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Dat u het beginhof van Hoogstraten ook in de 2 1ste eeuw nog kan bezoeken
lijkt nu zo normaal, maar het had anders gekund. De verdienste voor het behoud komt toe aan de 34 gezinnen uit het Hoogstraatse, die zich verenigden in
de vzw Het Convent.

INLEIDING
Voorjaar 1992. Zeven inwoners van Hoogstraten werken drie maanden
lang aan contracten allerhande. De groep formuleert een voorstel van erfpacht én krachtlijnen van een restauratie voor het begijnhof.
Voorjaar 1999. Het Convent, een groep van vierendertig burgers, bracht de
restauratie van het begijnhof tot een goed einde. Het project wordt een
voorbeeld genoemd en behaalt nationale en internationale prijzen.
Het Convent én elk van haar leden afzonderlijk was zeven jaar lang met het
begijnhof én met restauratie bezig. Dat op zich was een enorme ervaring.
In dit boek leest u het verhaal van Het Convent. Of beter, het verhaal van
die zaken die mij, en waarschijnlijk ook de andere leden van Het Convent,
zeven jaar lang geboeid hebben en me nu nog bezig houden.
Er was de zoektocht naar het ontstaan van de begijnenbeweging en de
begijnhoven, ergens tussen de 13 de tot de 15 de eeuw. Daarna volgde het
historisch en bouwtechnisch onderzoek. Met veel geduld werden alle materiële sporen opgetekend en als een puzzel samengebracht, tot de
1 7 de eeuwse architectuur steeds meer vorm kreeg. Zo konden we de evolutie van het begijnhof in beeld brengen. Van 9 woningen in 1500, tot de
bloeiperiode in de 17 de eeuw, naar het verval in de meer recente geschiedenis.
Tenslotte is er het verhaal van Het Convent. Een verhaal van blufpoker, van
een vereniging die er géén is, tot de erkenning en het behalen van verschillende Monumentenprijzen. Het is het verhaal van vierendertig individuen
die verder schrijven aan een verhaal dat rond 1340 begon. Want, in essentie is restauratie niet méér dan zorgen voor de continuïteit van het verleden,
met respect voor wat er is en met oog voor de toekomst. Het Convent werd
een begrip en inspireerde anderen. De vereniging wordt de drijvende kracht
achter het behoud en de bescherming van de voormalige
Rijksweldadigheidskolonieën van Wortel en Merksplas. Het project van
Hoogstraten werkt ook inspirerend bij de aanpak van andere begijnhoven,
godshuizen, arbeiderssites, industriële gebouwen ..... 1k was een bevoorrechte getuige, als ondervoorzitter en secretaris van de vereniging.
Gaandeweg kreeg het project ook een ruimere dimensie. Zoals de begijnenbeweging destijds was ook dit project opnieuw een aanklacht. In een maatschappij die steeds chaotischer wordt, heeft monumentenzorg een vertragende' functie. Monumenten doen ons stilstaan bij het authentieke en de
essentie van de dingen. Het erfpachtproject is ook een aanklacht tegen het
ruimtelijk (wan)beleid, tegen de manier waarop we met de ruimte rondom
ons omgaan. Het project wordt dan een oproep om creatief te zijn bij de
herbestemming van bestaande gebouwen en de stadskernvernieuwing in
het algemeen.
Frans Horsten
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3. Binnen de evolutie van de maatschappij getuigen de begijnhoven van het bestaan van vele generaties ongehuwde vrouwen die zich bewust waren van hun
culturele en sociale rol en hun vermogen om een gemeenschap met zelfbestuur
uit te bouwen.

I De begijnenbeweging
1.1

Historische achtergronden

De tweede helft van de gde en de 10de eeuw zijn waarschijnlijk de meest
treurige periodes in de geschiedenis van de kerk en worden daarom wel
eens de Donkere Eeuwen' genoemd.
Bisschoppen en abten worden aangesteld door de koning of de feodale
heer. Het zijn 'politieke benoemingen', die gepaard gaan met de overdracht
van een aanzienlijk grondgebied. Omwille van de grote materiële voordelen en het prestige zijn de kandidaat bisschoppen en abten dikwijls onbekwame en onwaardige personen. Zij zijn bereid om grof geld te betalen in
ruil voor een benoeming en trachten zich schadeloos te stellen door geld te
eisen van de kandidaat-priesters, die het op hun beurt op de gelovigen
zullen verhalen.

Paus Gregorius VII reageert tegen deze mistoestanden en zal met de
'investituurstrijd' (1075-1085) het benoemingsrecht van bisschoppen en
abten weer in handen nemen. Hij wil ook de mistoestanden binnen de kerk
ongedaan maken. Een sanering die door een aantal priesters, maar vooral
door het gewone volk, als hoogst noodzakelijk beschouwd wordt'.

1.2

Een Europees verschijnsel

In een reactie op deze decadente toestanden in de kerk staan er in de
1 2 de en 1 3d eeuw op verschillende plaatsen priesters en gelovigen op die
terug willen naar de geest van armoede en de evangelische zuiverheid van
de eerste kerk.
Deze drang komt tot uiting in allerlei 'armoedebewegingen'. Elk van die
bewegingen wil op haar eigen manier reageren op de rijkdom, het machtsvertoon en de corruptie van de kerkelijke overheid, op de bisschoppen en
de abten die zich gedragen als vorsten en er vaak een buitensporige levenshouding op na houden. Dat deze strijd vooral gedragen wordt door
vrouwen, heeft allicht te maken met het feit dat het protest tegen de rijkdom
en de macht van de kerk samenviel met een protest tegen de geringschatting van de vrouw.
Nieuw is alleszins dat de religieus geïnspireerde vrouwen een geloof wensen dat in 'rechtstreekse relatie' staat tot God en niet, zoals dat in hun denk-

Geraadpleegde werken: DE JONG J., Handboek der Kerkgeschiedenis, 1932,
deel 1 en OLYSLAGERS WA., 750 jaar Begijnen te Ant werpen, 1990.

wereld paste, met een omweg' langs de corrupte bedienaars van het instituut kerk.

De begijnen- en andere armoedebewegingen beperkten zich niet tot de
Nederlanden. Het is opvallend dat dit verschijnsel zich bijna overal in Europa, gelijktijdig en los van elkaar, voordoet. Er zijn begijnen geweest in
Duitsland, Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk, Hongarije, Polen, Spanje en
Lombardije. Misschien niet altijd in dezelfde vorm, maar zeker in dezelfde
geest.
Om allerlei religieuze en politieke redenen verdwenen de begijnen in de
ons omringende landen voor 1500, alleen in de Nederlanden hielden ze
stand. Het voortbestaan van de begijnenbeweging in Vlaanderen, heeft
zonder enige twijfel te maken met het feit dat de vrouwen hier gingen samenwonen in de 'begijnhoven', zoals wij die nu kennen'.

1.3

Armoedebewegingen

In Frankrijk en Italië was er rond 1100 een beweging die men de
"Wanderprediger" ging noemen. Het waren rondtrekkende kluizenaars,
die de 'naakte Christus' volgden. Ze leefden naar de letter van het evangelie, predikten boetedoening en armoede en hekelden het zedelijk verval
van de priesters en de wantoestanden in de kerk.
Tussen 1100 en 1200 groeit er in het Rijnland, Noord-Italië, West-Duitsland
en in het Zuiden van Frankrijk een armoedebeweging waarvan de aanhangers zich de katharen noemen (afgeleid van het Grieks "kataroi", wat "de
zuiveren" betekent). Ze beschouwen zich de rechtstreekse voortzetters
van de eerste kerk der apostelen. De katharen loochenen elk kerkelijk gezag en de meeste dogma's . Voor hen is Christus de heilsboodschap komen brengen als God en niet als mens. Daardoor ontkennen ze de menswording en dus ook de verrijzenis. De katharen zullen de geschiedenis ook
ingaan als de 'Albigenzen'. Een naam die we opnieuw tegenkomen bij de
zoektocht naar de betekenis van het woord 'begijn'.

In het spoor van de katharen sticht koopman Petrus Valdes in 1176 de
Waldenzen. Aanvankelijk bleven ze binnen de kerk, maar al vlug erkennen
ze het pauselijk gezag niet meer en vinden ze het priesterlijk gezag overbodig. Elke rechtgelovige, man en vrouw, mocht preken, biecht horen en de
absolutie geven. De afvalligheid van de Waldenzen, die tegen de sacramenten waren, heeft de achterdocht van de kerkleiders ten opzichte van
nieuwe bewegingen, waaronder ook de begijnen, nog vergroot.
Geraadpleegde werken: PHILIPPEN L.J.M. De BL'gijnho ven, 000rsprong, Geschiedenis, Inrichting. - Antwerpen 1918 en MENS A. Oorsprong en Betekenis van de Nederlandse Begijnen- en Begardenbeweging. - Antwerpen 1947.
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De Humilaten, een broederschap van viorne leken, ontstaan tijdens de
tweede helft van de 12 de eeuw in Lombardije, kan aanvankelijk op meer
begrip van de kerkelijke overheid rekenen. Een deel van hen evolueert tot
een ketterse sekte, een groter deel blijft de kerk trouw en kiest voor het
levensprogramma van de derde-orde.
Tussen 1200 en 1300 ontstaat in het Noorden van Frankrijk, Vlaanderen,
Luik en het Rijnland, de sekte van de Apostelieken, die zéér nauw aanleunen bij de katharen. Ook zij verzaken aan de aardse goederen en verwerpen de sacramenten en het kerkelijk gezag. Bij de bestrijding van de
apostelieken duikt in 1209 te Keulen voor het eerst de naam 'beginus' of
'beg/na' op en dit in de betekenis van kathaar, ketter en verdachte schijnvrome.
Maar er zijn nog andere op hervorming beluste zielen. Zo ontstaat er na de
kruistochten in 1100 onder Grieks-Byzantijnse invloeden een beweging
waarbij vooral vrouwen zich van de wereld afzonderen, om als kluizenaar te
gaan leven in een cel dicht bij een kerk of een klooster.
Deze vrouwen worden reclusae (kluizenaressen) of mulieres religiosae,
vrome vrouwen, genoemd. Hun aantal neemt zo vlug toe dat hun kluizen
weldra uitgroeien tot kleine agglomeraties rond een abdij.
Zo onstaan de dubbelkloosters, eerst die van de Norbertijnen, later van de
Cisterciënzers. In Vlaanderen hadden de Norbertijnen van Park (Leuven),
Averbode, Tongerlo en Postel in de 12 de eeuw naast hun eigenlijke klooster
een aparte vleugel voor deze vrouwen, die omwille van hun betrokkenheid
bij de wereld niet als kloosterlingen erkend werden.
Ze vormden de derde-ordegroepen, dit ten opzichte van de eerste orde
voor de priesters en de tweede orde voor de kloosterlingen. In ruil voor
geestelijke bijstand van de kloosterlingen verrichten de vrouwen huishoudelijke arbeid. De dubbelkloosters blijken uiteindelijk toch geen ideale oplossing te zijn en worden tussen 1140 en 1200 afgeschaft.
Niet alle viorne vrouwen krijgen een kluis naast een abdij, ook al omdat het
geld kost. Een aantal richt hun huis of kamer in als kluis te midden van hun
medeburgers. Het zijn de 'oneigenlijke reclusen'. Uit deze groep en uit de
groeperingen van de mulieres regliosae rond de hospitalen komt de eerste
groep vrouwen die zich "begijnen" noemen. Vrouwen die altijd de kloostermuren en de heilige regel zullen weigeren.
Het begrip "begun" is ook in die dagen nooit helemaal duidelijk geweest. Er
waren begijnen die kerkelijk waren en geen ketterse stellingen innamen.
Anderen weigerden te werken en trokken in geestelijk habijt al bedelend
door de straten.

Er hebben ook mannelijke begijnen of begaarden bestaan die vanwege
hun onorthodoxe geloofsleer, nog meer dan de begijnen, verdacht werden

van ketterij. Ze waren minder succesvol en sloten zich, in het midden van
de 17 de eeuw, aan bij de derde-ordebeweging van St. Franciscus 3
.

1.4

Bekeren, ordenen of vervolgen

Al deze bewegingen zijn een bedreiging voor de kerk én de strikt geordende middeleeuwse maatschappij. In eerste instantie probeert de kerk
om de volgelingen te bekeren, en wanneer dat niet lukt zijn alle middelen
goed om hen te bestrijden.
Het 4

d

Concilie van Lateranen beslist in 1215 dater geen nieuwe kloosterorden opgericht mogen worden. De Luikse geestelijke Jacob van Vitry, die
in 1216 benoemd wordt als bisschop, is verontwaardigd over deze beslissing.

4. Een zicht op de 'Bleekweide'. Eén van de oudste foto's van het begijnhof.

Geraadpleegde werken: PHILIPPEN L.J.M. De Beg/f nhoi'en, Oooisprong, Ge scliiedenis, Inrichting., Antwerpen 1918. - MENS A. Oorsprong en Betekenis
van (Ie Neclerlancl.se Begijnen- cii Begarclenheneging.. Antwerpen 1947- TEPE WIM, Begijnen in de Lage Landen, Aalsmeer, 1987 - OLYSLAGERS
WA., 70 jaar Begijnen te Antwerpen, 1990. COCKX EVERT. Het Groot
Begijnhof van Leaven, Tielt, 1994. - TISSEGHEM R. en DAEMEN J.
Begijnhoven vroeger en nu., Groot-Bijgaarden 1994, en TRIEST MONIKA.
Liet besloten hof, Leuven 1998.
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Hij zal de begijnenbeweging, zoals ze in de Nederlanden bestaat, verdedigen bij paus Honorius Ill en voor hen een uitzondering bekomen. Deze
uitzondering op de beslissing van het vierde Lateraanse Concilie gold niet
alleen voor de begijnen uit het Luikse, maar ook voor die van Frankrijk en
Duitsland. De gevolgen bleven niet uit. In twintig jaar tijd verspreidt de
begijnenbeweging zich van Luik en Brabant over geheel West-en MiddenEuropa. Ook in het Rijnland neemt de begijnenbeweging een bijzonder hoge
vlucht. Omstreeks 1300 telt Keulen 169 begijnenconventen met ongeveer
1100 begijnen.
Maar in 1311 valt de hakbijl voor de begijnen, wanneer Paus Clemens V
tijdens het concilie van Vienne (Frankrijk) de bul uitvaardigt, die de begijnen
als ketters veroordeelt en dit laat bevestigen door de Raad van Wenen:
"Ons werd mee gededeeld dat bepaalde vrouwen, algemeen begijnen genoemd, behept met een soort van gekheid, debatteren over de Heilige Drieeenheid en de Goddelijke essentie, en dat zij meningen verkondigen over
geloofszaken en sacramenten in strijd met het katholieke geloof, daarmee
vele eenvoudige mensen misleidend. Gezien deze vrouwen geen gehoorzaamheid beloven aan wie dan ook, en niet afzien van hun eigendommen,
noch een goedgekeurde regel volgen, zijn zij zeker niet 'regligieus', dit ondanks het feit dat zij een habijt dragen en geassocieerd zijn met die religieuze orden waarvan zij vinden dat die bij hen passen... Daarom hebben
we beslist en gedecreteerd met de goedkeuring van de Raad dat hun levenwijze definitief moet verboden worden en totaal worden uitgesloten uit de
kerk van God.
Onder druk van vooraanstaande wereldlijken, zoals Johanna en Margaretha
van Constantinopel, werd uiteindelijk in 1318 een mondelinge uitzondering
toegestaan aan de begijnen uit de Nederlanden, omdat die 'ommuurd' leefden en niet rondzwierven. De toegeving werd door Rome nooit op schrift
bevestigd, zodat we kunnen stellen dat de begijnen hier geduld werden
omdat ze samen woonden in wat we nu 'begijnhoven' noemen'.

