg. En toch zijn we die n�cht overv�����en. 
En d�t w�ren geen �m�te�rs w�nt ze heb-
ben ze��fs ons grootmoeder opges��oten. Er 
is toen vee�� gesto��en.”

Liesbeth: “We hebben ze��fs geen foto’s 
meer v�n Victor’s feest. Ah j�… foto�pp�-
r�ten... Er is toen echt vee�� gesto��en. D�t 
heeft n�t��r��ijk we�� een de�k gegeven ��n 
ons vei��igheidsgevoe��, m��r d�t is niet de 
reden w��rom we ter�ggekeerd zijn.”

Jo: “Ik kreeg een nie�we job ��ngeboden 
en d�t w�s een opport�niteit die ik niet 
kon weigeren. Ons h�is op de Sch�tters-
vest w�s verh��rd en wij h�dden zo een 
goede b�nd met de h��rders d�t we het 
contr�ct niet wi��den opzeggen. En zo kw�-
men wij in de Tw����f Aposte��enstr��t te-
recht. En d��rn� �iteinde��ijk hier.”

Het lijkt hier wel Italië

Het is altijd een beetje zoeken en puzzelen: 
‘Wie ga ik deze keer interviewen?’. Maar nu 
was het anders. Ik was de gevel al en paar 
keer gepasseerd en telkens stond ik er stil 
naar te kijken. Beetje bij beetje drong dat wit 
gebouw zich op, nestelde zich in mijn geest 
en liet mij niet meer los. Dus gingen we op 
stap naar de Hoviusstraat 16. Het huis werd 
pas gerestaureerd en de witte gevel straalt 
een halve straat vol. 

Ik be�� d�s ��n bij Liesbeth en Jo, onze vroe-
gere b�ren �it de Tw����f Aposte��enstr��t. 

Jo: “T��r��ijk m�g je hier een �rtike�� over 
schrijven. Gr��g ze��fs. M��r hoevee�� toev��� 
is d�t? Wij wonen hier ex�ct v�nd��g � j��r. 
We zijn hier komen wonen op 4 november 
���6 en we hebben het gekocht in ����. 
We wisten voor�f d�t de verbo�wingen 
tijd zo�den vergen. Erfgoed is n� eenm���� 
kostb��r goed.”

Liesbeth: “Voord�t we in het Begijnhof zijn 
komen wonen, hebben we een p��r j��r in 
Fr�nkrijk gewoond, in het dorpje Arvi����ers, 
voor Jo zijn werk bij �&G.”

Jo: “We hebben d��r gr��g gewoond. D�t 
w�s een grote woning met vee�� groen en 
w�t �fge��egen. R�st genoeg d�s. Misschien 
w�s het j�ist we�� omd�t het �fge��egen ���g, 
d�t wij d��r een pijn��ijke erv�ring hebben 

Foto’s © �ier �����
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Liesbeth: “Toen we hier de eerste keer 
kw�men kijken stonden we op de eerste 
verdieping n��r b�iten te kijken met zicht 
op de voorgeve�� v�n de Begijnhofkerk. D�t 
is zo een overwe��digend bee��d d�t we er 
sti�� v�n werden. Ik hoor het ons nog zeggen 
‘Het ��ijkt hier we�� It���ië’. Het is de Begijn-
hofkerk die ons heeft ver��eid om dit h�is 
te kopen.”

Jo: “Eigen��ijk is het een convent: het Onze-
Lieve-Vro�we Convent. De geschiede-
nis g��t ter�g tot �63�. Historic�s ��trick 
De Greef schreef in ���� d��r een his-
torisch werk over: ‘De geschiedenis v�n 
het Convent v�n Onze-Lieve-Vro�w op 
het Groot-Begijnhof binnen de m�ren: De 
Stichting v�n Ann� en E��is�beth De Bodt 
(�633 -���9��)’.”

