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DE BEGIJNEN
EEN EUROPEES 

VERHAAL
800 JAAR BEGIJNEN IN EUROPA

Paul Marchal

Paul Marchal (1956) volgde een oplei-
ding van vertaler-tolk Frans/Duits. Hij 
werkte als taalleerkracht in het secundair 
onderwijs en het volwassenenonderwijs, 
als omroeper voor de openbare omroep 
(VRT) en voor Toerisme Vlaanderen als 
taalcoördinator. Na zijn pensionering blijft 
hij actief als cultuurgids en vertaler. Zijn 
begijnenproject is met de jaren gegroeid: 
de aanvankelijke lexicale belangstelling 
binnen het ruimere kader van klooster- en 
begijnengemeenschappen   evolueerde 
naar specifiek historisch onderzoek van 
het Europese begijnenwezen. Deze publi-
catie bundelt de resultaten van welhaast 
drie decennia naarstig rechercheren.

De begijnhoven  in Vlaanderen, Nederland 
en Noord-Frankrijk zijn fysieke getuigen 
bij uitstek van de begijnenbeweging. Dat 
wij hier met een Europees gegeven te ma-
ken hebben, is nog maar weinig geweten. 
Op zijn zoektocht naar de sporen van de 
begijnenbeweging in Europa ontdekt Paul 
Marchal zowel raakpunten als verschillen 
tussen de begijnen in de Lage Landen en 
elders. Zij situeren zich op het vlak van 
liefdadige inzet, geloofsbeleving en werk. 
Ook omwille van hun maatschappelijk en-
gagement (onder andere dodenzorg en 
onderwijs) waren de begijnen prominent 
vertegenwoordigd in de sociale netwer-
ken van alle Europese steden waar zij ac-
tief waren. In tegenstelling tot de meeste 
kloosterorden leefden zij niet naast maar 
in de maatschappij. Toch kon hun optre-
den ergernis en wrevel opwekken en 
moesten zij het vaak stellen met ondank 
en verguizing, In bepaalde streken bleven 
zij ook niet gespaard van vervolgingen. 
De begijnenbeweging is een onmisbaar 
stukje in het Europese mozaïek van de 
middeleeuwen en de Nieuwe Tijd. Tot op 
vandaag inspireren zij vrouwen om in hun 
voetsporen te treden.

“In het historisch onderzoek naar de begijnenbeweging is dit werk een uiterst 
waardevolle informatieschat. Onze appreciatie en hoogachting voor Paul Marchal.”

Beginendachverband Essen (Duitsland)

ISBN: 9789464073263
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Paul Marchal 
en 

vtbKultuur 

nodigen u en uw partner van harte uit op de 

boekvoorstelling 

“DE BEGIJNEN, 
EEN EUROPEES VERHAAL. 

800 JAAR BEGIJNEN IN EUROPA”

woensdag 16 september 2020 
om 19.30 uur

Begijnhofkerk Sint-Truiden

U I T N O D I G I N G

Wij hopen u van harte op deze avond te mogen verwelkomen.
Wij volgen de veiligheidsvoorschriften, genomen door de 
Nationale Veiligheidsraad (NVR): handen ontsmetten, dragen 
van een mondmasker en registreren zijn verplicht.

Inschrijven kan via beginae.800@telenet.be
Graag hiervoor het inschrijfformulier als bijlage gebruiken.

Tevens kunt u een exemplaar van het boek reserveren 
(300 bladzijden, ingebonden, 220 afbeeldingen grotendeels in 
kleur, 19 x 28 cm) aan de uitzonderlijke prijs van € 32,75 
(Vanaf september: € 42,75) 

Het bedrag moet worden overgeschreven op het rekeningnummer 
BE02 7340 4898 8140 vóór 1 september 2020. 

Programma

- Welkom
 Thieu Vanhees, afgevaardigde 

vtbKultuur Limburg 

- Sint-Truiden, gastvrije stad
 Jurgen Reniers, schepen van 

cultuur Sint-Truiden 

- Boekpresentatie
 Paul Marchal

- Groet in naam van het 
„Beginendachverband Essen 
(BRD)”

 Waltraud Pohlen

- Reflecties bij een waardevol 
manuscript 

 Beginen-Schwester Brita Lieb 
(Fulda, BRD)

- Begijnenbeweging: gisteren, 
vandaag en morgen. Enige 
observaties vanuit het 
Begijnhof Breda 

 M.M.M. Rasenberg, 
beheerder Begijnhof Breda 

- Muzikale intermezzi 
 Liesbeth en Rob Dreessen, 

dwarsfluit en orgel