Geraadpleegde werken: MENS A. Oorsprong en Betekenis ran de Nederlandse
Begijnen- en Begardenbeueging., Antwerpen 1947. - OLYSLAGERS WA.,
750 jaar Begi/nen ie Antwerpen, 1990. COCKX EVERT. Het Groot Begijnho/
van Leuven, Tielt, 1994 -- TISSEGHEM en DAEMEN, Begijnhoven, vroeger
en nu, Groot -Bijgaarden, 1995. —TRIEST MONIKA, Het besloten hof, Leuven
1998.
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2 De begijnen
2.1

Een bewuste keuze

Wanneer we de begijnenbeweging bekijken in het licht van de religieuze
ontwikkelingen van de 11 d e tot de 13 de eeuw, is het duidelijk dat de keuze
om begijn te worden vertrok vanuit een 'verzet' tegen de bestaande wantoestanden in de kerk, eerder dan vanuit een 'conservatieve vroomheid'.
Veel vrouwen ergerden zich aan de weinig stichtelijke leefwijze van een
groot aantal bedienaars van de kerk en wilden terugkeren naar de idealen
van de eerste christenen.
Naast dit religieus motief waren er ook redenen van praktische aard. Veel
auteurs spreken van een te veel aan vrouwen, een 'vrouwenoverschot' ver oorzaakt door oorlogen en militaire acties. Bij gebrek aan betrouwbaar cijfermateriaal moet dit motief sterk gerelativeerd worden.
Een derde sociaal-economische reden is allicht belangrijker. De burgerij
wenste haar bezit bij voorkeur veilig te stellen door het in handen te geven
van de oudste zoon. De andere zonen werden priester of vertrokken naar
het buitenland. De dochters traden in het huwelijk of gingen in het klooster,
een keuze die ook voor problemen zorgde.
Er was te weinig plaats in de kloosters, het intredegeld dat men moest betalen was voor veel vrouwen te hoog en het experiment van dubbelkloosters
was na minder goede ervaringen stopgezet.
Toch moet duidelijk zijn dat de keuze om begijn te worden voor de meeste
vrouwen een bewuste keuze was. Een keuze die de familie trouwens goed
uit kwam. Als begijn mochten de vrouwen hun eigen kapitaal behouden,
wat bij de intrede in een klooster niet het geval was 5
.

2.2

Eerste feminisme en democratie

In een aantal recente uitgaven worden de begijnen de eerste feministen
genoemd. Deze stelling gaat allicht te ver, omdat de term 'feminisme' een
te individueel begrip en een te persoonlijke houding is. Maar het beeld van
de begijnen als vrome kwezels is zeker onjuist. De begijnen hebben altijd
heel bewust de kloostermuren en 'heilige regels' geweigerd.
De begijnen kenden op het hof een hoge graad van autonomie en leefden
in een soort democratie -avant-la -lettre. De grootmeesteres was de 'manager', bijgestaan door een aantal andere meesteressen. In het bestuur van
het hof had de pastoor maar een ondergeschikte rol. De begijnen moesten

Geraadpleegde werken: SIMONS W. en TROOSKENS M., Begijnen en
Begijnhoven, Algemeen Rijksarchief, Brussel 1994 TRIEST MONIKA,
Het besloten hof, Leuven 1998.
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gehoorzamen aan het bestuur, dat ze zelf mochten kiezen en ter verantwoording konden roepen. Binnen de democratische regelgeving hadden
alle begijnen gelijke rechten en gelijk stemrecht, ook al was er een groot
standenverschil binnen het hof.
Met goedkeuring van de hogere overheid beschikten de begijnhoven over
een eigen rechtspraak en de genomen beslissingen moesten door de stadsmagistraten gerespecteerd worden
Die democratische structuur binnen het begijnhof was allicht een noodzaak
om 'sterk' te staan tegenover de wereldlijke en kerkelijke overheid.
Later, in de 'gouden' 17 de eeuw, namen de begijnhoven vaak de functie van
culturele volkscentra op zich. Ze propageerden de volkstaal, bouwden het
hof uit tot een grote onderneming, verzamelden eigendommen en rijkdom,
gaven kunstopdrachten voor hun kerken enz. De begijnhoven getuigen van
het bestaan van vele generaties ongehuwde vrouwen die zich bewust waren van hun culturele en sociale rol en hun vermogen om een gemeenschap met zelfbestuur uit te bouwen. Spiritualiteit en solidariteit gingen er
hand in hand en overstegen de grenzen van hun "stad van vrede". Die ambivalentie boeit reeds eeuwenlang leken, feministen en experts'.

2.3

Oorsprong van de naam begun

Wanneer de meeste kloosterorden in de 17 de eeuw hun geschiedenis schrijven, gaan ook de begijnen op zoek naar hun oorsprong. In de zoektocht
naar een mogelijke stichter was de Heilige Begga, alleen al omwille van
haar naam, een voor de hand liggende kandidaat.
De H. Begga was de dochter van Pepijn van Landen en van de H. Ida. Ze
stierf in het jaar 694, dus lang voor de eerste begijnen rond 1170 verschenen. Het is dus uitgesloten dat ze zelf aan de grondslag van de begijnenbeweging lag. Vooral in het begin van de 1 6 de eeuw liepen de discussies
over de figuur van de H. Begga hoog op, met als gevolg dat men deze
heilige uitriep tot 'algemene patrones' van de begijnen, een compromis waarin
voor- en tegenstanders zich konden vinden.
Enkele auteurs vragen zich af of Maria van Oignies de stichteres van de
begijnen was. Maar Jacob van Vitry, een priester die nauw verbonden was

Geraadpleegde werken: PHILIPPEN L.J.M. , De Begijnhoven, Ooorsning,
Geschiedenis, Inrichting., Antwerpen 1918 - TRIEST MONIKA, Het besloten ho/ Leuven 1998 - VAN AERSCHOT-VAN F-IAEVERBEECK S., Vlaamse
Begijnhoi'en. Een rijk ier/eden, een boeiend heden, een i'erekerde toekomst.
Persnota naar aanleiding van de erkenning van de Vlaamse Begijnhoven als
Unesco Werelderfgoed. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling
Monumenten en Landschappen. 1998.
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met de begijnenbeweging in Wallonië, beschreef in 1215 haar leven en legt
daarin geen verband, zodat ook deze stelling disputabel is.
De theorie dat de Luikse priester Lambertus 'Ie Bègue' de stichter van de
begijnen zou zijn, zorgde in de loop der eeuwen eveneens voor hevige
discussies. Hij zou 'Le Béguinage de Saint-Christhophe' in Luik gesticht
hebben en het woord 'begijn' zou verband houden met zijn bijnaam
'Ie Bègue', wat zoveel betekent als "de stotteraar". Dit zou verwijzen naar
het prevelen van de begijnen. Lambertus was zeker de leidsman van de
Waalse 'vrome vrouwen', maar hij kan onmogelijk doorgaan als de stichter
van de begijnen.
De vraag waar de naam 'begijn' dan wel vandaan komt, levert een bloemlezing aan mogelijkheden op die vaak zéér ver gezocht zijn. Volgens Willem
van Saint-Amour (= 1277) moet men begijn afleiden van 'benignae', wat
een samentrekking van 'bonus ignis' zou zijn en zoveel betekent als 'warme
gloed'.
Volgens een legende uit de 15 de eeuw werden de begijnen gesticht door
een koninklijk gezin uit Bohemen. 'Beghina' zou dan de samenvoeging
geweest zijn van drie namen, die van koningin Beatrix en haar twee dochters Ghiselgundis en Nazarena.
Verwijzend naar een Angelsaksische oorsprong leggen bepaalde auteurs
een verband tussen het 'dienen' van de begijnen en de woorden 'began',
'bigan' of 'biggen'.
Een meer realistische verklaring legt het verband tussen het woord "begijn"
en een verbastering van 'albigens' of 'albigenzen' en dit vanuit het historisch verband dat er bestaat tussen de begijnenbeweging en de katharen.
De meest eenvoudige verklaring verwijst naar de kleur van de kledij die de
katharen en de begijnen droegen, namelijk het beige, ('bege') de natuurkleur van de ongeverfde wollen stof. Ook andere kloosterorden, zoals de
witheren, de zwartzusters e.a. werden genoemd naar de kleur van hun kledij 7
.

Geraadpleegde werken: PHILIPPEN L.J.M. De Begijnhoven, Oooiprong, Geschiedenis, Inrichting., Antwerpen 1918, - MENS A. Oorsprong en Betekenis
van de Nederlandse Begijnen- en Begardenbeweging., Antwerpen 1947, LAM B RECHTS RACHEL, Het Begijnhof van Hoogstraten (1380-1600),
Hoogstraten 1959, - COCKX EVERT. Het Groot Begijnhof van Leuven, Tielt,
1994, TRIEST MONIKA, Liet besloten hof, Leuven 1998.
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3 De Vlaamse begijnhoven
3.1

Oorsprong in Wallonië

Alhoewel het historisch niet met zekerheid vaststaat, mogen we ervan uitgaan dat de eerste Belgische begijnengemeenschappen zich in Wallonië
bevonden. Een kleine groep vrome vrouwen kreeg er de steun van
Jacob van Vitry, een ambitieus priester en kloosterling te Oignies, dat behoorde tot het bisdom Luik.

In het begin van de 13 de eeuw zouden er in Nijvel 2 tot 3 000 begijnen geleefd hebben. Ze woonden samen in meer dan tien, niet ommuurde
groepen'begijnenhuizen' waarvan er geen enkel bewaard gebleven is.

5. Deze gotische kapel, stijlvol bewaard achter gebouwen, eigendom van het Waals
Gewest, is de laatste getuige van het begijnhof van Bergen.

17

6. De naam van het dorp en één woning herinneren nog aan het begijnhof

In Luik is I'Eglise Saint-Christophe, gebouwd in 1240, een restant van het
oudste begijnhof aldaar. Het is de oudste begijnhofkerk van ons land. Het
tweede Luiks begijnhof, dit van de H. Geest uit 1614, is beter bewaard.
Het overzicht hieronder geeft een beeld van de plaatsen waar er in Wallonië
begijnhoven geweest zijn, ook al blijven er weinig of géén sporen over, behalve de vier woningen in Edingen en een gotische kapel in Bergen.
In de provincie Luik waren er, naast deze van Luik zelf, begijnhoven in LensSaint-Remy, Waremme en negen in Hoei. De stad Namen telde vijf
begijnhoven, verder waren er nog in Jambes, Le ffe en Dinant.
De provincie Henegouwen kende het grootst aantal hoven; er waren er in
Soignies, Lessines, Brame-Le-Comte, Beaumont, Morlanwelz, Ath, Binche
en Doornik.
Waals-Brabant beschikt nog over de resten van de begijnhoven van Bergen en Edingen, verder waren er in Waver, Perwez, Jodoigne, Incourt en
Thorembais-St.-Martin.
De Vlaamse begijnhoven mogen dan al werelderfgoed zijn, we mogen het
verschijnsel begijnhoven nooit exclusief voor ons landsgedeelte opeisen'.

Geraadpleegde werken: VERACHTERT FRANS, Voo,aIe Des Heine/.v, Retie
1973, - TISSEGHEM RENAAT en DAEMEN JOS, Begijnhoreii, vroeger en
nu., Groot -Bijgaarden. 1994. - TRIEST MONIKA, Het besloten hof. Leuven.
1998, - UYTTERHOEVEN RIK, Beglinhoven van À tot Z. catalogus tentoonstelling in KADOC, Leuven 1998.
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3.2

Types en karakter van de begijnhoven

3.2.1

Ligging

De begijnhoven ontstonden meestal als kleine ommuurde steden buiten de
oude stadswallen, maar kwamen in de stad terecht bij de uitbreiding van de
steden in de daaropvolgende eeuwen. Dit is het geval voor de begijnhoven
van Lier, Leuven, Diest, Brussel, Mechelen (klein begijnhof) Tienen, Aarschot en Sint-Truiden. Andere begijnhoven zochten de bescherming van
de stad, nadat ze buiten de stadswallen ontstonden en er tijdens de
godsdienstoorlogen, meestal in de 16 de eeuw, verwoest werden. Dit gebeurde met het groot begijnhof in Mechelen en het hof in Antwerpen.
De begijnhoven van Turnhout, Herentals, Hoogstraten, Tongeren en Aalst
lagen vanaf hun ontstaan tegen of binnen de stad 9
.

7.

Het begijnhof van Antwerpen werd in het begin van de 2O eeuw gerestaureerd
in wat men Oud-België stijl" kan noemen. Nu worden die ingrepen systematisch
terug verwijderd.

Geraadpleegde werken: VAN AERSCHOT-VAN FIAEVERBEECK S.,
B egijnhoven, Een rijk verleden, een boeiend he den, een i'ercekerde
fQt'/Qn1.t. Persnota naar aanleiding van de erkenning van de Vlaamse
I3cgijnhoven als Unesco Werelderfgoed. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Al'deling Monumenten en Landschappen. - 1998.
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3.2.2

Types

Men kent drie types begijnhoven. Er zijn begijnhoven met een stadsplan,
een stedelijke structuur van rechthoekige straten en percelen met op één
van de percelen de kerk met een kerkhof of een plein erbij. Tot dit type
behoren o.a. de begijnhoven van Diest, Lier, Leuven en Mechelen.
Totaal anders van karakter zijn de pleinbegijnhoven. Het tweede type
begijnhof wordt gevormd door een driehoekig (Dendermonde, Herentals) of
een rechthoekig plein (Turnhout, Aalst).
En dan zijn er nog de begijnhoven van een gemengd type, een dubbele rij
woningen rond een centraal plein. (Tienen, Sint-Truiden, Antwerpen).
Het begijnhof van Hoogstraten vormt een uitzondering. Het heeft, door zijn
opeenvolgende ontwikkelingen, een vrij eigenaardig grondplan. De huizen
situeren zich rond twee bijna vierkante pleinen. Het is ook het enige begijnhof
met een uitgesproken landelijk karakter 10
.

3.2.3 Architectuur
De begijnen mochten niet naar willekeur bouwen. De oversten stelden de
rooilijn, de grootte, de bouwwijze, de dakbedekking en de afmetingen van
het bijhorend tuintje vast.
We kunnen hier spreken van urbanisatie avant-la -lettre. De bouwstijl verschilt van hof tot hof: Maaslandse architectuur in Tongeren en Sint-Truiden,
Kempense stijl in Turnhout en Hoogstraten, Brabantse bouwstijl in Leuven,
Diest, Mechelen, Aarschot, Herentals en Antwerpen.

Geraadpleegde werken: VAN AERSCHOT SUZANNE, Vlaamse Begijnho v en.Wcrc/derJ,'oec/, Folder uitgegeven door de Afdeling Monumenten en Landschappen. 1999, - VERACHTERT FRANS, Voorsale Des Hemels',- Retie 1973,
- VAN AERSCHOT-VAN HAEVERBEECK S., V/aa,in'e Begijnhoven, Een
/7/k icr/cc/en , ccii boeiend he c/c/i, een icrzekerc/e toekomst. Persnota naar
aanleiding van de erkenning van de Vlaamse Begijnhoven als Unesco Werelderfgoed. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Monumenten en
Landschappen. - 1998.
Geraadpleegde werken: VAN AERSCHOT SUZANNE, Vlaams e Begijnhoven:
J4/erelderjioed, Folder uitgegeven door de Afdeling Monumenten en Landschappen. 1999, - VERACHTERT FRANS, Voorsale De s Hemels',- Retie 1973,
- VAN AERSCHOT-VAN HAEVERBEECK S. , Vlaamse Begijnhoven. Een
rijk eec/cc/en, een hoeiend he den, een verzekerde toekomst. Persnota naar
aanleiding van de erkenning van de Vlaamse Begijnhoven als Unesco Werelderfgoed. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Monumenten en
Landschappen. - 1998.
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3.3

Werelderfgoed

De Unesco, dit is de Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs,
Wetenschap, Cultuur en Communicatie profileerde zich in 1959 voor het
eerst als beschermer van het internationaal cultureel erfgoed. De reden
was het plan voor de bouw van de Aswandam in Egypte waardoor de vallei
met de tempels van Aboe Simbel onder water zou komen te staan.

8.

Het embleem van
Unesco bestaat uit
een cirkel met daarin
een vierkant. De cirkel staat symbool
voor de natuur en de
bescherming. De
rechthoek is een
vorm gecreëerd door
de mens. De cirkel en
de rechthoek zijn, als
het cultureel en natuurlijk erfgoed, verbonden met elkaar

De tempels werden uiteindelijk door de tussenkomst van Unesco en de
financiële inbreng van een vijftigtal landen gered. Hieruit blijkt duidelijk hoe
belangrijk internationale samenwerking is voor het behoud van uitzonderlijke sites.
Gesteund door ICOMOS (Internationale Raad voor Monumenten en Landschappen)" vaardigde de Unesco in 1972 een 'Conventie betreffende de
bescherming van het cultureel en natuurlijk erfgoed van de wereld' uit.

ICOMOS (International Council on Monuments ans sites) is een internationale niet-gouvernementele organisatie van pro6ssionelen die zich bezighoudt
niet de conservatie van historische monumenten en landschappen over dc hele
wereld. De organisatie werd gesticht in 1965 in Warschau als gevolg van de
internationale adoptie van het "Charter van Venetië" één jaar voordien. De
organisatie is de belangrijkste raadgever aan dc Unesco inzake de conservatie
en de bescherming van monumentaal erfgoed en adviseert de opname op de
lijst van het Werelderfgoed.
21

9. Een overzicht van de nog bestaande en verdwenen begijnhoven

22

Ons land ondertekende, door de opeenvolgende staatshervormingen en
de daaraan verbonden wijzigingen van bevoegdheden, pas in 1996 als
147ste land die Unesco -conventie.

