
Geboorte 
Bovenstaande prent toont een miniatuur uit Beatrijs’ brevier 

met de geboorte van Christus. In een stalletje knielen Maria 

en Jozef voor de pasgeboren Jezus. Het kind ligt op een slip van 

Maria’s mantel en straalt licht uit. Jozef draagt een kap met een 

lange punt. Engelen omringen de stal en in de verte stellen zij 

de herders op de hoogte van de bijzondere gebeurtenis. 

Met zo’n gedetailleerde voorstelling kan Beatrijs zich inleven 

in de omstandigheden van Christus’ geboorte, althans in de 

middeleeuwse ideeën daarover.
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Gebedenboek
Dit schitterende gebedenboek of 
‘brevier’ was ooit eigendom van Beatrijs 
van Assendelft, een meisje van rijke 
komaf uit de 15de eeuw. Beatrijs ging 
al op jonge leeftijd in het klooster, 
waar veel tijd werd besteed aan bidden 
en mediteren. Het gebedenboek was 
daarbij een belangrijk hulpmiddel. Het 
was bedoeld om te worden gebruikt op 
vaste momenten van de dag.

Afkomst 
De vader van Beatrijs is Heer van Assendelft: hij bezit het 

kasteel Assumburg bij Heemskerk en een stadswoning aan 

het Westeinde in Den Haag. Het is niet ongebruikelijk dat 

meisjes uit welgestelde familie kiezen voor het kloosterleven. 

Beatrijs, geboren omstreeks 1465, treedt al jong in in het 

Haagse Elizabethsklooster. Op 12 september 1485, Beatrijs is 

dan ongeveer 20 jaar, sluiten haar ouders een contract met het 

klooster Onze Lieve Vrouwe ter Zijl in Haarlem. 

In het contract zijn voor Beatrijs bijzondere bepalingen 

opgenomen vanwege haar zwakke gezondheid. Ze wordt 

vrijgesteld van een aantal verplichtingen om haar ‘teerheyd 

ende cranckheyt der naturen ... ende van hoeren siecten die 

zij somwijl te hebben plach’. Bij haar intrede in het Zijlklooster 

krijgt Beatrijs vermoedelijk het gebedenboek van haar ouders. 

In het boek ontbreken de nachtelijke gedichten. Dat ze ’s nachts 

niet hoefde te bidden, is eveneens overeengekomen met het 

klooster.

Moderne Devotie 
Beatrijs leeft in een tijd waarin het christendom op een meer 

persoonlijke wijze wordt beleefd dan voorheen. Geert Grote zet 

de Moderne Devotie in gang, een religieuze beweging die een 

sober leven van arbeid propageert. Hij stimuleert dat teksten 

niet in kerklatijn maar in de volkstaal worden gepubliceerd. 

Gelovigen kunnen zich nu ook thuis richten op God, onder meer 

met behulp van al dan niet geïllustreerde gebedenboeken. De 

geschilderde voorstellingen helpen bij het meevoelen met de 

gebeurtenissen, zoals de geboorte van Christus of Zijn lijden 

aan het kruis. 
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