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In de gedegen synthese van de Bossche stadsgeschie- 
denis van P.Th.J. Kuijer, 's-Hertogenbosch. Stad in  het 
hertogdom Brabant ca. 1185-1629 (~ooo), wordt er 
nauwelijks gewag gemaakt van betrekkingen tussen 
de Diezestad en Herentals. De hoofdreden is on- 
getwijfeld dat de onderlinge relaties tussen de Bra- 
bantse steden tot dusver weinig of niet bestudeerd 
zijn. De grote problemen die bij de studie van een 
dergelijk onderwerp rijzen, zijn zowel de omvang 
van het bronnenmateriaal als de leemten in de 
bronnen. Deze bronnenproblematiek heeft er dan 
ook toe geleid dat er voor de studie van de relaties 
tussen 's-Hertogenbosch en Herentals geen voor- 
studies voorhanden zijn. 
Een ander punt is dat men bij deze studie er steeds 
rekening mee dient te houden dat het moeilijk is 
om deze twee steden met elkaar te vergelijken. 
's-Hertogenbosch was een grote stad en Herentals 
een kleine stad in het hertogdom Brabant. 
Ook was de geografische ligging van de twee steden 
niet van die aard dat ze aanleiding gaf tot intense 
betrekkingen. 's-Hertogenbosch was een grensstad 
extern gelegen op de noordergrens van het hertog- 
dom terwijl Herentals zich eerder in het midden 
van de Brabantse Kempen en in de periferie van het 
grote handelscentrum Antwerpen situeerde. 

Dr. Jan-M. Goris 

Detail van een zeventiende-~uwse kaart van de omgeviteg van 
M w h h  evt Aarschot met Lier en Herentals. Het westen ligt 
boven. (Nicokres Vmcher 11, 'Mechlinia Dominiurn et Acrschot 
Ducatws', in: 14th Mftaor, Kaert-Bod van dexv11 Nederlandt- 
sche Prmiderf, Nicolaes Vkcher,  Amster&m 1648) 

aaynestad 
's-Hertogenbosch was de hoofdstad van de Meierij 
van 's-Hertogenbosch, een van de zes grote rechts- 
gebieden waarin het hertogdom Brabant sedert het 
begin van de veertiende eeuw was ingedeeld. Voor- 
namelijk met fiscale bedoelingen werd het hertog- 



dom ten laatste in 1437 heringedeeld in vier hoofd- 
kwartieren. Het territorium van de Meierij van 
's-Hertogenbosch bleef daarbij ongewijzigd. Dat 
was ook het geval voor het Markgraafschap Antwer- 
pen, waartoe Herentals behoorde. Behalve de hoofd- 
stad Antwerpen telde het Markgraafschap Antwer- 
pen ook twee cleyne steden: Lier en Herentals. 
Zowel juridisch als fiscaal genoten de vier Brabant- 
se hoofdsteden (Leuven, Brussel, Antwerpen en 
's-Hertogenbosch) en een aantal cleyne steden een 
autonome status. Hun rechtsgebieden waren volle- 
dig zelfstandige entiteiten die niet waren opgeno- 
men in de verdere administratief-juridische onder- 
afdelingen. In het Markgraafschap Antwerpen be- 
zaten alleen Antwerpen, Lier, Herentals en hun bij- 
vang een stedelijk statuut; Geel, Hoogstraten, Turn- 
hout en Mol konden geen aanspraak maken op 
deze autonome stedelijke status, die gehandhaafd 
bleef tot het einde van het ancien régime.' 
Tot in het midden van de vijftiende eeuw werd 
Herentals, na Antwerpen, als de belangrijkste stad 