Monumenten die in de Lijst van Werelderfgoed worden opgenomen hebben een "universele waarde". Dit brengt met zich mee dat de hele internationale gemeenschap borg staat voor de bescherming ervan.
De financiële middelen van Unesco zijn eerder beperkt. De rijkere landen
moeten in eerste instantie zelf financieel borg staan voor het onderhoud
van het werelderfgoed. Unesco kan op jaarbasis maar over een bedrag van
3 miljoen dollar beschikken. Het is dan ook niet méér dan logisch dat deze
financiële middelen gebruikt worden in derdewereld landen of bij dreigend
gevaar, zoals overstroming, brand, enz.
Voor Vlaanderen werden de begijnhoven, als typisch en "exclusief' Vlaams
verschijnsel voorgedragen. Omdat de begijnhoven in meerdere steden voorkomen en één begijnhof niet representatief is voor het begijnenwezen, werden oorspronkelijk 26 begijnhoven voorgedragen. Na het bezoek van een
commissie van experts werden uiteindelijk dertien sites aanvaard, ni. diegene die het meest representatief waren voor deze religieuze traditie en het
best bewaard bleven.
Het Comité voor het Werelderfgoed van Unesco keurde op 24 juni 1998, in
Parijs het voorstel om de 13 Vlaamse begijnhoven als "wereldmonument"
te erkennen goed, een beslissing die op 2 december 1998 op de plenaire
vergadering van de Commissie in Kyoto officieel ondertekend werd.
Voor het Waalse gewest werden de vier hydraulische scheepsliften van het
Canal du Centre ingeschreven, voor Brussel de Grote Markt.
Een implicatie van deze opname is de ontwikkeling van een gemeenschappelijk beleid inzake de begijnhoven. In dit verband werd, op initiatief van de
vzw Het Convent, "Het Platform voor Begijnhoven" opgericht. Daar komen
we verder in deze uitgave op terug 13.
In alfabetische volgorde worden volgende begijnhoven "representatief' genoemd en op de lijst van het Unesco werelderfgoed ingeschreven
Brugge

In 1242 nam Johanna van Constantinopel de Brugse begijnen onder haar
hoede. Maar het was de Franse koning Filips de Schone (1268-1314) die
13

Geraadpleegde werken: UNESCO, Erikoed Dci- Mensheid, Utrecht 1997, VAN AERSCHOT SUZANNE, Vlaamse Begijnhoven.- Werelderfoed, Folder
uitgegeven door de Afdeling Monumenten cii Landschappen, 1999,- UNESCO
VLAANDEREN, Werelderfgoed, De Unesco conventie en het Vlaams Werelderfgoed onder de loep, Folder uitgegeven door Unesco Platform vzw, Koksijde
1999.
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het terrein onttrok aan de rechtsmacht van de Brugse magistraat en het
zeggingschap over het begijnhof claimde.
In de (hoofd)poort van het begijnhof, dat toeristisch zéér belangrijk is, staat

het beeld van de patrones, de Heilige Elisabeth van Hongarije. In 1927
nam een nieuwe congregatie, de benedictijnse kloosterzusters Dochters
van de Kerk, er haar intrek`.

10

Dendermonde

Een eerste begijnhof in de buurt van de Sint -Giliskerk dateert van 1 26 0 .
Dertig jaar later, in 1288, mochten de begijnen zich vestigen in de buurt van
de Brusselsestraat. Na de verwoesting op het eind van de 16 de eeuw werd
het Sint -Alexiusbegijnhof heropgebouwd: 61 huizen in wat het prototype van
een pleinbegijnhof is, met een enorme 'bleekweide' waarop de kerk staat.
Rond 1850 stond het hof centraal in een partijpolitiek getouwtrek tussen
katholieken en liberalen. Toen deze laatsten aan de macht kwamen kocht
de Gentse Baron Frederik-Charles van der Brugghen -de Nayer het hof en
14

Geraadpleegde werken: BONNEURRE F. en VERSTRAETE L.,
lijk Begijnhof De Wijngaard" in Brugge, Tielt 1992.
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Het Pil,,,se -

kwam het in handen van een vzw. Na het overlijden van de laatste begijn in
1975 stonden leken klaar om zich over het hof te ontfermen' , .
Diest

Het Sint -Catharinahof gaat terug tot 1245, toen verscheidene begijnen zich
buiten de stadsmuren vestigden. Vanaf het midden van de 1 6 de eeuw werden de oorspronkelijk lernen woningen in steen heropgebouwd tot een homogeen geheel dat volgens een darnbordpatroon werd aangelegd. Het
hof, in totaal 4 ha 17 are groot, wordt nu door gezinnen bewoond. In het
Convent der Engelen is een begijnenmuseum ondergebracht, in de voormalige infirmerie een cultureel centrum 16
.

Gent: O.L.Vrouw ter Hooie of het Klein begijnhof

Johanna en Margaretha van Constantinopel zijn nauw betrokken bij het
ontstaan van de Gentse begijnhoven. 'ter Hooie' (daar waar het hooi wordt
gewonnen) zou even oud zijn als Sint-Elisabeth (1234), ook al dateert het
oudste document van 1262, dus 28 jaar later. Het hof, toegewijd aan
O.L.Vrouw, kreeg vorm vanaf 1270 en bevond zich tot 1325 buiten de stadsmuren. Op dit moment wordt het gerestaureerd in een formule die aanleunt
bij het project in Hoogstraten 17
.

Gent: Sint -Amandsberg

Het begijnhof van Sint -Amandsberg is relatief jong en is gebouwd in 1872.
Toen kocht de kapitaalkrachtige Engelbert Auguste Antoine, achtste prins
van Arenberg, acht hectaren landbouwgrond op de Sint -Baafskouter. Hij
deed dit omdat de begijnen het Sint-Elisabeth- of Oud Begijnhof moesten
verlaten als gevolg van een clerico -liberale strijd. Het resultaat is een zeer
planmatig en gestructureerd 'nieuw' begijnhof in neogotische stijl 18
.

Hoogstraten

Het oudste charter dat getuigenis aflegt van de aanwezigheid van begijnen
in Hoogstraten dateert van 3 maart 1380. Dat Katharina van Kuik, een
onecht kind van ridder Wennemaer van Kuik de heer van Hoogstraten, die
toen één van de dertien begijnen was, heeft zeker een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van het hof..
Geraadpleegde werken: STROOBANTS A., 700 jaar Begijnlio/ De,idaînio,ulc,
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1988.
Geraadpleegde werken: VERMIJYTEN F., Onze Vlaamse Begijnhoven, Antwerpen 1973.
Geraadpleegde werken: VERMIJYTEN F., Onze Vlaamse Beg/jîilioren, Antwerpen 1973.
Geraadpleegde werken: SCHEPENS E., 125 jaar Groot Beg/jn/io/ te Sint -

Amandsbeig. 1874-1999.
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De bloeiperiode situeert zich ook hier in de 17 de eeuw. Tussen 1626 en
1724 zal het aantal gebouwen oplopen tot 62, kerk, convent, infirmerie en
poorthuis inbegrepen. In de Franse Tijd wordt de kerk gedegradeerd tot
opslagplaats voor hooi en vanaf die tijd loopt er één rode draad door het
verhaal van het begijnhof: een chronisch gebrek aan middelen om de woningen te onderhouden. 19
In 1992 staan een aantal inwoners van Hoogstraten recht, richten de vzw Het
Convent op en restaureren het begijnhof in een voor Vlaanderen unieke
formule.
Kortrijk
Ook dit begijnhof ontstond door toedoen van gravin Johanna van
Constantinopel. Zij kocht een huis "waar al begijnen verbleven" en schonk
het in 1243, één jaar voor haar dood, aan de begijnen. Haarzuster Margareta
zou het testament uitvoeren. Keizer Karel bevestigde de statuten (1526) en
Albrecht en Isabella zorgden ervoor dat het hof kon uitbreiden (1602). Het
Sint-Elisabethbegijnhof zoals we het nu kennen, dateert van de 17 de eeuw.
De restauratie wordt in verschillende fasen uitgevoerd 20.
Leuven: Groot begijnhof

Over de stichting zijn de meningen verdeeld: in 1205 zouden er al begijnen
geweest zijn, al wordt 1232 als de stichtingsdatum beschouwd. Het begijnhof
"ten Hove" groeide uit tot één van de grootste, belangrijkste en rijkste
begijnhoven van Vlaanderen, een stad in de stad met een prachtig
gebouwenpatrimonium in Vlaamse renaissancestijl. Ook hier begon met
de Franse revolutie het verval, tot de universiteit het geheel in 1962 kocht.
De restauratie gebeurde in de tijdsgeest van toen, een zéér degelijke maar
harde aanpak`.
Lier
Waarschijnlijk bestond er in Lier in 1240 al een georganiseerd begijnenleven. Zeker is dat in 1264 het begijnhof als zelfstandige parochie over een
eigen kapel beschikte. In 1664 werd er de barokke Sint-Margarethakerk

") Geraadpleegde werken: LAM BRECHTS RACHEL, Het Begijnhof van Hoogstraten 1380-1600, Hoogstraten 1959.
20
Geraadpleegde werken: TISSEGEHEM en DAEMEN, Begijnhoven vroeger
en nu, Groot -Bijgaarden 1995.
21
Geraadpleegde werken: UYTTERHOEVEN RIK, Het Groot Beginhof van
Leuven, 1990, COCKX EVERT, Het Groot Begijnhof van Leuven, Tielt 1994,
- OLYSLAGERS W. A., Het Groot Begijnhof van Leuven, Leuven 1973.
-
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gebouwd. De meeste huizen van dit stedelijk- of stratenbegijnhof dateren
van de periode tussen 1675 en 1730 22 .
Mechelen

In 1295 werden de eerste statuten geschreven van een begijnhof gelegen
buiten de muren van de stad op een stuk grond van 23 ha groot. In 1500,
77 jaar voordat een brand het totale begijnhof zou vernietigen, verbleven er
1 800 begijnen. In 1585 riep aartsbisschop Hauchinus de begijnen terug
samen, in de hoop er méér vat op te krijgen. Er ontstond een nieuw begijnhof
dat nu een deel van zijn intimiteit verloren heeft, door het verdwijnen van de
beg ij n hofm uur. 23
.

Sint-Truiden

Het Sint -Agnesbegijnhof werd vanaf 1258 buiten de wallen van de stad
gebouwd. Het was ommuurd en gebouwd volgens een ander patroon dan
het huidige. Wat nu een pleinbegijnhof is, was toen duidelijk een
stratenbegijnhof. Het plein voor de kerk stond vol woningen, die in 1780
afgebroken werden op het moment dat men een viertal conventwoningen
optrok. Enkele jaren later werd het hof onteigend en verkocht. In 1970
verwierf het provinciebestuur een aantal woningen en de kerk, die nu een
onderdak biedt aan het Provinciaal museum voor Religieuze kunst 24
.

Tongeren

In 1257 legden Tongerse begijnen binnen de stadsmuren de basis van het
Sint -Catharinahof aan de Jeker. Voordien, zeker al vóór 1243, woonden ze
samen in de omgeving van de huidige Kogelstraat buiten de wallen. Vooral
in de 17 de eeuw was er een intense bouwactiviteit. Na de opheffing van het
hof werden de poort en enkele huizen afgebroken, zodat het gesloten karakter verloren ging. Verder bleef het typische stadsbegijnhof in grote mate
bewaard. De vroeg -gotische kerk, verscheidene woningen en de infirmerie
zijn beschermd 25.

11

Geraadpleegde werken: BIERMANS K., Hel Begijnhof te Lie': Antwerpen
1948, - DEVOCHT K., Het Lier,s Beg ijnhof 1990.
Geraadpleegde werken: VAN ROY T., Oorsprong, bloei en toekomst van het
Mechels Groot Begijnho/ binnen de stadsmaren, Mechelen, 1981, -PAAR
DEWIN, - The Beguinage- Church in Mechelen. KUL Leuven 1994.
Geraadpleegde werken: TI SSEG EH EM en DAEM EN, Begijnhoven vroeger
en nu, Groot-Bijgaarden 1994, - VERMUYTEN F., Onze Vlaamse Begijnhoven,
Antwerpen 1973
Geraadpleegde werken: TISSEGEHEM en DAEMEN, Begijnhoven vroeger
en nu, Groot-Bijgaarden 1994, - VERMUYTEN F., Onze Vlaanise Begijnhoven,
Antwerpen 1973
27

Turnhout

Het typische pleinbegijnhof van Turnhout werd pas in 1340 voor het eerst
vermeld, ook al zullen er al vroeger 'vrome vrouwen' geleefd hebben in de
stad. Heropgebouwd na een brand in 1562 ging het een grote bloei tegemoet met 30 begijnen in 1591, 100 in 1659, 200 in 1665 tot 360 in 1693.
Die bloeiperiode duurde tot het einde van de 1 gde eeuw en werd slechts
even onderbroken tijdens het Frans bewind. Nu is het begijnhof eigendom
van het 0.0MW. 26

.

De andere Vlaamse begijnhoven werden (voorlopig) niet als werelderfgoed
erkend. Een aantal van hen staat allicht op de wachtlijst, andere hebben
hun eigenheid verloren en een aantal zijn, op sporen na, zo goed als verdwenen.
In Aalst blijft er weinig over van het Sint-Catharinabegijnhof (1265) in de
Pontstraat. In 1947 "verving" de Maatschappij voor Goedkope Woningen
bijna gans het hof door 56 woningen in "Vlaamse stijl". Het begijnhof van
Aarschot (1251) werd, bij de aanleg van de Stationstraat (1861) doormidden gesneden en in 1944 gebombardeerd. Het werd gereconstrueerd, terwijl aan de overzijde van de straat het monument "de molen van den
Hertogh", een ruïne is. In Anderlecht is het kleinste begijnhof (1252) met
twee ommuurde huizen, goed bewaard. Het begijnhof van Antwerpen,
langs de Rodestraat, is weinig gekend. Het werd vanaf 1545 gebouwd
nadat een oudere vestiging uit 1240 totaal verwoest werd. Begin 20ste eeuw
werd spijtig genoeg een restauratie in 'oud-België-stijl' doorgevoerd, maar
nu is het hof blijkbaar in betere handen. In Borgloon werd rond 1130 de
Graethemkapel gebouwd. In 1259 ontstonden er een gasthuis en een beperkt begijnhof. Nu blijft er nog alleen de Graethemkapel als getuige. Het
begijnhof van Brussel (1252) telde ooit 800 begijnen op een totale bevolking van 30 000 inwoners. Nu staat op het begijnhofplein alleen nog de
Sint-Jan de Doperkerk, door grondspeculatie verdween de rest. In
Diksmuide is alles nieuw, ook het begijnhof werd zeventig jaar geleden na
de oorlog terug opgebouwd. Het origineel dateerde van voor 1273. In Gent
is er het Sint-Elisabeth of Oud Begijnhof. Het ontstond in 1234 op grond
van de Bijloke -abdij op het 'Broek' aan de Burgstraat. Na zes eeuwen moesten de begijnen er in 1872 plaats maken. De grachten werden gedempt en
er werden nieuwe straten getrokken, waardoor het geheel in het stadscentrum werd opgenomen. Ook nog in Gent was er het
Sint-Aubertusbegijnhof of Poortakker langs de Oude Houtlei. Ontstaan
in 1278 waren er nooit méér dan een 20 -tal begijnen die zich bezighielden
met ziekenzorg. Het verdween (haast) volledig rond 1800.
Geraadpleegde werken: VERACHTERT FRANS , Vuur.sale Des Hemels, Retie 1973, - TISSEGHEM RENAAT en DAEMEN JOS, Begijnho ren, vroeger en nu, Groot -Bijgaarden, 1994
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11. In Sint - Tm/den is het begijnhof al erg vroeg geprivatiseerd. De stad en de
provincie zijn nog eigenaar van een aantal gebouwen.

In Hasselt was er in 1245 sprake van begijnen die samen leefden'. Dit
eerste begijnhof verdween in 1567. Het huidige begijnhof dateert van 1571
(het gedeelte op de rechteroever van de Nieuwe Demer) en de uitbreiding
tussen 1707 en 1780, op de linkeroever. De kerk werd in 1944 bij vergissing
vernield en er blijven weinig originele gebouwen over. Het begijnhof van
Herentals werd, voor 1260, over de Nete en buiten de stadswallen opgericht. In 1574 werd het platgebrand. Het driehoekig pleinbegijnhof, zoals
we het nu kennen, met centraal een kleine barokke kerk, dateert van 1597.
In Leuven wacht het klein begijnhof, in de nabijheid van de Sint -Geertruikerk
en een grote brouwerij, op restauratie, tenzij het kapitaal het pleit wint. Het
Klein -Begijnhof van Mechelen is als herwaarderingsgebied, een sfeervol
stukje Mechelen, opgenomen in de stad sinds de muren in 1798 ontmanteld werden. In Oudenaarde vond het Sint Rochusbegijnhof, opgericht in
1273, in 1449 na verwoesting een nieuwe lokatie. Het is allicht het meest
sobere van alle begijnhoven. Sinds 1926 is het in handen van een vzw
Begijnhof Oudenaarde.
In Overijse is alles verdwenen behalve de kapel, en ook die is beroofd van
al wat er waardevol was. De schamele resten van het begijnhof van Tienen
liggen aan de Bostsestraat. Het hof werd in 1242 gesticht. Na het vertrek
van de laatste begun in 1857 werden de huizen door particulieren bewoond
of gesloopt. De bombardementen van mei 1944 brachten zware schade
aan en een brand in 1976 herschiep de kerk tot een ruïne.
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12. Het begijnhof van Bi/zen is in de jaren '70 verdwenen. Wat rest is een straatnaam en een woning naast de beek.