Ik verdiep mij in zijn werk en kom in een 
hee�� �ndere were��d terecht. Een were��d 

v�n �fbet���ingen, ��eningen, ��nm�ningen, 
not�rië��e �kten… Het ��ijkt we�� of ik mij 
bevind in een spinnenweb van financiële 
vendett�’s. Tiens d�cht ik, het ��eek toen ook 
��� It���ië. Ann� en E��is�beth w�ren d�ide��ijk 
we��geste��de d�mes. D�t b��eek merkw��r-
dig genoeg bij h�n begr�fenis. Ann� stierf 
op 6 m��rt �63�� (p. ��) en E��is�beth op 5 
febr��ri �6��5 (p. ��).  

De begr�fenis v�n E��is�beth w�s een v�n 
de rijkste �it de geschiedenis v�n het 
Groot-Begijnhof en bezorgde de Begijn-
hofkerk �itzonder��ijke inkomsten (p. ��). 
Het is d�n ook �����icht geen toev��� d�t h�n 
gr�fzerk in de v��oer v�n de Begijnhofkerk 
is ingemetse��d. 

Liesbeth: “Het is n�t��r��ijk s�per ��e�k d�t 
wij hier in d�t gebo�w k�nnen wonen. 
Niet �����een omwi����e v�n zijn geschiedenis 
m��r ook door de ��igging. D�t zicht op 
die kerk, de constr�ctie v�n het h�is en 
de ges����gde rest��r�tie door de dmvA-
Architecten. D�t w�rm gevoe�� wordt d�n 
ook nog eens versterkt door de ��igging, de 
b��rt. D�t is hier zo r�stgevend, d�t is een 
ongekende ���xe. Ok, we k�nnen hier we�� 
niet p�rkeren, m��r tegen zovee�� meer ��e-
venskw���iteit weegt d�t niet op. Abso����t 
niet.”

Liesbeth en Jo wonen n� in het Convent 
v�n Onze-Lieve-Vro�w met h�n 3 kin-
deren He��en�, Victor en Lo�is�. Sinds een 
p��r weken woont n� ook S�r�h �it M�-
d�g�sk�r bij hen. ‘Het Convent is in goe-
de h�nden’, denk ik bij meze��f en st�p de 
str��t op. Terwij�� ik ���ngs de Begijnhofkerk 
n��r h�is w�nde��, bekijk ik h��r en denk: 
‘Tj�, binnenkort k�n ze h��r g��orie nog vee�� 
meer ���ten �itstr���en. A��s een ede�� en we��-
geste��de d�me.’  Met een k��eine g��im���ch 
����t ik ze �chter mij en denk: ‘Hm, It���ië’.

(�ier)
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Lief en ��eed

We hebben afscheid moeten nemen van:

Edith Vereycken, 
° �3 ��g�st�s �9�3 
† �� oktober �����

Ve��en herinneren h��r ���s de ��ieve vro�w 
�it de Tw����f-Aposte��enstr��t. Ze w�s de 
o�dste bewoonster v�n het Groot Begijn-
hof. Ze��f schreef ze nog deze tekst die bij 
h��r �itv��rt werd voorge��ezen:

Ik ge��oof v�st in een ���m�chtig opperwezen 
hierboven.

Een wezen d�t schikt over ��� het goede en 
s��echte in de mensen.

Noem het n� God, Boeddh� of A�����h, d�t 
is ge��ijk.

Ik hoop d�t d�t opperwezen een p�r�dijs 
heeft met een grote t�in vo�� met p���nten, 
b��oemen, voge��s en �����e soorten dieren.

A��s ik hierboven ��nkom vr��g ik ��n d�t 
opperwezen of ik m�g he��pen in de t�in: 
p���nten, dieren en voge��s mee verzorgen.

W�t moet ik �nders d��r doen; de g�nse 
d�g rijstp�p eten met go�den ��epe��tjes? 
Niets voor mij.
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Vele spreekwoorden en volksspreuken ver-
wijzen naar de begijnen. In elke nieuwsbrief 
rakelen we er ééntje op. 