Panorama van Herentals, eind zestiende - begin zeventiende eeuw. 
(Gravure uit: ].B. Gramaye, Xntverpiae Antiquitates: 1610) 

in het Markgraafschap Antwerpen aangezien. Want 
toen de Scheldestad in 1357 na de Brabantse succes- 
sieoorlog (1356-1357) tijdelijk naar het graafschap 
Vlaanderen werd overgeheveld, werd Herentals 
gedurende een halve eeuw (1357-1406) de hoofdstad 
van het Markgraafschap. Ten laatste in het begin 
van de zestiende eeuw verloor Herentals evenwel de 
voorrang op Lier. Zo had Lier sedert ca. 1511 op de 
vergadering van de steden, vrijheden en dorpen in 
het Markgraafschap voorrang op Herentals. Er was 
toen een vaste volgorde in zwang die er als volgt uit- 
zag: I. Antwerpen; 2. Lier; 3. Herentals; 4. Turn- 
hout; 5. de andere vrijheden en dorpen (waaronder 
Geel, Hoogstraten en Mol).' 
Voor 's-Hertogenbosch en Herentals waren de 
lakennijverheid en de lakenhandel de basis van hun 
sociaal-economische welvaart in de Middeleeuwen 
en van hun politieke en economische macht over 
het omliggende platteland. Ook waren beide steden 
belangrijke marktcentra. Bij deze vergelijking van 
Herentals met 's-Hertogenbosch dient evenwel 
rekening te worden gehouden met het feit dat 
's-Hertogenbosch een grote stad was (12.975 inwo- 
ners in 1437) en Herentals een kleine stad (5.000 
inwoners in 1437). 



Staten van Brabant 
Tot dusver werd er nog geen spoor teruggevonden 
van rechtstreekse handelsbetrekkingen tussen 
's-Hertogenbosch en Herentals. Wel hebben verte- 
genwoordigers van de twee steden elkaar van de 
veertiende tot de zestiende eeuw bij diverse gele- 
genheden ontmoet, namelijk op allerlei politieke 
bijeenkomsten en op wedstrijden van de gilden en 
de rederijkers. Na de capitulatie van de Diezestad 
(14 september 1629) hebben ook verscheidene reli- 
gieuzen uit de stad en de Meierij tijdens de zeven- 
tiende en de achttiende eeuw in het Herentalse 
begijnhof en in Herentalse kloosters gevolg kunnen 
geven aan hun roeping. 
Bij het overleg tussen de Brabantse steden en vrij- 
heden in de dertiende en de veertiende eeuw - met 
de Brabantse stedenverbonden (1261-1262), het 
charter van Kortenberg (1312) en de Blijde Inkomst 
(1356) als hoogtepunten - waren er telkens afge- 
vaardigden van Herentals en 's-Hertogenbosch aan- 
wezig.3 
Tussen 1380 en 1430 nam Herentals, als lid van de 
derde stand van de Staten van Brabant, deel aan een 
twintigtal 'gewone' bijeenkomsten van de steden. 
Herentals was de enige plaats en stad uit de Ant- 
werpse Kempen die op zulke vergaderingen met de 
Brabantse hoofdsteden opgemerkt werd.4 In de 
loop van de jaren 1400-1430 ontving Herentals 
minstens twaalfmaal de Staten van Brabant binnen 
zijn muren. Een eerste maal gebeurde dat van 7 tot 
g juli 1400 voor een bijeenkomst van de steden en 
de hertogelijke raad. Meer dan de helft van de 
twaalf vergaderingen die te Herentals plaatshadden, 
waren samenkomsten van de vier hoofdsteden; 
deze zeven vergaderingen grepen plaats tussen 
1426-1429. Bij dergelijke gelegenheden hadden de 
vertegenwoordigers van 's-Hertogenbosch contact 
met die van ~erentals.5 Eerder sporadisch gebeurde 
dat ook tijdens de bijeenkomsten van de Staten- 
Generaal in de jaren 1464-1506. De vertegenwoordi- 
gers van Herentals waren daarbij vijfmaal aanwe- 
zig, terwijl 's-Hertogenbosch zevenentwintigmaal 
aan die hoge vergadering deelnam.6 