Maar er waren destijds nog meer begijnhoven. Nu zijn ze vergeten of niet
meer dan een legende. We geven een overzicht in alfabetische volgorde,
met tussen haakjes de datum dat ze opgericht werden én het jaartal en de
reden dat ze verdwenen, voor zover we beschikken over deze gegevens:
Assebroek - Brugge (13 de eeuw), Assenede (13 de eeuw), Astene - Deinze,
Bilzen (1256 tot jaren '70), Boekhout, Brugge - Saint-Aubert (1269 tot
16 de eeuw), Brussel Klein begijnhof (1646 tot 1796), Damme (rond 1250
gesloopt in 1615), Deinze (1273 verwoest in 1382), Dudzele (voor 1266),
Duffel (1651), Eeklo (begin 15 de eeuw), Eppegem - Zemst (einde middeleeuwen tot 1579), Geel (midden 13 de eeuw), Gent - Blauw begijnhof (14 1
eeuw), Geraardsbergen (1244, gesloopt in 1880), Gistel (1275, verdwenen voor 1678), Halen (stichting niet gekend, verdween voor 1572), Halle
(1412), Hamme (stichting niet gekend, verdwenen in de 17 de eeuw), Henis
- Tongeren (13 de eeuw), Herk -de -Stad (13 de eeuw), Hocht - Lanaken, leper
Sint-Christine (1240 tot verwoesting tijdens oorlog in 1383), leper - SintThomas (1273 tot verwoesting tijdens dezelfde oorlog), leper - Zwart
begijnhof, leper— Fusie Sint-Christine en Sint-Thomas (gesticht in 1422 en
verwoest in WO I), Landen, Linkebeek, Lokeren (voor 1503), Lummen
(voor 1279), Maaseik (voor 1265), Maldegem (1343 en verdwenen eind
15 de of begin 1 6 de eeuw), Menen (rond 1300), Mesen (rond 1060), Nevele,
Nieuwpoort (1314), Ninove (voor 1370), Oudenaarde - Van Sion (1286),
Oudenaarde - Van Pamele (voor 1409), Oudenburg, Puurs, Ronse (2 de
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helft van de 14 de eeuw en verwoest na 1536), Sint -Pieters-Leeuw, Temse
(1566, maar al vlug verdwenen door godsdienstoorlogen), Tielt (voor 1342
en verwoest in 1393), Torhout (1275 en verdwenen in 1501), Vilvoorde
(l Ste hof 1239 en bij brand verwoest in 1578) Vilvoorde (2 de hof: 1585 en
gesloopt in 1900), Zichem (voor 1370 en omgevormd tot klooster in 1468)
Zoutleeuw, (1 51 hof: 1245 en bij brand verwoest in 1578), Zoutleeuw (2'
hof: 1588 en gesloopt in 1970), Zuienkerke (voor 1315).
Nederland en Frankrijk.

Nederland telt twee begijnhoven, die het Calvinisme overleefden, het
begijnhof van Amsterdam (1346) en Breda (1534).
Toch blijven er nog poortgebouwen in Delft en Dordrecht en talrijke herinneringen in plaats- en straatnamen, zoals in Middelburg, Hulst, Haarlem, Eindhoven, 's-Hertogenbosch en Maastricht. Onze Noorderburen verwarren vaak
hun zogenaamde "Hofjes", wat bij ons Godshuizen zijn, met onze
begijnhoven.
In Frankrijk vinden we het laatste begijnhof in Cambrai (Nord-Pas de Calais); het gaat eigenlijk om het Begijnhof van Saint -Vaast, dat in 1354 werd
gesticht en naar hier overgebracht, in een verkleinde versie met enkele
huizen aan een binnenpleintje dat toegankelijk is via een rondboogdeurtje
aan de Straatkan t27.

' Geraadpleegde werken: VERACHTERT FRANS, Voorsale Des Hemels,- Retie
1973, - TISSEGHEM RENAAT en DAEMEN JOS. Begijnhoven, vroeger en
nu., Groot-Bijgaarden, 1994, - UYTTERHOEVEN RIK, Begijnhoven van A
tot Z, catalogus tentoonstelling in KADOC, Leuven 1998, DAENEN V. Sociaal-econoniisclie en m orfologische veranderingen in de Vlaamse begijnhoven
i'anaf het einde van de Franse revolutie, Verhandeling ingediend tot liet behalen van de graad van licentiaat in de Geografie an de KUL Leuven 1999, VAN AERSCHOT-VAN HAEVERBEECK S., Vlaainse Begijnhoven. Een rijk
verleden, een boeie n d heden, een verzekerde toekomst. Persnota naar aanleiding vande ekeig van de Vlaamse Begjnhoven als Unesco Werelderfgoed.
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Monumenten en Landschappen. - 1998.
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13. Testament van Katharina van Kuik, een onecht kind van ridder Wennemaer van
Kuik. Zij was één van de dertien begijnen ten tijde van de stichtingsakte van het
hof. In haar testament schenkt ze een tuin, haar huis en een (huis)kapel, zodat
het begijnhof kan uitbreiden.
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4 Het begijnhof van Hoogstraten
Hoogstraten

4.1

Hoogstraten en Wortel behoorden, tot de 11 de of de 12 de eeuw, tot het grondgebied Vorsel. Het sleuteldocument voor de geschiedenis van Hoogstraten
is een oorkonde van 24 februari 1213 die Hendrik L hertog van Brabant
zond aan de heer van Breda. Daaruit wordt Hoogstraten genoemd bij de
steden die hij onlangs (1209 - 1210) heeft opgericht.

De oudste heren van Hoogstraten waren afkomstig uit het huis van
Gemmenich, in de provincie Luik. Van hen ging de heerlijkheid door het
huwelijk over op de heren van Kuik.
Sinds 1428 was Hoogstraten in het bezit van het huis van Borsele en vervolgens van het huis van Culenborg in Gelderland. Onder
Elisabeth van Culenborg, die in 1502 huwde met Jan van Luxemburg en
na diens dood in 1509 met Antoon de Lalaing, bereikte Hoogstraten zijn
grootste bloei 28
.

4.2

Ontstaan

4.2.1

De stichtingsakte en statuten

Het oudste charter dat getuigenis aflegt van de aanwezigheid van begijnen
in Hoogstraten dateert van 3 maart 1380. Het is de stichtingsoorkonde toegewijd aan de kapelanie van O.L.Vrouw in de kerk van het 'nieuw begijnhof',
geschonken door het echtpaar Henricus Ymmen en Katharina Boom van
Mind erhout.
Een tweede belangrijke oorkonde is die van 8 juli 1381 waarin de heer van
Hoogstraten, Jan III van Kuik, een belangrijke schenking doet. "De begijnen, dertien in getal, kregen de volle eigendom van een woonstede welke
ze, tot dan, van zijn voorzaten in gebruik hadden tegen betaling van een
jaarlijkse cijns".
Uit beide akten blijkt dat er al langer begijnen in Hoogstraten verbleven. In
de eerste akte is er sprake van het 'nieuw' begijnhof; in de tweede verwijst
Jan van Kuik naar zijn voorzaten, die huur ontvingen. Zijn voorvaders stierven in 1364 (Jan II), 1337 (Jan I) en 1303 (Willem). Zo klimmen we terug
tot de eerste helft van de veertiende eeuw. Het is dus niet uitgesloten dat
het begijnhof van Hoogstraten niet lang na de andere

Geraadpleegde werken: OBREEN H., Bijdragen tot de gevcIiiedei,iv der oiut vIe
1/ere,, van Hoog s tralen, HOK 1936, - LAMBRECHTS R., Het Beg//u/ia! van
Hoogsiraten 1 380 - 1 600, HOK 1959, - LAUWERYS .1., Hoogstraten, Vrij lucid en Hee rlijkheid, HOK 1 96 3
).

33

De historische nota
Voor de aanvang van de restauratie werd er een historische nota
opgemaakt. In deze studie werd vooral de bouwevolutie en -geschiedenis van de woningen onderzocht. De Hof- en Conventrekeningen,
die op het eerste gezicht de meest aangewezen bronnen lijken, vermelden meestal niet meer dan sobere boekhoudkundige gegevens.
Bovendien werden de huizen op het begijnhof in Hoogstraten niet
opgetrokken en onderhouden door het Hof, maar door de begijnen
zelf en die individuele rekeningen bleven niet bewaard.
Ook de drie hofboeken en een aantal losse documenten B, waarin de
akten van de bouw en de verkoop van de woningen vermeld staan,
toonden bij een eerste lezing een bijna onontwarbaar kluwen aan
contracten. Ze vermelden alleen de naam van de koper en de vorige
eigenaar, zonder dat daaruit blijkt op welk huis ze precies betrekking
hebben.
Maar gekoppeld aan een lijst opgemaakt in 1796, met de vermelding
van alle eigenaars en het huisnummer van hun woning, blijken de
hofboeken uitzonderlijk rijke registers te zijn. Vertrekkend van die
lijst kan men, aan de hand van de verkoop- en bouwakten die vermeld staan in de hofboeken, een nauwkeurig spoor volgen in beide
richtingen: terug in de tijd tot in 1506, wanneer bij een brand alle
vroegere hofboeken verloren gingen én naar de huidige toestand toe.
Meer recent zijn er nog andere bronnen, zoals het archief van de
Commissie van Openbare Onderstand (het huidige OCMW), eigenaar van het hof vanaf het einde van de 18 de eeuw. Verder zijn er de
kadasterplans, die vanaf 1830 opgemaakt werden voor het Ministerie van Financiën en tenslotte zijn er de bouwaanvragen en de aanbestedingen, afkomstig uit het archief van de Provincie Antwerpen.
Een tweede invalshoek was de toestand ter plaatse zoals die kon
worden vastgesteld tijdens de restauratie. Bij de ontmanteling van
de woningen kwamen er onder de bepleistering sporen van de vroegere bouwconstructies Vrij. Sporen die het uitzicht en indeling van de
huizen in een vroegere periode zichtbaar maakten: sporen van vroegere buitendeuren en ramen in wat later binnenmuren werden, en
dus binnenmuren van een latere datum moeten zijn. Op die manier
kwamen er tijdens de restauratie een groot aantal historisch gegevens vrij.

Stadsarchief nr 187B, drie hofboeken: BI van 1506 tot 1649. B2 van
1651 tot 1732 en B3 van 1702 tot 1807.
Stadsarchief ni - 187B4, losse documenten in verband met verkoop van
woningen van 1647 tot 1754.
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begijnhoven van de streek ontstond. We denken dan aan het begijnhof van
Herentals in 1260 en dit van Breda in 1266.

In de oorkonde van 1381 kregen de begijnen ook de toelating om een kapel
te bouwen en een kerkhof aan te leggen. Zoals op veel andere plaatsen
stelden ook hier grootgrondbezitters eigendommen ter beschikking van de
begijnen, in het vooruitzicht dat er een begijnenparochie zou gesticht worden.
Dat Katharina van Kuik, een onecht kind van ridder Wennemaer van Kuik,
bij het ontstaan van het hof één van de dertien begijnen was, heeft zeker
een belangrijke rol gespeeld.

De oudste gekende statuten van het begijnhof van Hoogstraten dateren
van 1509 en werden aangepast in 1606, 1646 en in 1712. Ze werden meestal
opgesteld en aangepast naar de behoeften van de tijd of waren niet méér
dan een bevestiging van de bestaande toestand. Vanaf midden 19 1e eeuw
werden er meer algemene en dezelfde statuten voor alle begijnhoven uitgevaardigd 29

4.2.2

.

Branden en oorlogsschade

Van de vroegste bouwactiviteiten is helaas niets meer terug te vinden. In
het oudste bewaarde hofboek (van 1569 tot 1649) lezen we: "anno domini
XV hondert VI (1506) opten witten donderdach tsavens es gheboert in
hoochstraten eenen scadelijck ende deerliken brant inden we/ken des hoefs
boeck verbrande". Daarmee gingen alle bouw- en verkoopakten uit vroegere periodes onherroepelijk verloren.
Bij de haardtelling in 1553 stonden er veertien huizen op het begijnhof. Kort
daarna zou het hof door een viertal branden geteisterd worden. In 1559
brandde de zuidzijde van het hof af en vier jaar later, in 1563, werden
"noortwaerts alle die torfhuysen met het sieckhuys (infirmerie) vant outhuys
(het convent) door de vlammen verteerd".
Eén jaar later, in 1564, worden er vier nieuwe huizen gebouwd, om aan de
woningnood tegemoet te komen.
Maar Hoogstraten kwam vanaf 1567 in de frontlinie van de Tachtigjarige
oorlog te liggen, waardoor "de baighijnekens van den selven baghijnhove
soo sijn verstorven ende vertrocken daterjegenwoirdich (1604) aldaermaer
twee meer wonen en in alles oyck maer negen huyskens opt begijnhoff sijn,
daeraff alleen/jck de vier bewoond bi] de bagijnkens" (1600).
Geraadpleegde werken: VAN SCHIJNDEL BW., Hoogstialens oude Flui2en
deel I, 110K 1940, - ADRIAENSEN E., I loogstraten, ftr.a,ne -

ei, Families,

fing van hamut schilf eim, 1899,— LAM BRECHTS R., Het Begijnhot ian Hoogstraten 1380-1600, HOK 1959.
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14. In 1600 situeerde het begijnhof zich langs de Achterstraat, de verbinding tussen
de Leemstraat en de Peperstraat.

Het begijnhof kende in de tweede helft van de 16 de eeuw een dieptepunt in
zijn geschiedenis. Toen werden er negen woningen geheel of gedeeltelijk
vernield en bleef er eenzelfde aantal behouden".

4.2.3. Het begijnhof in 1600
Met de gegevens van de historische studie is het mogelijk om de negen
woningen, die in 1600 op het hof stonden, te lokaliseren en zo een uniek
beeld te tekenen van het begijnhof voor de grote bloeiperiode.
De ingang van het hof situeerde zich toen langs de 's Boschstraat. De
linker zijgevel van het vroegere Convent (nr 9), waar nu het museum is,
was oorspronkelijk de voorgevel van een kleine woning die naast de toegangsweg stond.
Daar bevond zich toen al het convent of het 'oudhuys en sieckhuys'. De
begijnhofmuur - toen was er sprake "vanden ghelint" - aan de noordzijde,
achter het museum, stond toen drie voet méér naar binnen. Hij zal zijn definitieve plaats en vorm krijgen in 1635, wanneer het hof uitbreidt in de richting van de Vrijheid. In die muur waren de sporen van de eerste poort nog
duidelijk zichtbaar.
Bij de restauratie besloot men om deze eerste ingang te herstellen. De nieuwe
poort, die in 1998 geplaatst werd, hangt onderaan terug aan de hengsels,
waaraan eeuwen terug de eerste poort van het begijnhof hing.

Van de negen huizen stonden er vier 'in scaelydack noortwaert achter den
choor'. Het zijn de huidige woningen nr. 5, 6, 7 en 8. Ze stonden aan de
westkant van het 'oudhuys' en werden gebouwd na de brand van 1563 31 .
Woning nr. 5 werd in 1564 aangegeven als 'dlest huys westwaerts' 32 en in
1626 gesitueerd "neffens de meure des begijnhoffs alsmen compt uuyt de
kercke". In die dagen stond de begijnhofmuur dus naast woning nr. 5, even10

U

Zie LAMBRECHTS R., Hel Begijnhof van Hoogstralen 1380-1600, Hoogstraten HOK 1959
Gemeentearchief, 187B1, p 25-26: "alsoo dat bij faulte van brande op ver sceijde tijde gebuert opt bagijnhoff alhier anno 1563 veel baghijnkens
bescaedicht werende zoo seere datsij moeten thoffverlaeten oft het hoff moeste
timmeren tot behoeff der selver begijntiens. Soo hevet hoff getimmert anno
1564 sekere renten vercoopende ende andere lasten maeckende grootelijek tot
achterdeel ende scaede des hoofs, die vier huijsen staende in scaclydack
noortwaert achter den choor. Maer omme die penningen weder om te gccrijghen
ende te deploijrcn totte gemeynen oijrbaer soo hevet hoffdese huysen geveylt
ende vercocht inder selven iaere den 1 7 augusti. Ist voyrwaerde die dese huijsen
coopen sullen huer verbinden oft haere crffgenaemen die huijsen te lacten in
goede redelijke zeeke van dacken mueren plaveyssel gclaesen etc. ende mits
dat naegelvast is daervuyt te daer.
Genieentearchief, 187 Bi, p 26
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wijdig aan de Vrijheid, langs de Achterstraat, die toen de verbinding maakte
tussen de Peperstraat en de Leemstraat, twee straten die nog bestaan.