De begijnen vormden v��k het mikp�nt 
v�n vo��ksh�mor. Zo werden er verschi��-
��ende spit�nte spre�ken bed�cht die met 
de begijnen de spot dreven of werden 
best��nde spreekwoorden �itgebreid met 
een extr� verwijzing n��r de begijntjes. 
Een voorbee��d hierv�n is “De ge��egenheid 
m��kt den dief en ’t begijntje kreeg een 
��ief ”. Het oorspronke��ijke spreekwoord 
“De ge��egenheid m��kt den dief ” bete-
kent d�t ���s de b�it voor het grijpen ��igt, de 
ver��eiding groot is. De toevoeging over het 
begijntje is d��r een voorbee��d v�n.

De gelegenheid 

maakt den dief 

en ’t begijntje 

kreeg een lief

Spre�ken over
begijnen

(Connie)

Ben je op zoek naar medebewoners om aan 
een culturele activiteit deel te nemen, zoek 
je een babysit of ben je net op zoek naar 
kinderen waar je mag op passen…? 
Via deze rubriek vind je misschien geïnteres-
seerde buren! Bezorg je zoekertje aan info@
groot-begijnhof-mechelen.be of steek het in 
de bus van Frans (Vrouw van Mechelenstraat 
41). 

Ook b��ijde gebe�rtenissen en �ndere me��-
dingen zijn vi� deze weg we��kom! 

Gezocht. . .
en gevonden!
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De begijnhofsites in Vlaanderen zijn erkend 
als cultureel en architecturaal erfgoed. Ook 
al worden huizen gerenoveerd en aangepast 
aan de actuele woonbehoeften, de historische 
elementen, en daarmee een stuk geschiede-
nis, blijven gevrijwaard. 

In deze rubriek willen we enkele decennia in 
de tijd teruggaan en vergelijken hoe een be-
paalde straat, een huis, … er vroeger uitzag 
en wat de huidige situatie is.

Deze keer kijken we v�n�f de hoek v�n 
de Ce����ebroedersstr��t n��r de Acht 
Z���ighedenstr��t, zo���s ze w�s eind de j�-
ren ‘�� v�n de vorige ee�w. Het w�s een 
tijd w��rin een fotogr��f in de str��t nog 
een be��evenis w�s.

Greep �it
de o�de doos
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����� (Foto: Wim)

De meeste kinderen op de foto zijn er 
we����icht niet meer. Ken je een v�n deze 
kinderen? L��t het ons weten!

De origine��e t�inm�ren werden onder-
t�ssen voor een groot dee�� �fgebroken 
en herbo�wd. De k�sseien verdwenen en 
kw�men weer ter�g...

23



24

Agenda
Noteer zeker de vo��gende
�ctiviteiten in je �gend�:

A�� ��e  in fo over de b��r twer k ing v ind je  ook op internet :
Website:        www.groot-begijnhof-meche��en.be
F�cebook:               ‘B�ren op het Groot Begijnhof ’
Hop��r :  www.hop��r.com Groot en K��ein Begijnhof (code 866���)

Levende Kerststal
zaterdag 16 en
zondag 17 december 2017

Pasen op het begijnhof 
zondag 1 april 2018

Nieuwjaarsreceptie 
zaterdag 27 januari 2018

Quiz op het begijnhof 
zaterdag 17 maart 2018

A��s je gr��g wi�� meewerken en/of wi�� dee��-
nemen ��n de kernverg�deringen, m�g je 
d�t zeker ���ten weten. We verg�deren 
één keer per m��nd. Wi�� je gr��g he��pen 
op één v�n de �ctiviteiten, m�g je d�t ook 
me��den! Ve��e h�nden m�ken ��ichter werk, 
en hoe meer zie��en, hoe meer vre�gd!