Redertjks 
Ook ontmoetten de Bossche en de Herentalse 
schuttersgilden en rederijkerskamers elkaar gere- 
geld op de wedstrijden van de Brabantse landjuwe- 
len en andere wedstrijden tijdens de vijftiende en 
zestiende eeuw. Zo troffen de voetbooggilden uit 
Herentals en 's-Hertogenbosch elkaar, samen met 
nog 43 andere gilden, op een schietspel te Mechelen 
(1-30 juni 1404).~ De Bossche rederijkerskamer 'de 
Vierighe Doorn', 'Moyses Bosch' of 'Moyses Doorn', 

ontmoette de Cauwoerde uit Herentals op twee 
wedstrijden (1532 en 1561) van het zestiende-eeuwse 
Brabantse landjuweel (1515-1561). Tijdens de zeven- 
de en laatste wedstrijd van dit landjuweel te Antwer- 
pen (1561) werd de Bossche rederijkerskamer bij het 
'schoon inkomen' ingedeeld bij de grote steden en 
de Cauwoerde bij de kleine steden. Het schoon 
inkomen verklankte de voorspoed en de grootsheid 
van de stad. Het bekostigen van de pronkkledij 
(liefst door een zo groot mogelijk aantal burgers 
gedragen), het uitrusten van ridders te paard en het 
bouwen van praalwagens verslonden immers reus- 
achtige sommen geld. Omdat de financiële midde- 
len van de cleyne steden vergeleken bij die van de 
grote steden uiteraard beperkt waren, werd voor het 
schoon inkomen een afzonderlijk klassement op- 
gemaakt.8 

Oorlog en verval 
Het losbarsten van de Beeldenstorm (1566) en het 
uitbreken van de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) 
betekenden het einde van de grote gilden- en rede- 
rijkersfeesten in Brabant. Ook werden de cleyne ste- 
den in de loop van de tweede helft van de zestiende 
eeuw uit de Staten van Brabant geëlimineerd. Hun 
economisch, demografisch en financieel verval was 
weliswaar reeds begonnen in de tweede helft van de 
vijftiende eeuw, maar de opstand tegen Spanje had 
de praktisch volledige teloorgang van de exportindu- 
strieën (te Herentals de laken- en de linnennijver- 
heid) tot gevolg. Bovendien werd Herentals vanaf 
1568 een garnizoensstad in de ware zin van het 
woord. De nagenoeg permanente inkwartieringen 
van vaak weinig gedisciplineerd soldatenvolk deden 
de vermogende burgers, de technisch-gekwalificeerde 
ambachtslieden en de ondernemende handelaars de 
wijk nemen naar elders. Uiteraard was die situatie 
geenszins bevorderlijk om nieuwe nijverheden aan te 
trekken of immigratie in de hand te werken. 
De Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) leidde dan ook 
tot het economisch en demografisch verval van 
Herentals. Dientengevolge bleef er omstreeks 1650 
zo goed als niets over van de politieke macht en het 
maatschappelijk aanzien die Herentals van de veer- 
tiende eeuw tot de tweede helft van de zestiende 
eeuw in het hertogdom genoten had.9 Alleen in 
godsdienstig opzicht bleef Herentals in de tweede 
helft van de zeventiende eeuw en in de achttiende 
eeuw nog de rol van Kempische hoofdstad vervul- 
len. Herentals bezat toen nog een begijnhof met 
een grote populatie - 224 begijnen in 1700,237 in 
1709 en 139 in 1755 - die het over het ganse hertog- 
dom, maar vooral in de Antwerpse Kempen rekru- 
teerde. De stad had ook drie kloosters. Twee daar- 