De toenmalige westermuur volgde de Achterstraat niet tot bij de zuidermuur, zeker niet meer in 1600. Het begijnhof had toen al een tweede ingang, langs de Vrijheid, waarvan in 1533 voor het eerst sprake was. De
doorgang van de kapel naar de Vrijheid moet dan gezien worden als een
corridor tussen het erf van de pastorij en een nog onbebouwde weide, die
toen al tot het hof behoorde. Om de inkomsten van de pastoor te verzekeren, was er aan de pastorij een boerderij verbonden.
In 1635 besliste het hof om "tegen den naesten zoomer met eenen muer te
besluyten zeeckere hunne erve ledich liggende binnen de vrjheidt van
hoochstraten neffens de Boschstraete". Door de bouw van deze nieuwe
noordermuur (en niet de zuidermuur, zoals door Lauwerys werd beweerd)
werd de muur langs de Achterstraat overbodig en kwam er ruimte om het
hof uit te breiden.
Het is dan ook niet toevallig dat men kort daarop, in 1637, de woning nr. 4
tegen huis nr. 5 aanbouwde.
Van het nieuwe erf was toen nog geen sprake. De muur waartegen nu de
turfhuisjes van de woningen 17 tot 27 staan, vormde de zuidermuur. Langs
deze zijde stonden nog vier woningen, waarvan er drie bij de brand in 1559
beschadigd werden.

Het eerste was de huidige nummer 26, "recht achter den cooersuytwarf' 34
Als we enkele kleine hiaten speculatief overbruggen kunnen we met de
gegevens van de hofboeken, wat deze woning betreft, opklimmen tot de
eerste helft van de 16 de eeuw. Het huis stond er al in 1523 11 , het bezat twee
schouwen en was tot 1655 met stro gedekt. De woning was groter dan de
huidige woningen 25 en 26 samen. Zo kon het nummer 26 zeker tot 1639
nog beschikken "over den hoff liggende neffens heur huys westwers en
over den halven ganck daer naest oostwaers" 36 In verband met de aktuele
nrs. 25 en 27, respectievelijk gebouwd in 1662 37 en 165338, wordt vermeld
dat ze zijn gebouwd op een ouder bouwsel. Vermits er voordien ten westen
van nr. 26 een tuin was en aan de oostzijde de hierboven aangehaalde
gang, kan het niet anders dan dat woning 26 bij de bouw van nr. 25 en
nr. 27 telkens een stuk moest inleveren.
.

.
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Het tweede huis, nu het nummer 24, was het enige huis dat niet beschadigd werd bij de verwoestende brand in 1559. Ondanks het feit dat het huis
in 1562 al voorzien was van een schaliën dak, waren de voor- en westergevel in 1626 39 nog altijd uitgevoerd in vakwerkbouw en leem. Aan beide
zijden van het huis was er een gang, wat mogelijk de reden was dat het huis
gespaard bleef bij de brand.
Dit huis werd in 1769 afgebroken met de bedoeling "de materialen daer van
te gebruycken ende een nieuw huys op die plaets te bouwen".
Verder oostwaarts "teghen ouhuys over" bevond zich "het lest schaliën huys".
Het oorspronkelijke gebouw, van voor 1506°, dat twee schouwen bezat,
brandde volledig af en werd in 1561 "van gronde nieufs opgebouwd". In het
huis bevonden zich een keuken "soomen vande straat gaet int huys" en een
"groote kamer naest den hoff', vervolgens nog een kleine keuken, kelder en
een kelderkamer.
Bij de bouw van de kerk, tussen 1680 en 1687, werd het afgebroken en
vervangen door woning 23 zoals we die nu kennen. Deze woning is zonder twijfel het zogenaamde "kerkhuis", een woning die samen met de kerk
(moest) opgetrokken worden..

Ten oosten van woning 23 waren er tuintjes met verderop 'het leste huys
dat van leem was met stroyen dake
sonder solderinghe en rontomme
in leeme muren . Dit huis had één schouw in het midden waardoor het
werd opgedeeld in twee halve huizen en evolueerde tussen 1623 en 1642
tot wat nu de woningen 19 en 2042 zijn.
.43
De eerste woning kreeg een schaliën dak in 1649, de tweede pas in
Op dat moment moest de woning, zoals alle andere begijnhofhuizen, een
......

' 41

ronde deur als ingang krijgen.
Waar nu de woningen 17 en 18 staan, waren toen tuinen en een bakhuis.
Tegenover deze woning stond er nog een lernen huis, dat door de bewoonster bij testament tot armenhuis was bestemd. Waarschijnlijk werden met
de overblijfselen van dit huis de woningen 14, 15 en 16 gebouwd 44.
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15. Oorspronkelijk telde elke woning maar twee kamers, telkens een wooneenheid
voor één begijn. De zolders werden als berging gebruikt en waren alleen bereikbaar met een ladder langs de voorgevel. De muur, evenwijdig tussen de voorgevel en de latere uitbouw de keuken en de kelder met daarboven een opkamer— was aanvankelijk de buitenmuur.
-
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4.3.3 Typologie van de oudste begijnhofhuizen
De eerste woningen waren opgetrokken in vakwerkbouw en gedekt met
stro. Rond een grote centrale stenen schouw stonden vier buitenmuren
opgetrokken in skeletbouw, een houten constructie met daartussen vlechtwerk van latten, aangesmeerd met leem en kalk.
Later, vermoedelijk op het einde van de 16' en het begin van de 17 d ' eeuw,
werden de huizen 'versteend'. De basisconstructie in hout bleef vaak behouden, maar de invulling met latten en leem werd vervangen door steen.
Bij de ontmanteling van de woningen werden op verschillende plaatsen nog
sporen van de oorspronkelijke vakwerkbouw teruggevonden. Dat was zo
tussen de huizen 19 en 20, 25 en 26 en in het Convent (nr. 9).
Ook de afsluiting van het hof was aanvankelijk in paal- en vlechtwerk. In
1550 gaf Gravin Elisabeth van Culenborg de opdracht om, daar waar de
muur vernieuwd moest worden, deze in steen op te trekken.
Na de grote brand in 1506, waarbij 130 van de naar schatting 230 huizen
die Hoogstraten telde in de vlammen opgingen, was het verboden om nog
huizen met stro te dekken. Uit de hofboeken blijkt dat de begijnen zich
weinig aantrokken van deze ordonnantie, want regelmatig wordt er nog stro
aangekocht om de daken te dekken.
Woning nummer 7 is met zijn dubbele centrale schouw het prototype van
een 'versteend' model van de eerste begijnhofhuizen.
Een groot deel van de woningen van het oude erf kende, wat de indeling en
de uitbouw betreft, een zelfde evolutie. De huidige binnenmuur, evenwijdig
met de voorgevel, was vroeger de achtergevel.
Oorspronkelijk telden de huizen maar twee kleine kamers, waarin telkens
één begijn woonde. De zolder, die gebruikt werd voor de berging van brandhout, kon men enkel bereiken met een ladder, langs de luiken in de voorgevel. Later werd het dakvlak achteraan verhoogd en verlengt, waardoor er
ruimte kwam voor een keuken, een kelder met daarboven de opkamer en
een trap naar de zolder.

De woningen die deze evolutie doorgemaakt hebben zijn nog duidelijk herkenbaar. Meestal werd de hoogte van de oorspronkelijke achtergevel niet
aangepast en dikwijls bleef de oude muurplaat liggen 45.
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1670

I 6. Het begijnhof kent zijn bloeiperiode in de 1 7 eeuw. Eerst is er de uitbreiding in
de richting van de Vrijheid (situatieplan 1650) en vanaf het midden van de eeuw
naar het nieuwe erf (situatie 1670).
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4.3

De bloeiperiode

4.3.1 De gouden eeuw
Het Twaalfjarig Bestand kondigt in 1609 de gouden eeuw aan voor het
begijnhof. Vanaf 1611 worden er in het hofboek weer verkoop- en bouwakten opgetekend, het zijn de eerste sedert 1578.
Eerst wordt het oude erf vol gebouwd en bijna tegelijk is er een uitbreiding
naar de Vrijheid toe. Systematisch worden de huizen 4, 3, 2 en 1 gebouwd.
Daarna bouwt men een centrale blok van negen woningen tegen de Vrijheid, op de plaats waar nu de poort is. Dan volgt een rij woningen waar nu
de bijgebouwen van de pastorij zijn. Deze woningen hadden elk één van
die typische voortuinen door een muur en een poortje aan het oog onttrokken, zoals we die in een groot aantal andere begijnhoven zien. Die ommuurde tuinen mochten aangebracht worden op voorwaarde dat men ze
zou verwijderen indien dit later nodig was voor de bouw van de kerk.
Omdat er steeds meer begijnen kwamen moest het hof uitgebreid worden.
Die uitbreiding naar het nieuwe erf, waardoor er ruimte kwam voor meer
woningen, begon vanaf 1636. De westenmuur achter de pastorij dateert
van 1676, die datum is in baksteen aangebracht in de tuinmuur.
Tegen de zuidenmuur van het nieuwe erf is in het begin van de 18de eeuw
de kapel van O.L. -Vrouw van Sma rt en gebouwd. In de beglaasde rondboognis staat een 1 gde eeuws gepolychromeerd houten O.L.Vrouwenbeeld.
Het vervangt het originele beeld dat in mei 1996 gestolen werd.
Vanaf de eerste helft van de 17 de eeuw laten de hofboeken toe om het bouwen pe rf ect te volgen. Tussen 1626 en 1724 zal het aantal gebouwen
oplopen tot 62, kerk, convent, infirmerie en poorthuis inbegrepen. Voor de
eerste helft van de 17 de eeuw vermelden de hofboeken 8 bouwvergunningen en 32 koopakten. In de tweede helft van diezelfde eeuw zijn er niet
minder dan 34 bouwtoelatingen en 67 verkoopakten.

In 1700 heeft het hof nagenoeg het uitzicht zoals we het nu kennen, al
stonden er toen 23 huizen méér, namelijk de negen huizen bij de ingang
aan de Vrijheid en een rij van veertien naast de pastorij tot aan de schuur,
die gebouwd is met afbraak van die woningen.
Veel van de woningen die in de 17 de eeuw gebouwd werden hadden vanaf
het begin de definitieve bouwbreedte en —diepte. De indeling werd meestal
in de loop der jaren aangepast. Zo zijn haast alle centrale gangen van een
latere datum.
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17. Na de bouw van de kerk vanaf 1680 neemt het aantal woningen nog toe tot in
1723. lets méér dan een een eeuw later, op 14 mei 1832, beslist het bestuur
der Godshuizen om negen woningen, bij de ingang langs de Vrijheid, te slopen.
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In de 184e eeuw liggen de bouwactiviteiten zo goed als stil. In de eerste
helft van die eeuw werden er nog slechts 4 bouwvergunningen afgeleverd.
In dezelfde periode noteerde men 178 verkoopakten, meteen een bewijs
van veel activiteit op het hof46
.

4.3.2 Een dorp in de stad
Zoals het begijnhof op geestelijk gebied evolueerde tot een zelfstandige
parochie trachtte het zich op werelds vlak los te maken van elk stadsverband.
Het zou ons te ver leiden om het groot aantal conflicten te beschrijven die
er, door de eeuwen heen, waren tussen de Vrijheid (het stadsbestuur) en
het begijnhof.

Om te ontsnappen aan de belastingen beriepen de begijnen zich telkens op
vrijstellingen en privileges die ze verkregen hadden van de heren van Hoogstraten en de hertogen van Brabant.
Eerder in deze uitgave beschreven we de vrijstellingen die de begijnen ontvingen van Jan III, heer van Kuik en van Hoogstraten. Ook Jan IV, hertog
van Brabant, bevestigde op 22 maart 1417 de vrijstelling van alle lasten en
taksen. Maar telkens opnieuw tracht de Vrijheid de begijnen te belasten. In
een privilegebrief bevestigt Hertog Filip de Saint Pol nog maar eens de vrijstellingen. Op verzoek van de begijnen wordt de inhoud van dit document
opnieuw bevestigd door Filips de Goede (1431), later door Maximiliaan en
Maria van Boergondië (1481) en vervolgens door groothertog Karel V (1516),
de latere Keizer Karel.
Ondanks de hoge bescherming waarop de begijnen altijd kunnen rekenen,
zal de Vrijheid trachten om de eigendommen van de begijnen, zeker deze
die buiten het hof liggen, te belasten.

Na twee vonnissen, in 1574 en in 1600, wordt duidelijk dat alle pogingen om
de begijnen een directe belastingen op te leggen zullen mislukken. Maar
de rust keert niet terug, integendeel. De stad voert een aantal indirecte
belastingen door, die alleen voor het begijnhof van kracht zijn. Eerst belast
men het bier en daarna ook andere voedingswaren.
Het is duidelijk dat voor het bestuur van de stad het belastingsvrije begijnhof
een bron van ergernis is. Het is hen een doorn in het oog dat ze geen
controle hebben over een groep vrouwen die samen wonen en vaak

Geraadpleegde werken: LAMBRECI-ITS R., Het begijn/ioj rail Hoogstraten
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18. Het grondplan van het begijnhof zoals we het nu kennen. Aan de hand van het
bouwtechnisch en historisch onderzoek kon men de bouwdatum van elk van de
woningen bepalen.
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een belangrijk deel van de bevolking uitmaakt. Zo stonden er in 1683 maar
liefst 46 woningen tegenover een totaal van 150 buiten het hof.
De muur rond het begijnhof is altijd een belangrijk symbool geweest van de
zelfstandigheid van het begijnhof ten opzichte van de stad 47.

4.3.3 Aantal begijnen
Wanneer Jan III van Kuik in 1381 de gronden aan de begijnen schenkt, verblijven er 13 begijnen op het hof. Bij de haardtelling in 1553 werd er melding gemaakt van 14 woningen en een pastorij. Er verbleven toen minimum 15 begijnen.

In 1600 stonden er nog slechts negen huizen, waarvan maar vier bewoond.
Van 1603 tot 1605 verbleven er, mede door de Tachtigjarige oorlog, nog
maar drie. Daarna nam hun aantal vlug toe. In 1619 woonden er al 82 begijnen. Dit aantal is des te groter als men weet dat Hoogstraten op dat
moment maar een 500 -tal inwoners telde. Na de vrede van Westfalen in
1664, waren er in Hoogstraten 123 begijnen, een aantal dat opliep tot 160
op het einde van de 17 de eeuw.
Het begijnhof van Hoogstraten oefende ongetwijfeld een grote aantrekking kracht uit op een ruimere regio. Van de 82 begijnen die in 1619 op het hof
verbleven, waren er slechts 2 van Hoogstraten zelf, 5 van Antwerpen, 6 van
Breda, 13 van Tilburg en 20 uit naburige Noord-Brabantse gemeenten als
Chaam, Alfen, Gilze, Baarle -Nassau en Zundert.
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Jaar

Aantal
begijnen

1381
1555
1600
1603
1613
1619
1664
1693
1700
1768
1774
1801
1810
1851
1900

13
27
28
3
15
82
123
178
160
85
80
71
53
23
19

Aantal
inwoners

400
400

1100
950
1300
1400
1500
1800
2700
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In totaal zijn de namen bekend van een 800 -tal begijnen die door de eeuwen heen op het begijnhof verbleven. Van de 605 vrouwen, waarvan we
ook de geboorteplaats kennen, zijn er opvallend veel afkomstig uit Nederland, namelijk 353 tegenover slechts 252 Belgische.
Dat groot aantal Nederlandse begijnen heeft te maken met het feit dat op
het einde van de 16 dl! eeuw het katholicisme daar verboden werd.
Een beperkt aantal was afkomstig uit de streek zelf: 5 uit Meerle, 7 uit Minderhout, 8 uit Loenhout, 9 uit Meer, 12 uit Brecht, 13 uit Rijkevorsel, 21 uit
Wortel en 36 uit Hoogstraten. De meeste begijnen, liefst 53, waren geboren in Antwerpen, maar er waren er ook 43 uit Breda, 42 uit Wouw, 36 uit
Zundert, 30 uit Tilburg, 21 uit Roosendaal, 16 uit Baarle -Nassau en 14 uit
Rijsbergen.
Zuster Van den Wijngaard was de laatste begijn die op het hof woonde. Ze
was afkomstig uit het Nederlandse Beek en was 36 jaar kosteres. Ze verliet het hof in augustus 1972 en stierf enkele maanden later, op 10 december 1972, in het rusthuis van Hoogstraten 48.
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5 Het bestuur van het begijnhof
Het bestuur van het begijnhof was in Hoogstraten samengesteld zoals in
bijna alle andere begijnhoven. Er waren de grootmeesteressen (of
hofmeesteressen), de rentmeesteressen, de provisor, de procurator, de
pastoor en de portierster. Verder waren er een aantal begijnen belast met
wat we sociale taken kunnen noemen, zoals de conventmeesteres, de
H. Geestmeesteres, de kerkmeesters, de kosteres, en de zangeressen.

5.1.

De grootmeesteressen

In de grotere begijnhoven waren er meestal vier Grootmeesteressen, in
Hoogstraten maar twee grootmeesteressen. Ze werden ook Grootjuffer of
Hofmeester genoemd. Ze werden bij geheime stemming gekozen voor een
termijn van twee jaar, maar behielden de functie in de praktijk vaak langer.
Het mochten géén weduwen zijn, ze moesten minimum 30 jaar oud zijn en
al acht jaar op het hof verblijven. Ze waren verantwoordelijk voor de tucht
en de goede geest, ze spraken zich uit over toelatingen, gunsten en straffen. Ze beheerden samen met de rentmeesteressen de goederen van de
gemeenschap en ontvingen voor die functie een vergoeding 49
.

5.2

De rentmeesteressen

De twee rentmeesteressen waren de directe medewerkers van de
grootmeesteressen. Ze droegen zorg voor het beheer van de goederen,
maar mochten geen belangrijke beslissingen nemen zonder toelating van
hun overste. Ze waren aanwezig wanneer er financiële zaken behandeld
werden en wanneer er sprake was van verhuur of verkoop van woningen.
Het overzicht van hun rekeningen geeft een goed beeld van bezittingen en
de kosten van de huishouding van het hof. Deze vrouwen, die in onze
terminologie de boekhouding verzorgden, moesten elk jaar verantwoording
afleggen aan de provisor. Ze ontvingen de zelfde vergoeding als de
grootmeesteressen, wat erop wijst dat hun taak hoog geacht werd 50.
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De provisor of visitator

5.3

Van deze functie is in Hoogstratenn maar sprake sinds 1420, toen hij door
de bisschop werd aangesteld. De provisor moest minstens éénmaal per
jaar het begijnhof 'visiteren'. Hij controleerde de administratie van het hof,
zowel op tijdelijk als op wereldlijk vlak. Van de provisor werd ook verwacht
dat hij, samen met de grootmeesteressen, een kandidaat pastoor voordroeg,
wanneer de plaats vacant kwam. Hij luisterde tijdens zijn visitaties naar de
grieven en de voorstellen van de begijnen en had het recht hen te berispen,
wanneer hij dit nodig achtte.
In Hoogstraten was de provisor, die men controleur van het bisdom zou
kunnen noemen, vaak de prior van het klooster van Corsendonk, bij Turn-

hout51

5.4

.

De procurator

Alhoewel er in de statuten geen sprake is van deze functie, was er ook in
het begijnhof van Hoogstraten een procurator. Het is een soort zakenwaarnemer, die ook wel de 'voogd' van het begijnhof genoemd wordt. Hij
oefende toezicht uit over het bestuur. De meesteressen mochten geen
goederen aankopen of verkopen, geen bouwwerken uitvoeren en ook geen
processen aangaan zonder het advies van de procurator in te winnen. Hij
vertegenwoordigde het hof of de begijnen voor het gerecht. De procurator
kon een geestelijke of een leek zijn 52.
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6. Het leven op het hof
6.1

Regels en gebruiken

De begijnenbeweging heeft nooit een gemeenschappelijke, door de Heilige
Stoel goedgekeurde, regel gekend. Dat veroorzaakte dikwijls verwarring
en strubbelingen met de kerkelijke en wereldlijke overheid . In feite waren
begijnen kloosterlingen zonder regel.
Elk hof had een eigen stichtingsakte en aanvankelijk eigen statuten 53. In
het midden van de 19 eeuw (1848) zal de kerk, in een poging om de
begijnhoven onder controle te krijgen, algemene statuten uitvaardigen 54.
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19. EOn van de zeldzame aL/do foto s van een intoileni van se n van de
begijnhofwoningen. Vermoedelijk is het de foto genomen in woning nr. 35.
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Voor Hoogstraten dateren de statuten uit 1509, met aanpassingen in 1606, 1646
en 1712.
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6.2

Toelatingsvoorwaarden

Om toegelaten te worden op het begijnhof moesten de vrouwen voldoen
aan een reeks voorwaarden van morele, sociale en economische aard. De
kandidaten moesten, afhankelijk van het hof, minimum 12 tot 16 jaar oud
en van eerbaar gedrag zijn`. Ze moesten ook de toelating hebben van hun
ouders.
De kandidaat begijn moest ongehuwd of weduwe zijn en bij de intrede een
borgsom betalen of een onroerend goed in pand geven. In regel was het
noodzakelijk dat ze drie jaar lang in hun levensonderhoud konden voorzien. Indien dit niet haalbaar was, konden ze een onderkomen vinden in
het Convent, het gemeenschapshuis van de begijnen.
De kandidaten werden aanvaard voor een proefperiode van één jaar. Daarna
verscheen de novice voor de grootmeesteres en de pastoor, die beslisten
of ze al dan niet opgenomen werd in de begijnengemeenschap 56
.

6.3

Gehoorzaamheid en kuisheid

In tegenstelling tot de kloosterlingen legden de begijnen geen eeuwige geloften af. Ze moesten ook géén gelofte van armoede afleggen, dat zou
immers in tegenspraak zijn met het tijdelijk karakter van de gelofte. De
begijnen beloofden wel gehoorzaamheid en kuisheid, maar dat slechts voor
de periode dat ze op het hof verbleven. Ze konden dus te allen tijde het hof
verlaten en (her)trouwen.
De omgang met mannen, zowel familieleden, kennissen als priesters was
streng gereglementeerd. Mannen mochten alleen overdag op het hof komen. Wanneer ze een woning binnengingen, moesten er méér dan één
begijn aanwezig zijn en mocht de deur niet gesloten worden.
Er was een fundamenteel wantrouwen tegenover mannen, de pastoor inbegrepen. Deze laatste mocht niet op het begijnhof zelf wonen. De pastorij
bevond zich meestal net naast het begijnhof, al was er over het algemeen
een achterpoortje dat uitgaf op het begijnhof zelf.
Door hun gelofte van zuiverheid moesten de begijntjes "waken op hunnen
ogen, om die niet te laten vallen op voorwerpen die hunne deugd zouden
kunnen verleiden; op hunnen ooren, om niet te luisteren naar wereldse of

Voor het begijnhof van Hoogstraten bedroeg de nilnimLi rn leeftijd 12 jaar.
' Geraadpleegde werken: SIMONS W. en TROOSKENS M., Begijnen en
Begifnho"en, Brussel 1994, - LAUWERYS J., fiel begijnhof "an Hoogstralen, deel I (HOK 1974), deel II (HOK 1975), deel Ill (HOK 1976).
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lichtzinnige gesprekken, op hunne tong om niets te zeggen dat kan
ontstichten; doch bijzonder op de betoovering hunner inbeelding`.

6.4

De roede dragen

De poort werd 's avonds om 20.00 uur gesloten. Begijnen die later binnenkwamen waren verplicht om bij de portierster een borg achter te laten, die
ze een dag later bij de grootmeesteres moesten ophalen.
's Zondags of bij openbare vermakelijkheden, mochten ze het hof niet verlaten. Het was hen verboden om wedstrijden, spelen, dansfeesten, bruiloften of herbergen te bezoeken.
Het was ook verboden om een vrouw in het kraambed te bezoeken of
's nachts bij een dode te waken.
Een begijn die ongehoorzaam of weerspannig was werd verplicht om "de
roede te dragen". Ze moest dan met de roede in de hand op het hof van
huis tot huis gaan om zich een symbolische kastijding te laten toedienen
door de oudste begijn van elk huis`.

6.5

Sobere kledij

In de statuten staat dat de kleding van de begijnen en het meubilair van hun
woningen degelijk maar eenvoudig moeten zijn. Hun klederen werden vervaardigd volgens een uniform model voor gans het hof. De stof mocht niet
geverfd zijn, ze was dus eerder grauw en moest door de grootmeesteres

gekeurd worden.
Bij het communiceren droegen de begijnen twee hoofddoeken: de falie en
de kaproen. De 'falie' was een sluier die reikte tot aan de knieën en was
voor alle begijnen zwart. Voor de diensten in de kerk droegen de begijnen
een 'kaproen', een sluier uit zwart laken die reikte tot aan het middel. Wanneer ze in de stad gingen, droegen ze een 'huyck' of kapmantel en een
zwarte strooien hoed, over kort geknipt haar`.
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6.6

Bouwen en verkopen van huizen

Meer gegoede begijnen konden een huis bouwen op het hof. Toch hadden
ze op het huis dat ze lieten bouwen, geen ander recht dan dat van persoonlijk gebruik.
Familieleden van een begijn, die zelf geen begijn waren, konden dus nooit
aanspraak maken op de eigendom van het huis. De huisraad en eigendommen buiten het hof konden wel vererft worden aan familieleden.

Als een begun, of enkele begijnen samen, een huis wilden bouwen kregen
ze van de hofmeesteres grond toegewezen. Voor het gebruik van de grond
betaalden ze een jaarlijkse cijns aan het hof. De begijn die het huis bouwde,
kreeg een reeks 'lijfrechten' op het huis. Een eerste lijfrecht was uiteraard
in het voordeel van zichzelf. Vervolgens kreeg ze één of enkele 'lijfrechten'
voor andere begijnen, al naargelang de waarde van het huis.
Bij het overlijden van de begijn die het huis liet bouwen, werd het huis eigendom van het hof, ook al rustte er nog een lijfrecht of woonrecht op de
eigendom. Wanneer dit woonrecht verlopen was, kon de Grootmeesteres
de woning vrij en onbelast verkopen. Maar zon 'koop' was géén overdracht van eigedom van het gebouw, maar een 'woonrecht' op het huis.
Daarbij was het nooit de bedoeling om de prijs van het huis zo hoog mogelijk op te drijven. Als er meer dan één begijn kandidaat koper was, kreeg de
begijn die al een kamer in het huis bewoonde het voorrecht, dan volgden de
andere begijnen van het hof en daarna eventueel begijnen van buiten het
hof.
Wanneer een begijn het hof verliet of gedwongen werd om het te verlaten,
kwam haar huis toe aan de gemeenschap die het in beheer nam. Indien ze
eventueel terugkeerde, mocht ze haar woning terug betrekken. In principe
mochten wereldlijke rechters zich niet inlaten met processen in verband
met het woonrecht of de eigendom van de begijnen op het hof. Dit belet niet
dat sommige erfgenamen probeerden om langs gerechtelijke weg aanspraak
te maken op het huis van een overleden begijn-familielid .60

6.7

Werken op het hof

Omdat de begijnen geen gelofte van armoede aflegden, mochten ze vrij
beschikken over de inkomsten van hun werk en hun goederen.
60
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20. Gezamenlijk werk en huisvlijt door de beg/men in Het Convent. In het midden
van de Jgd, eeuw legt de kerk statuten op. Van strijdbare vrouwen is op dat
moment géén sprake meer. (foto begijnhof Ter Hooye Gent).

Een aantal begijnen beschikte over erfrenten, maar die volstonden meestal
niet om in hun onderhoud te voorzien. Daarom waren ze verplicht om handenarbeid te verrichten. Aanvankelijk zorgden wolambacht, lakennijverheid
en lijnwaadindustrie voor inkomsten. Typisch voor bijna alle begijnhoven
zijn de 'bleekweiden', waar het linnen droogde en bleekte in de zon.
Langzamerhand werd de linnenindustrie als huisnijverheid vervangen door
naald- en kantwerk. Hoeveel werk dit alles met zich bracht, is niet duidelijk.
Zeker is dat men op een aantal plaatsen de begijnen moest verplichten om
hun werk 's avonds om 10 uur te stoppen.
Niet zelden ontstaan er conflicten met de gilden, die de begijnen oneerlijke
concurrentie verwijten.
Om de rust op het hof te bewaren mochten de begijnen geen huisdieren
houden. Op een bepaald moment werd er een uitzondering gemaakt voor
hoenderen, voor zover deze geen last berokkenden aan de andere bewoners van het hof.
Tenslotte waren er een aantal begijnen die hun brood verdienden door kinderen onderwijs te geven en op te voeden. De kinderen, meestal drie per
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huis, woonden in bij de begijnen. Na verloop van tijd evolueerde het huisonderwijs naar schoolonderwijs 61
.

6.8

Standenverschil

Omdat de begijnen géén gelofte van armoede aflegden, was er een groot
en algemeen aanvaard standenverschil op het hof. De begijnen moesten
om aanvaard te worden bij hun intrede een borg kunnen stellen, dit kon een
som geld of een onroerend goed zijn. Die borg was nodig om hen te helpen
bij armoede of ziekte.
Voor de vrouwen uit minder begoede kringen was het stellen van een borg
dikwijls niet eenvoudig. Soms moesten andere personen voor hen borg
staan. Zo moest Maria Kroock, een begijn afkomstig uit Roosendaal, een
beroep doen op haar moeder, broers en zusters, die samen borg zouden
staan tot ze zelf 100 gulden verdiend had.

Anderen konden ruime borgen stellen. Catharina Van Hoof, de dochter van
een huidenvetter uit Hoogstraten, bracht een akker bij de kapel van Minderhout in, samen een schaarbos en een beemd op Elsbroeken, en een mastbos in Loenhout. Dit laatste bos alleen had al een waarde van 3 000 gulden en een opbrengst van 120 gulden per jaar.
En er waren wel meer rijke begijnen. Angela Jaspers, trad in 1626 als
novice in en liet al onmiddellijk een huis bouwen. Hier was eerder sprake
van een contract dan van een borg. Bij de onderhandelingen liet zij zich
bijstaan door de rentmeester van de graaf van Hoogstraten.
Het standenverschil komt ook goed tot uiting wanneer we de testamenten
vergelijken. Het testament uit 1733 van Joanna De Jongh uit Wouw, maakt
duidelijk dat zij een zéér rijke vrouw was. Ze koos een graf in de middengang van de kerk, dichtbij de communiebank, ze gaf opdracht om 800 missen voor haar te lezen en beschreef in haar testament met wel drie bijlagen
de bestemming van haar zilverwerk en andere goederen.
Begraven worden in de kerk was een voorrecht voor de rijkere begijnen.
Het minimumtarief was 25 gulden, maar veel begijnen betaalden méér. We
noteren 43 gulden voor het graf van Maria Luyckx in 1732 tot 250 gulden
voor Anna Nijs in 1736.
Vanaf 1784 was het bij keizerlijk decreet van Jozef Il om hygiënische redenen verboden om nog begraven te worden in de kerken 62.
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7 Sociale functies binnen het hof
7.1

Het Convent en de infirmerie

In het Convent woonden de novicen en de minder begoede begijnen. Na
hun professie, twee jaar na hun intrede, mochten de jonge begijnen het
Convent verlaten. Ze huurden dan een kamer bij een oudere begun of huurden of kochten zelf een huis, indien er een beschikbaar was.
Tot het in 1685 het uitzicht kreeg zoals we het nu kennen werd het in Hoogstraten ook het 'Oudhuis' genoemd, waarschijnlijk omdat het in oorsprong
het oudste gebouw van het begijnhof was.
Volgens een oorkonde van 19 oktober 1425, een getuigenis van
Jan IV van Kuik, was het Convent een stichting van Katharina van Kuik. In
haar testament, opgesteld op 16 oktober 1382, liet zij haar huis met een
kleine kapel na aan de dertien begijnen die toen op het hof verbleven.
In de hoger genoemde oorkonde legde Jan IV van Kuik de organisatie van

het Convent vast.
Er mochten maar 13 arme begijnen wonen waarvan het inkomen lager was
dan 'één zester rogge', anders moest ze verhuizen. Hun plaats werd dan
ingenomen door een begun die al op het hof woonde, waarbij een begijn die
geboren was in Hoogstraten voorrang had.
De begijnen die in het Convent verbleven, leefden meer in gemeenschap
dan de anderen. Hun levensstijl leunde in zekere zin meer aan bij deze van
een kloostergemeenschap. Ze genoten dezelfde privileges als de andere
begijnen maar waren wel tot grotere devotie en gehoorzaamheid gehouden.
Aan het Convent was een ziekenhuis of 'infirmerie' verbonden, aanvankelijk waren beide functies ondergebracht in het 'Oudhuis' of het Convent, op
het oude erf. Op bestuurlijk vlak vormden ze één geheel. Ze werden alle
twee bestuurd door de conventmeesteres, ook nadat de infirmerie vanaf
de tweede helft van de 17 de eeuw een eigen locatie kreeg op het nieuwe erf.
Volgens J. Lauwerys werd de infirmerie (nr. 34) gebouwd in 1680, door
Isabella van Steenbeeck en Maria Schuermans en door de eerst genoemde
in 1699 overgedragen aan de armen van het hof. Verschillende gegevens
wijzen echter duidelijk in de richting van een latere bouwdatum.