van waren vijftiende-eeuwse stichtingen: het nor- 
bertinessenklooster (1410) en het minderbroeders- 
klooster (1471-1472). Tijdens het Twaalfjarig 
Bestand (~Gog-IGZI) werd te Herentals ook een 
augustijnenklooster ( I G I ~ )  gesticht en de augustij- 
nen openden er een Latijnse school. De vestiging 
van het augustijnenklooster te Herentals - en niet 
elders in de Kempen -was de laatste keer dat de 
'Urbs Taxandrum' nog zo duidelijk de voorrang 
kreeg op Turnhout. Het decanaat Herentals was tij- 
dens het ancien régime het meest omvangrijke van 
de Antwerpse Kempen. 
Tijdens de Tachtigjarige Oorlog, die zoveel nadelige 
repercussies voor Herentals met zich meebracht, 
hadden ook de krijgsoperaties in Noord-Brabant 
meer dan eens hun weerslag op de oude hoofdstad 
van de Kempen. In IGOI  en 1Go3 belegerde prins 
Maurits van Nassau 's-Hertogenbosch. In beide 
gevallen betrof het een afleidingsmanoeuvre om het 
Spaanse leger weg te lokken van Oostende. Ter 
'assistensie' van het door de Staatsen bedreigde 
'Tserhogen bos' betaalde de stad Herentals in 1Go3 
minstens een contributie van 225 gld. 15 st. aan de 
rentmeester van de Staten van Brabant.'' Op 19 
augustus 1Go3 startte Maurits van Nassau het twee- 
de beleg. Vrijwel ogenblikkelijk diende een Heren- 
talse gids de Spaanse militair Louis de Viliasco via 

Deel van een manuscnptkaart van Den Bosch en omgeving door 
Simon Stevin n a  het beleg doorprins Maurits i n  1603. In  het 
kader rechtsboven: 'Platte grontteeckeninge der stadt  hertogen en- 

bosch met Het begrijp des Legers Zijnder Excel. daer by gelegen. 
Alsoo tselve i n  November an. 1603 bevonden is.' Met de 'vijant' 
( in  de kaart) wordt het leger van aartshertog Albertus bedoeld. 
(Nationaal ArchiefDen Haag, archiefgenie, plans van vestingen) 

Hooge en Lage Mierde tot 's-Hertogenbosch te 
begeleiden. Zij wilden zich ter plaatse van de ernst 
van de toestand vergewissen.I1 Tijdens dit zgn. 
tweede beleg van 's-Hertogenbosch (19 augustus - 5 
november 1Go3) werden vanuit Herentals een tien- 
tal boden met brieven naar 's-Hertogenbosch 
gezonden.'' Enkele dagen nadat prins Maurits het 
beleg had opgegeven, werd door de Herentalse 
magistraat de som van vijf stuivers uitgekeerd aan 
een bode die een brief van de stad Antwerpen 
bracht 'dat men processie gaen soude vande victorie 
van tsertoghen bos, ende dat den hertoch gesont 
thuys comen wasJ.13 

Tweedeling Brabant 
Na het verstrijken van het Twaalfjarig Bestand ging 
de Spaanse generaal Spinola over tot een succesrijk 
offensief tegen het Noorden; het werd bekroond 



met de herovering van Breda (1625). In het lader 
van deze militaire operatie diende de stad Herentals 
nillens willens regelmatig Spaanse legereenheden 
die op weg waren naar Breda of ervan terugkeerden, 
in te lwartieren.I4 Kort daarna echter keerden de 
krijgskansen voorgoed met de militaire offensieven 
van Frederik Hendrik. Militaire hoogtepunten voor 
de Staatsen waren de inname van 's-Hertogenbosch 
(14 september 1629) en Breda (7 oktober 1637). 
Opmerkelijk is wel dat vrijwel onmiddellijk na de 
capitulatie van 's-Hertogenbosch de Spaanse over- 
heid overging tot het herstellen van de fortificaties 
en het uitdiepen van de vesten te Herentals.IS 
Ten gevolge van de Staatse krijgsoperaties was de 
vestingstad Herentals immers in de vuurlijn komen 
te liggen. Vanaf de zgn. retorsietijd (1632 e.v.) oefen- 
den de Staatsen een de facto heerschappij uit over 
het Kempische platteland. Midden in dit door de 
Staatsen gecontroleerde gebied leek het omwalde 
Herentals op een geïsoleerd eiland waar de vaandels 
van de Spaanse legerbenden nog wapperden. 
Krachtens de Vrede van Munster (1648) werden o.a. 
de door de Staatsen veroverde territoria in het her- 
togdom Brabant (de Meierij van 's-Hertogenbosch, 
de Baronie van Breda, het Markiezaat van Bergen 
op Zoom e.a.) bij de Verenigde Provinciën ingelijfd 
als generaliteitsland. Sedertdien was Herentals een 
garnizoensstad in het grensgebied van Spaans- 
Brabant met Staats-Brabant. 