Lauwerys haalt zelf een document aan dat door Rachel Lambrechts gedateerd wordt omstreeks 1700. Daarin wordt gesteld dat het begijnhof
SIMONS W. en TROOSKENS M., Begijnen en Begijnhoven, Algemeen
Rijksarchief, Brussel 1994.
Zie ook De Hoogstraatse Maand, 15" jaargang, nummer 169 BIS, Mei 1999
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21. De begijnen die in het Convent verblijven eten elk afzonderlijk aan een uittrekblad van de de typische be gijnenkasten'. De deuren zorgen voorprivacy, ook bij
de novicen speelt het standenverschil.

aan het begin van de 18" eeuw niet beschikt over een infirmerie, maar
slechts over een huis voor arme begijntjes dat zes jaar vroeger, dus in 1694,
voor 200 gulden gebouwd werd door juffrouw van Steenbeeck.
Het zelfde memorandum beweert ook dat de kerk twintig jaar vroeger (omstreeks 1680) opgetrokken is, wat strookt met de desbetreffende bronnen.
Ook het bouwcontract van woning ni. 35, dat dateert uit 1691, maakt geen
enkele melding van de infirmerie. Het contract van de woning nr. 33, uit
1694, daarentegen vermeldt expliciet: "het huys getimmert neffens de
fondatie van joff. Steenbeck"
Rekening houdend met bovenstaande gegevens mag met grote zekerheid
worden aangenomen dat de infirmerie (nr. 34) werd gesticht en gebouwd
tussen 1691 en 1694.
Hoe dan ook, uit het groot aantal schenkingen blijkt duidelijk dat het Convent en de infirmerie de rijkste instellingen van het begijnhof waren`.
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7.2

De H. Geesttafel

Met het oog op de steun aan behoeftigen bestond er op elk begijnhof de
H. Geesttafel, dit naar het voorbeeld van de Godshuizen, de stedelijke organisaties van openbare liefdadigheid. Hulpbehoevende begijnen, die niet
in hun eigen onderhoud konden voorzien konden er een beroep op doen.
Wanneer de H. Geesttafel of 'armendis' in Hoogstraten gesticht werd, is
niet duidelijk. Zeker is dat ze in 1476 al bestond.
Aan het hoofd stond de meesteres van de H. Geesttafel. Zij mocht de proven' niet naar goeddunken uitreiken. Alleen de begijnen, die door de pastoor en de hofmeesteressen als hulpbehoevend bevonden waren kwamen
in aanmerking.
Een H. Geestkind was verplicht om bij haar dood al haar goederen of een
gedeelte ervan over te maken aan H. Geesttafel, dit in verhouding tot de
steun die ze tijdens haar leven ontvangen had 64
.

7.3

Beurzen

Behoeftige begijnen konden opgevangen worden in het Convent of in de
infirmerie of rekenen op steun van de H. Geesttafel. Naast deze instellingen bestonden er ook beurzen en 'uitdelingen'. Daarmee zorgden méér
begoede begijnen na hun dood voor de noden van andere begijnen of kinderen van de streek.
In Hoogstraten waren er in de loop der jaren maar twee beursstichtingen.
De eerste werd op 3 maart 1504 opgericht door Antonis Speeks, kapelaan te Wortel. Hij schonk twee beemden, de 'Liermansbempt' en de
'Molenbempt', aan zijn zuster begijn Margaretha. Die moest ze gebruiken
voor het welzijn van zijn natuurlijke dochter Leonarda, op voorwaarde dat
ze begun zou worden. Was dit niet het geval dan moesten de gelden gebruikt worden voor andere behoeftige begijnen. Zeventig jaar na de stichting was er onenigheid tussen de familieleden van de kapelaan over deze
goederen. Na een geschil dat jarenlang aansleepte werden de goederen in
de 1 8 de eeuw aan het Convent toegewezen.
Een tweede beurs werd bij testament gesticht door Cornelia Van de Sande,
die in 1685 overleed. Zij richtte, met het kapitaal van een akker in Hoogstraten én 500 gulden, een studiebeurs op voor een meisje uit haar familie
of uit haar geboortedorp Rijsbergen. Om een voorbeeld te stellen liet ze
haar testament én de stichting inschrijven in het hofboek.
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De beurs ontsnapte aan het oog van de administratie van de wet van 1823,
die de goederen in beslag nam. In 1868 werd beslist dat de beurs beheerd
moest worden door de Provinciale Commissie van Studiebeurzen. Het
begijnhof was zijn énige studiebeurs kwijt, maar tot vandaag kunnen kinderen uit Rijsbergen én Hoogstraten genieten van een tussenkomst van de
kosten voor hun middelbaar onderwijs65
.

7.4

Uitdelingen

Verschillende begijnen lieten levensmiddelen uitdelen bij hun uitvaart of ter
gelegenheid van hun jaargetijde. Meestal werd er brood uitgedeeld aan de
armen, ook al werd deze groep niet verder omschreven.
Enkele voorbeelden: Elisabeth Diels (1479) liet aan de armen, die aanwezig waren op haar begrafenis, één wit brood en 1/4 stuiver uitdelen;
Katharina van Thienen besliste dat de H. Geestmeesteres ieder jaar, op de
vooravond van haar jaargetijde, aan elke begijn een wit brood van 'achttien
mitten Brabants' moest uitdelen en aan elk kind een kleiner brood; Ida Clercks
voorzag in haar testament een stevige maaltijd voor de begijnen van het
Convent die haar kist droegen, enz. 66

22. In 1666 liet Cornelia Van de Sande deze
woning op het begijnhof bouwen. De
begoede vrouw liet behoorlijk wat gronden na, die nu deel uitmaken van de verkaveling Thijsakker. Sindsdien beschikt de
Studiebeurs Stichting Van de Sande over
voldoende middelen om jaarlijks een 100tal studietoelagen van elk 10 000 BEF toe
te kennen.
(,5

Geraadpleegde werken: LAMBRECHTS R., 1-let begijnhof van Hoogstraten
1380-1600, Hoogstraten HOK 1959, LAU WERYS J., liet hegijnhof van Hoogstraten, deel I (HOK 1974), deel Il (HOK 1975) deel III (HOK 1976). Zie ook
D Hoogstraatse Maand, 15 ,1 jaargang, nr. 169 Bis, Mei 1999.
('° Geraadpleegde werken: LAMB REC HTS R.. Het hegijnhof van Hoogvtraten
1380-1600, Hoogstraten HOK 1959, LAU WERYS J., liet begijnhof van Hoogstraten, deel I (HOK 1974), deel Ii (HOK 1975) deel III (HOK 1976)
HENDRICKX J., STEYLAERTS E. en ADRIAENSENS H., Historische Nota
betreffende het Begijnhof van Hoogstraten, Het Convent 1993.
1

M
e

8 De kerk en het begijnhof
8.1

Kerkelijke functies

Naast de bestuurlijke taken waren er ook een aantal kerkelijke functies. De
pastoor werd voorgedragen door de grootmeesteressen samen met de
provisor en benoemd door het kapittel van O.L. Vrouw van Antwerpen. Hij
was belast met de zielenzorg van de bewoonsters en moest hen op de vier
quatertemperdagen de statuten voorlezen.
Het hof was verplicht om de pastoor een woning buiten de poort te geven
en te zorgen voor een inkomen. Hij ontving een vergoeding van het hof,
van de kerk, van de H. Geesttafel, van het Convent en van elke begijn individueel.
Naast de pastoor waren er, zeker in de bloeiperiode van het hof, twee kape lanen, functies die soms met deze van de pastoor verenigd werden.
De kerkmeesteres beheerde de goederen en de gelden die aan de kerk
geschonken waren. Ze betaalde de bedienaars van de kerk en stond in
voor alle kosten van de liturgische diensten en het onderhoud.
Ze ontving een jaarlijkse vergoeding die merkelijk hoger was dan deze van
de kosteres. Deze moest het kerklinnen onderhouden, zorgen voor het
licht en het luiden van de klokken en het onderhoud van de kerk in het
algemeen.
Tenslotte waren er nog een aantal jonge begijnen, die men 'zangsters' of
'scholieren' noemde. Zij stonden in voor het opluisteren van de liturgische
diensten en ontvingen hiervoor een vergoeding.
Niemand van hen mocht een belangrijke beslissing nemen zonder overleg
met de grootmeesteressen 67.

8.2

De begijnhofkerk

8.2.1

De eerste bidplaatsen

Volgens de stichtingsoorkonde van 3 maart 1380 van de kapelanie van
O.L. Vrouw, blijkt er al een eerste bidplaats te bestaan. Waarschijnlijk is
hier sprake van de (huis)kapel die Katharina van Kuik later bij testament
aan het hof schenkt.
In 1381 geeft Jan van Kuik de toelating om een kapel te bouwen en een
kerkhof in te richten.
67
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De bisschop van Kamerijk maakte in een brief van 16 februari 1432 gewag
van een nieuwe kapel, die door de begijnen gebouwd was. Waarschijnlijk
was dit het kerkje dat er in de 16de eeuw nog stond en dat afgebeeld is op
het panorama van Hoogstraten uit 1564, in de raadzaal van het stadhuis`.

8.2.2 De barokke kerk
Tijdens de bloeiperiode van het hof in de 17 de eeuw was er behoefte aan
een groter kerkgebouw. Omstreeks 1640 werd de oude kapel, die stond
waar nu het koor van de kerk is, vernieuwd en vergroot.

Over deze bouwactiviteiten is er weinig bewaard gebleven. Wel weten we
dat Ghielken Verhaevert uit Breda in 1654 betaald werd voor het maken
van het O.L. Vrouwaltaar en dat schrijnwerker Cornelis De Bruyn het
Maagdenaltaar maakte.
Wachtgevel
De driebeukige kerk, zoals
we ze nu kennen, werd tussen 1680 en 1687 opgetrokken op een grondplan van
40 x 20 meter door Libert
Fabri, de meester van de
metselaars. Zoals in alle
begijnhoven kreeg de kerk
ook hier een prominente
plaats.
Als voorbereiding op de
bouw van de barokke kerk
lieten de hofmeesteressen
in 1672 een steenoven bouwen op Houtel'. Nadat er
nog een tweede oven gebouwd werd in Castelré
waren erin 1678 al 413 000
stenen beschikbaar.

23. Onder de 2 raam van de linker zijge vel is ook
na de restauratie de plaats van de wachtgevel
nog zichtbaar
(18

Geraadpleegde werken: LAMBRECHTS R.. Het begijnlio/ 'aii Lloog,stiaten
7380-1600, Hoogstraten HOK 1959.
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Ondertussen, op 10 oktober 1675, brachten de twee hofmeesteressen en
de pastoor een bezoek aan de kerk van het begijnhof van Lier, een gebouw
dat als voorbeeld zou dienen, ook al werd de kerk in Hoogstraten veel sobeider uitgevoerd..

Om de bouw van de kerk financieel mogelijk te maken, werden de werken
in verschillende fasen uitgevoerd. Een eerste fase liep van van 1679 tot
1682. In dat jaar werd er aan de Westzijde een 'wachtgevel' als voorlopige
voorgevel aangebracht, zo kon men de nieuwe kerk in gebruik nemen voor
de oude afgebroken was. In de zijgevels, vooral aan de linkerzijde van de
kerk kan men, ter hoogte van het voorlaatste raam, nog duidelijk zien waar
de 'wachtgevel' gestaan heeft.
Na de afbraak van de oude kapel begon in 1685 de tweede fase, waarbij de
uitbreding tot de huidige voorgevel tot stand kwam.

De eerste steen van de kerk werd gelegd op 9 april 1679 in aanwezigheid
van Broeder Bernaert Borchtmans (of Borckelmans) die men later "de architect" noemt. Hij zou in die hoedanigheid de bouw van de kerk volgen ook
al werden er nooit grote erelonen aan hem betaald.
Onder de eerste steen werden muntstukken gelegd voor een waarde van
3 gulden en 3 stuivers.
Geen kerktoren

De statige begijnhofkerk steekt schril af tegen de sobere woningen. Toch
was het de wil van de kerkelijke overheid dat er ook wat de kerk betreft enig
bescheidenheid zou blijven. De begijnhofkerken mochten geen echte kerktoren hebben. Kenmerkend is dan ook het typische vieringtorentje ter hoogte
van de ingang van het koor, met daarin twee klokken.
De oudste klok uit 1460, die nog afkomstig is van de eerste kapel van het
begijnhof, werd in 1908 naar beneden gehaald omdat ze gescheurd was.
Men wou ze laten hergieten maar Joseph Destrée kocht ze aan voor het
Jubelparkmuseum. In 1954 werd ze vervangen door een klok gegoten door
Marcel Michiels uit Doornik. Op de nieuwe klok staan de namen van de
peter en de meter: Josephus Van Dongen -Theeuwes en
Mevr. Alois Bruurs-Peeraer. De tweede klok, met de beeltenis van
O.L. Vrouw, werd in 1684 gegoten door Melchior de Haze uit Antwerpen.
Jaarschrift
Enkel de voorgevel van de eenvoudige barokkerk vertoont enige versiering. De ingangsdeur is omlijst met een rijkversierd portaal in witte steen. In
de met schelpmotieven versierde nis boven de ingangsdeur staat een gekroond houten beeld van de Moeder Gods, patrones van het begijnhof. Het
beeld is ouder dan de kerk zelf en zou afkomstig zijn van de eerste kleine
kapel..
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Op een mooi uitgesneden bord, bekroond met een engelenhoofd, prijkt in
het timpaan boven de deur het jaarschrift:
EXtrVItVr DoMVs eXCeLsI (1687)
(dit huis werd opgericht ten Hemelen)

In de grote nis links van de inkomdeur staat een beeld van Sint-Petrus,
rechts de H. Joanna van Valois. Beide beelden dateren van 1860; het eerste is een gift van pastoor Van Roey, het tweede van Juf. Joanna van Roey,
een nicht van dezelfde pastoor.
Dat de financiële middelen voor de bouw van de kerk niet onbeperkt waren,
kunnen we ook opmaken uit het feit dat men in 1681 een altaar kocht uit de
kerk van Rijsbergen.
Dat altaar zou als hoogaltaar dienst doen tot in 1717, toen het vervangen
werd door het huidige dat geplaatst werd door Jan Claudius de Cock, uit
Antwerpen. Dit kunstwerk reikt tot aan het gewelf en telt vier Korintische
zuilen. De kapitelen van de twee middelste zijn door bloemenguirlanden
met een engelenhoofd verbonden. Daarboven staat de tekst:

ALTARE PRIVILEGIATUM
Boven het kroonstuk met het Alziend Oog staan de drie Goddelijke Personen: de Vader met de wereldbol, de Zoon met het kruis en de H. Geest
onder de gedaante van een duif.