Katholiek Brabant 
Na de Vrede van Munster werd de uitoefening van 
het katholicisme in Noord-Brabant officieel verbo- 
den. De katholieke kerken werden in beslag geno- 
men en omgevormd tot protestantse gebedshuizen. 
De priesters mochten geen missen meer opdragen 
noch andere sacramenten toedienen. Ook het 
katholieke huwelijk werd buiten de wet gesteld 
(165G). De mannenkloosters werden afgeschaft en 
de kloosterlingen kregen twee jaar de tijd om de 
kloostergebouwen te ontruimen. De vrouwelijke 
religieuzen - kloosterlingen en begijnen - daaren- 
tegen mochten levenslang in hun gebouwen blijven 
wonen. Het werd hun evenwel verboden om nog 
novicen aan te nemen, zodat ze tot uitsterven 
gedoemd waren. Krachtens het schoolreglement 
van 1655 werd het katholieke onderwijzers verboden 
om nog onderricht te verstrekken en door het regle- 
ment op de politieke reformatie (16Go) werden de 
katholieken ook uitgesloten van openbare ambten. 
In de realiteit echter gaapte er een diepe afgrond 
tussen deze rigoureuze calvinistische wetgeving en 
de toepassing ervan. In de regel hield de situatie 
van de Noord-Brabantse katholieken vanaf 1648 het 

midden tussen enerzijds gedoogde clandestiene 
beoefening van de katholieke religie en anderzijds 
wederzijdse onverdraagzaamheid en pesterijen (die 
van protestantse zijde soms het karakter van kleine 
kerkvervolgingen aannamen). 
Het gevolg van deze dubbelzinnige toestand op 
godsdienstig gebied was dat, ten spijt van alle protes- 
tantse reglementen en antikatholieke verbodsbepa- 
lingen, Noord-Brabant uitgesproken katholiek bleef. 
De schaarse aanhang van de protestantse predikan- 
ten, schoolmeesters, overheden en ambtenaren 
vormde binnen die sterke katholieke meerderheid 
een kleine minderheid. De blijvende trouw van de 
Noord-Brabanders aan de kerk van Rome is hoofd- 
zakelijk door twee factoren te verklaren. Aan de 
basis lag vast en zeker een diepgewortelde roomse 
geloofsovertuiging. Deze godsdienstige factor was 
ongetwijfeld het belangrijkste constitutieve element 
van het Brabantse nationa1isme.1~ 

Hulp uit Spaans-Brabant 
Een tweede - en minstens even belangrijke - factor 
voor het geloofsbehoud was de actieve steun die de 
Noord-Brabanders genoten van hun geloofs- en 
landgenoten in Spaans- (vanaf 1715: Oostenrijlts-) 
Brabant. De uitgedreven kloosterlingen werden 
opgevangen door hun ordegenoten in het Zuiden 
en vanuit deze operatiebasissen konden zij clandes- 
tiene 'missionerende' activiteiten uitoefenen onder 
hun herderloze broeders in het Noorden. Onder- 
steuning aan de Noord-Brabantse katholieken werd 
ook verleend door nieuwe kloosters die na 1648 in 
de Kempische vrijheden Turnhout, Arendonk en 

De be~ynhofkerk van Herentals (Foto: gemeente Herentals) 



Hoogstraten werden gesticht. De oprichting van 
kloosters in deze drie vrijheden was om twee rede- 
nen opmerkelijk: ten eerste lagen deze plaatsen vlak 
bij de grens met Staats-Brabant; ten tweede waren 
dergelijke kloosterstichtingen voordien veelal een 
typisch stedelijk fenomeen. Achtereenvolgens ont- 
stonden: de minderbroedersldoosters te Turnhout 
(1650) en te Hoogstraten (~Ggo),  de Sepulchrines- 
sen van het Heilig Graf met kostschool te Turnhout 
(1662, gesticht vanuit Hasselt), het Engels klooster 
te Hoogstraten (1678) en het klooster van de fran- 
ciscanessen te Arendonk (1717, overgekomen uit het 
Noord-Brabantse Dommelen). 
Deze en andere kloosters in het Zuiden waren in de 
regel bereid om novicen uit het Noorden aan te 
nemen. De mannelijke kloosterorden in het Zuiden 
engageerden zich bovendien in mindere of meer- 
dere mate voor 'missiewerK in het Noorden. Daar 
verrichtten zij niet alleen clandestien parochie- 
dienst maar ze sloegen er door hun bezielend en 
stichtend voorbeeld ook roepingen los. De nieuw- 
gewijde Noord-Brabantse priesters konden dan 
op hun beurt ingeschakeld worden in de Noord- 
Brabantse parochiedienst. 
Behalve voor de parochiediensten konden de Noord- 
Brabantse katholieken ook terugvallen op de onder- 
wijsinfrastructuur van Spaans-Brabant, zoals de 
Latijnse scholen in de Kempen (Geel, Herentals, 
Turnhout, Hoogstraten e.a.), alsook de Universiteit 
te Leuven. Maar ook voor het gewone godsvolk was 
het vrije, katholieke Spaans-Brabant van niet gerin- 
ge betekenis. Het volk kon zich emotioneel ontla- 
den tijdens de - in Noord-Brabant verboden - voor- 
al mariale groepsbedevaarten in het Zuiden. Dat 
kon zowel gebeuren in de kleine bedevaartsplaatsen 
in het grensgebied (b.v. de kapel van Onze-Lieve- 
Vrouw ter Sneeuw te Retie, die beheerd werd door de 
abdij van Tongerlo) als in het nationale bedevaarts- 
oord te Scherpenheuvel. Vrij van elke protestantse 
dwang konden de gewone volksmensen in de bede- 
vaartsplaatsen van Spaans-Brabant met volle teugen 
'genieten' van het rijke Roomse leven. 

Noord-Brabantse begijntjes 
In welke mate heeft de weinig benijdenswaardige 
situatie van Noord-Brabantse katholieken die zich 
geroepen voelden tot de religieuze stand na de slui- 
ting van kloosters en begijnhoven, geleid tot intre- 
dingen van Noord-Brabanders en andere katholie- 
ken uit de Verenigde Provinciën in de Herentalse 
kloosters en het Herentalse begijnhof? 
De meest opvallende reeks van Noord-Brabantse 
religieuzen die in Herentals gevolg gaven aan hun 
roeping, omvatte een groep van niet minder dan 32 

Een b e g ~ n ,  schilderij' van Pieter de Grebber, ca. 1635 (Museum 
Catharíjneconvent, Utrecht) 

Noord-Brabantse vrouwen. Zij lieten zich in de 
periode 1669-1739 tot begijntjes professen op het 
Herentalse begijnhof. De helft van deze begijntjes 
was te 's-Hertogenbosch geboren en zesentwintig 
van hen (81,25 %) waren afkomstig uit de Meierij 
van 's-Hertogenbosch. Voor de inname van de 
Diezestad door de Staatsen konden de meisjes met 
een begijnenroeping zich als novice melden op het 
Bossche begijnhof maar na de capitulatie van 14 
september 1629 viel daar niet meer aan te denken. 
Talrijke gegoede begijnen verlieten 's-Hertogen- 
bosch na 1629; andere begijntjes verkozen om tot 
aan hun dood op het Bossche begijnhof te blijven 
wonen. Cornelia van Deursen, de laatste overleven- 
de begijn, overleed in 1694. Daarmee was het Bos- 
sche begijnhof uitgestorven.I7 



Wanneer precies na 1629 de eerste Noord-Brabantse 
vrouw haar intrede deed op het Herentalse begijnhof, 
is niet geweten. Mogelijk gebeurde dat reeds kort 
na de capitulatie. Precieze cijfergegevens over de 
instroom van Noord-Brabantse vrouwen op het 
Herentalse begijnhof zijn pas vanaf 1669 voorhan- 
den. Vanaf die datum Meef het professieboek 
'Registrum Begginarum Herentalensim professa- 
rum et defunctarum' bewaard. In dit register werd 
de naam (met vermelding van de geboorteplaats), 
alsook de professie- en overlijdensdatum van de 
begijntjes op het Herentalse Hof genoteerd. Het 
aantal Noord-Brabantse meisjes dat te Herentals 
begijn werd, bedroeg twintig in de periode 1669- 
1700 en twaalf tijdens de jaren 1701-1739. Na 1739 
meldden Noord-Brabantse meisjes zich nog slechts 
sporadisch op het Herentalse begijnhof. De aller- 
laatste in de reeks was Maria Adriana Josephina 
Staal (Breda, zo januari 1881 - Herentals, 13 mei 
1933); zij werd op 29 oktober 1914 geprofest.18 
Dat het aantal Noord-Brabantse meisjes dat tijdens 
de periode 16Gg-1700 op het Herentalse begijnhof 
intrad, dubbel zo groot was als in de jaren 1701- 
1739, is wellicht te verklaren door het feit dat de 
herinnering aan het begijnenwezen in Noord-Bra- 
bant tijdens de tweede helft van de zeventiende 
eeuw sterker was dan in de achttiende eeuw. Muta- 
tis mutandis kan om dezelfde reden redelijkerwijze 
aangenomen worden dat ook tijdens de periode 
1629-1669 een aantal Noord-Brabantse meisjes 
zich reeds op het Herentalse Hof gemeld heeft. 
De precieze redenen waarom in de jaren 1669-1739 
een dertigtal Noord-Brabantse vrouwen het Heren- 
talse begijnhof verkoos boven de begijnhoven van 
Lier, Turnhout of Hoogstraten zijn niet geweten. 
Bij wijze van hypothese kan in dit verband alleen 
maar aangestipt worden dat daarin mogelijk twee 
factoren een rol hebben gespeeld. Ten eerste is het 
niet uitgesloten dat de Bossche bisschop Michael 
Ophovius ('s-Hertogenbosch 1571 - Lier 1637) de 
vrouwen uit zijn bisdom die zich na 1629 tot begijn 
geroepen voelden, de weg naar Herentals heeft 
gewezen. Vanuit zijn kennis van de kerkelijke toe- 
standen in het decanaat Geel, dat sedert 1559 onder 
het bisdom 's-Hertogenbosch ressorteerde, moet 
Ophovius ongetwijfeld het een en ander geweten 
hebben over het Herentalse begijnhof. Het decanaat 
Geel was immers van oudsher een belangrijk rekru- 
teringsgebied voor het Herentalse begijnhof. 
Op de tweede plaats is het, gezien de geboorteplaat- 
sen van de Noord-Brabantse begijntjes, ook niet 
onmogelijk dat de abdij van Tongerlo een weliswaar 
bescheiden rol heeft gespeeld in de keuze voor het 
Herentalse begijnhof. In de periode 16Gg-1800 

waren immers zes begijntjes afkomstig uit twee 
parochies die door de Tongelse abdij bediend wer- 
den: twee uit Tilburg en vier uit Waalwijk. 
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