Op hun onderbouw dragen de kolommen de afbeelding van de vier evangelisten, in half verheven beeldwerk: links Mattheus en Marcus; rechts Lucas
en Johannes.
Het tabernakel is geflankeerd door allegorische beelden van Geloof en Hoop.
Daarboven prijkt een pelikaan die zijn jongen voedt met zijn bloed, een
symbool van de Liefde.
Het altaarstuk, het schilderij 'Het laatste avondmaal', werd in 1711 geschilderd door Peter Sperwer. Bij een restauratie in 1933 door Bernard Janssens
van Lier, werden bij het opkuisen van het doek fazanten zichtbaar op het
bord waar men het brood verwacht. Was dit een zachte wraak van de
kunstenaar ten opzichte van de begijnen, die mogelijk 'lastige' klanten waren?
Aan de zijkanten zijn kleine portieken aangebracht die het altaar verbinden
met de koorwanden. Op deze portieken zien we 1 8 eeuwse beelden:
twee grote, deze van Sint -Jozef en de H.-Anna en twee kleinere van

St.-Jan Evangelist en van de H. Begga.
De vier blindnissen van het koor tonen schilderijen van de vier kerkvaders:
St. -Augustinus, St. -Ambrosius, St. -Gregorius en St. -Hiëronymus met naast
zich een woestijnleeuw, de open bijbel, een doodshoofd en een kruisbeeld
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in de rechterhand. Het schilderij van St. -Ambrosius is van de hand van
J.V. Reesbroeck (einde 17 de eeuw).
De zijaltaren
Het houten altaar in de noorderzij beuk is toegewijd aan O.L. Vrouw. Tussen vier Korintische zuilen staat in een nis een gepolychromeerd beeld van
O.L. Vrouw van het H. Hart. In het kroonstuk prijkt een medaillon met de
Harten van Jezus en Maria tussen twee knielende engelen. Naast het
Mariabeeld staan twee hoge mooi uitgesneden reliekhouders: in het ene
knielt St.-Jan Evangelist, patroon van de kerk, in de andere knielt de gesluierde H. Begga.
Op de troon voor de uitstelling van het H. Sacrament dragen twee engelen
in de ene hand symbolische korenaren en druiventrossen, terwijl ze in de
andere hand een kroon torsen, die met een groot kruisbeeld bezet is. Boven het altaarblad zien we in tamelijk ruw uitgevoerd beeldhouwwerk, de
Boodschap van de engel aan Maria en de Aanbidding van de herders.
Het altaar in de zuiderbeuk is toegewijd aan de H. Catharina en andere
heilige maagden. Bovenaan in de rijk versierde nis prijkt het verzilverde
beeld van de heilige Catharina van Alexandrië met het gebroken rad en het
zwaard. Heel dit kroonstuk is gedragen door een engelenkop met uitgespreide vleugels.
Het tafereel, dat in 1685 door Lodewijk Maes werd geschilderd, stelt bovenaan de H. Drievuldigheid voor; onderaan staan meerdere H. Maagden o.a.
de H. Margareta met de draak, de H. Catharina in goudgele mantel, die het
zwaard plant op het hoofd van de keizer, de H. Joanna van Chantai, als
kloosterzuster meteen vlammend ha rt op de hand, de H. Lucia, de H. Dimfna,
de H. Begga, de H. Gertrudis en de H. Theresia.
Verder zien we bij de zijaltaren nog twee schilderijen, een eerste van
O.L. Vrouw van la Saiette door B. Cloet (1853) en een tweede van de
H. Begga, afgebeeld met zeven kapellen die ze in Andenne liet bouwen als
herinnering aan de zeven basilieken die ze in Rome bezocht had.
De predikstoel
De prachtige uit hout gebeeldhouwde predikstoel van Theodoor Verhaegen
is een monumentaal meesterwerk van Vlaamse barok uit het midden van
de 181e eeuw. Tussen de sierlijk gebogen stutten van de staander zien we
een levensgroot vrouwenbeeld, dat de Onderwijzende Kerk voorstelt.
Naar het voorbeeld van de predikant is de vrouw gekleed met albe en stool.
Maar veel meer dan een bescheiden dienaar van het woord treedt zij in de
geest van de Contrareformatie naar voor als een hemelse vorstin bekleed
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met macht en majesteit. Als symbool van het pauselijk leergezag draagt zij
de driekroon, welke in die tijd meer en meer haar attribuut werd. Als trofeeën houdt zij een lang kruis en een schild vast, met daarop een kelk en
een hostie die de H. Eucharistie voorstellen. Kruis en kelk wijzen op de
hoofdthema's van haar predikatie. Deze is ook gericht tegen het ongeloof
en de dwaalleer, uitgebeeld in de draak die achter haar heen kronkelt. Als
een Herculusfiguur schijnt de vrouwelijke gestalte heel de kansel, de 'stoel
der waarheid' te stutten.
Een fraaie trapleuning in Lodewijk XIV stijl leidt ons naar het gestoelte zelf,
met op de zijwanden de halfverheven borstbeelden van vier heilige maagden: de H. Catharina in stralenkrans, de H. Barbara met een toren, de
H. Cecilia met een speeltuig en de H. Agnes met een lam. Twee grote engelen torsen een zwaar achthoekig klankbord met typische barokmotieven
en, onderaan tegen het klankbord, de H. Geest voorgesteld in de gedaante
van een duif.
De communiebank
Het vaste deel aan de noordkant draagt in het midden een medaillon met de
naamletters J.H.S. en een kruis met drie spijkers, drie engelenkopjes en
een weelde aan bloemfestoenen. Tegen het buitenzuiltje prijkt nog een
engelenkop en tegen het binnenzuiltje zien we het gekroond beeld van de
H. Begga met een kerk in de hand.
Het zuidelijke vaste deel draagt in het midden een medaillon met het monogram van Maria in dezelfde rijkelijke versiering. Op de zuil aan de buitenzijde zien we opnieuw het engelenhoofd, terwijl aan de binnenzijde St. Jozef
afgebeeld is.
De biechtstoelen
De twee biechtstoelen verschillen sterk van elkaar. Deze aan de zuidkant
is zeer eenvoudig: de beelden van St-Pieter, met de sleutels in de hand, en
van de H. Maria Magdalena met een doodshoofd in de plooi van haar kleed,
rijzen met de romp op uit een met bloemen versierde zuil. Boven de kroonlijst die hen boven het hoofd verbindt, staat in halfverheven beeldbouwwerk
het borstbeeld van David, de zanger van de boetepsalmen, met een harp.
De biechtstoel aan de andere kant is veel zwaarder van opbouw. Vooraan
prijken de beelden van de allegorische figuren van het Geloof, met een
kruis in de armen, en de Hoop, met een anker naast de linker voet. Beide
beelden staan met de rug tegen een nauwelijks zichtbare zuil en fijne zuiltjes aan de buitenzijde, die door een bloemslinger met de middelste verbonden zijn. Boven de gebeeldhouwde draperie prijkt in een medaillon in
bas-reliëf het borstbeeld van Christus. De macht die Christus aan Petrus
gaf om te binden en te ontbinden wordt gesymboliseerd door twee gekruiste
sleutels met de pauselijke driekroon bovenaan. Bovenaan staat het kruis
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en twee overvloedhorens, die de overvloed aan genade symboliseren. In
de medaillons tegen de friezen zien we de uitgebeitelde borstbeelden van
de H. Thomas van Aquino, de patroon van de zuiverheid en van de
H. Franciscus van Sales in de 17 de eeuw de grote leermeester van het inwendig leven..
Het orgel
Een kleine honderd jaar na de bouw van de kerk sloot pastoor Vergauwen
in 1770 een contract af met Alexander Nuten uit Antwerpen voor het maken
van een monumentaal portiek-doksaal en orgelkast. Het resultaat is een
merkwaardig harmonieus geheel dat tot vandaag uitzonderlijk gaaf bewaard
bleef.

Het orgel zelf, of althans de eerste versie ervan, werd gebouwd in 1776
door Johannes Reinier Tits. Deze orgelbouwer, die in 1749 in Kortenbraigh
bij Düsseldorf geboren werd, woonde een tijdlang in Hoogstraten en huwde
met een zekere Maria -Henrica Freneken.
Dit eerste orgel had een klavier aan de achterkant, zodat de organist het
verloop van de dienst niet kon volgen. Het orgel bestaat uit tien registers,
een klavier en een klein aangehangen pedaal. Tegen de muur van de
begijnhofkerk is een tweede, opmerkelijk hoge kast. Die hoogte is nodig
voor de berging van de windvoorziening die bestaat uit drie vouwbalgen
boven elkaar, wat een unicum zou zijn.
Het eerste orgel zou slechts een vijftig jaar gediend hebben. Reeds in 1821
werd het omgebouwd. De kast bleef maar het klavier werd verplaatst naar
de linker zijwand. Vermoedelijk werd het orgel kleiner gemaakt, want er is
ruimte over in de kast, wat niet gebruikelijk is.
Volgens de bekende musicoloog Grégoire werd het orgel in de begijnhofkerk
omgebouwd door de familie Delahaye, vermaarde orgelbouwers uit die periode. In 1926 werd een elektrische installatie voor de blaasbalg geïnstalleerd.
Glasramen

De vier glasramen van het koor en het ongebrandschilderde glas uit de
lichtbeuk, de sacristie en de berging, zijn zo oud als de kerk zelf. De vier
glasramen van Joannes de Loos dateren van 1681, al werden veel fragmenten bij een drastische restauratie' door J.F. Pluys, tussen 1843 en 1847,
door nieuwe vervangen. De eigenzinnige glas-in-lood-kunstenaar was van
mening dat hij met nieuwe technieken beter werk kon leveren.
Toch blijven de ramen van zeer grote waarde. Ze dateren uit de overgangsperiode van barok naar rococo, waarin het glasambacht bijna niet meer
beoefend werd en zijn daarom alleen al uniek.

26. Het 15 eeuws Madonnabeeld, dat jarenlang boven de jiikoindeni van !n kun/,

stond, zou nog afkomstig zijn van de kapel die op het begijnhof stond voor de
bouw van de huidige kerk. Het beeld wordt begin 2001 gerestaureerd.
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De vier ramen dragen respectievelijk het wapenschild van Paul de Lalaing,
graaf van Hoogstraten, Johannes Fernandinus van Beughem, de gde bisschop van Antwerpen, Balthazar de Moor, de 33ste prior van Corsendonk
en van Antonius Wachtmans, pastoor van het begijnhof.
Het raam in de voorgevel met de afbeelding van de H. Cecilia en de
H. Catharina, werd in 1871 vervaardigd in een eclectische stijl met elementen in neorenaissance stijl. Op de plaats van dit raam stond eerder een
glasraam met daarin het wapen van de Vrijheid en de letters S.P.Q.H.
(Senatus populusque Hoogstratanus of Het bestuur en het volk van Hoogstraten).
De bestuurders van de Vrijheid beloofden dit te schenken toen de begijnen,
bij de aanvang van bouw van de kerk, vroegen om als tussenkomst van de
stad geen accijnzen te heffen op het drinkebier, dat ze zouden aankopen
voor de arbeiders. De bestuurders kozen echter voor een geschenk "tot
eeuwige memorie".
In 1908 werden zes ramen geplaatst van Gust Ladon van Gent. Het zijn de
zes ramen het dichtst bij het doksaal, drie aan de noord- en drie in de zuidgevel. De vier overige ramen dichter bij het altaar, zijn vier jaar later vervaardigd. De kunstenaar is niet gekend, maar ze zijn zeker niet van de
hand van Ladon. Er is een duidelijk verschil in kwaliteit wat de uitwerking
van details en het kleurgebruik betreft.
Patroonheilige
De leider van het metselwerk was Libert Fabri, meester van de metsers'.
Hij was ook de meester-metser van het kerkhuis. Het was immers gebruikelijk dat men samen met een kerk ook een zogenaamd kerkhuis optrok.
Voor zover we konden achterhalen betreft het hier de huidige woning nr. 24,
een huis met een verdieping recht tegenover het Convent. Het huis stond
er al voor de kerk maar werd, vervallen als het was, in die dagen opnieuw
opgetrokken.
Op 10 augustus 1687 werd de kerk gewijd door Mgr. Van Beughem ter ere
van St.-Jan Evangelist en H. Begga. Waarom O.L. Vrouw als kerkpatrones
vervangen werd, is niet duidelijk.
De kerk werd bij Kon. Besluit van 13 april 1953 als monument beschermd
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8.2.3

De pastorij

Op de plaats waar nu de pastorij staat, werd in 1439 een bestaand gebouw
gekocht dat in 1506 uitgebreid werd tot pastorij-boerderij. Deze combinatie
was erop gericht om de kosten van de pastoor, die ten laste vielen van het
hof, te drukken.
De (hoofd)ingang van de pastorij bevindt zich altijd buiten het hof en de
pastoor heeft een 'brevierpad' rond het begijnhof aan de buitenzijde van de
muur. Dat de pastorij ook hier een achterdeur heeft die rechtstreeks op het
hof uitgeeft, werd gedoogd'.
Sedert het Frans bewind werd de pastorij niet meer beschouwd als eigendom van de kerk, maar wel van het begijnhof. Zo behoorde ze op bestuurlijk gebied tot het bestuur van de Godshuizen. Omdat de pastorij in zéér
slechte staat was, wou het bestuur afzien van de eigendom en het geheel
tegen een geschatte waarde overdragen aan het hof. De begijnen waren
bereid om de nieuwbouw in 1874 te bekostigen en het gebouw daarna over
te dragen aan de Kerkfabriek 69.
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9 Het begijnhof in verval
9.1

De Franse tijd

In Frankrijk werden de kloosters in 1790 afgeschaft. De angst dat hier
hetzelfde zou gebeuren was dus aanwezig toen de Fransen in 1794 terugkeerden na een eerste bezetting, die maar duurde van november 1792 tot
maart 1793.
Eerst vaardigden ze een verbod uit waardoor de begijnen hun geestelijk
kleed niet meer mochten dragen buiten het hof. Door het decreet van 1 september 1796 werden ook hier de kloosters afgeschaft. Volgens de begijnen
was die wet niet van toepassing op hen, omdat ze op eigen kosten in een
eigen huis leefden en géén geloften afgelegd hadden. Ze vormden, naar
eigen zeggen, een lekencorporatie om openbare scholen te onderhouden,
al was er van echt publiek onderwijs nog geen sprake.
Toch werden er al vlug een aantal eigendommen van de begijnen, die buiten het hof lagen, aangeslagen. Een aantal andere werden door de begijnen zelf publiek verkocht in een constructie waarbij de bevriende Dokter
J.L. Lievens ze voor hen terug inkocht.

Op het begijnhof zelf woonden er in die dagen nog 71 begijnen in 60 huizen. Ze waren niet alleen verplicht om hun geestelijk kleed af te leggen,
maar moesten ook een eed van haat aan het koningdom en een eed van
trouw aan de republiek afleggen.
Alle 'tekenen van superstitie en onwetendheid of domheid' moesten verwijderd worden en de Fransen gaven de opdracht om de armen van het kruis
op de toren af te zagen. Hier in Hoogstraten vond men echter geen smid of
schaliedekker die dit werk wou uitvoeren.

De klokken werden al vroeger aangeslagen en de begijnhofkerk werd een
tijd als hooimagazijn gebruikt. Op 20 maart 1799 werd het 'magazijn' opgeruimd, omdat men in de kerk het 'Feest van de Soevereiniteit van het Volk'
organiseerde, een zonderling profaan feest waaraan de begijnen zich zeker geërgerd zullen hebben.
De bewering van de begijnen dat ze slechts een lekencorporatie waren,
werd de begijnen noodlottig, omdat de wet van 25 september 1797 ook deze
afschafte. Toch verging het de begijnen beter dan de kloosterlingen. Door
een meningsverschil tussen de Franse ministers van Financiën en deze
van Binnenlandse zaken werden de begijnhoven en hun bezittingen in 1803
aan het bestuur van de burgerlijke godshuizen toegewezen. De begijnen
waren dus wel van hun goederen beroofd, toch mochten ze er blijven wo73

nen en konden ze op een bescheiden manier hun begijnenleven verder
zetten 70.

9.2

De Hollandse tijd

Met de val van Napoleon hoopten de begijnen dat hun oude rechten vlug
hersteld zouden worden. Dat ze a l snel de toelating kregen om terug hun
geestelijk kleed te dragen, was een gunstig voorteken. Maar de vraag om
hun onteigende goederen terug te krijgen werd zowel in 1814 als in 1819
door koning Willem verworpen: de goederen zouden eigendom blijven van
de godshuizen.
Wanneer de arrondissementscommissaris in 1819 een inventaris van de
'geestelijke verzamelingen' (kloosterorden e.d.) moest opstellen, werden
deze ingedeeld volgens drie criteria: zij die zich wijdden aan ziekenzorg, zij
die zich inlieten met onderwijs en een derde reeks 'contemplatieve' of
kloosterorden 'zonder openbaar nut'.
Ondanks de grote inzet van de begijnen en hun ellenlange verzoekschriften
om erkend te worden als geestelijken die zich inzetten voor het onderwijs,
bleef het antwoord negatief.

De oprichting van een 'echte' school zou de redding brengen. In een Franstalige akte van 25 mei 1820, beloven de begijnen om een kosteloze school
op te richten. Daarmee hoopten ze in de tweede reeks der religieuze verenigingen erkend te worden.
Op 5 mei van hetzelfde jaar waren er 8 kostleerlingen en 30 arme kinderen
die tegen betaling of gratis onderwijs kregen in 'spel-, lees- en schrijfkunst,
in handwerk, goede zeden en christelijke lering'. Maar de school werd in
die vorm nooit een succes".

9.3

De school van Pastoor Van Roey

Petrus Adrianus Van Roey, geboren in Rijkevorsel op 1 februari 1801, werd
in april 1829 pastoor van het begijnhof. Door zijn grote inzet kon hij nieuwe
novicen aantrekken en ervoor zorgen dat het begijnhof een relatieve heropbloei kende.
Hij richtte lagere scholen op en in 1831 een Franse kostschool, die hij in
1833 wou uitbreiden met een internaat voor jonge meisjes. Op dat moment
70
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werden de bestaande woningen 30 tot en met 33 omgebouwd tot één groot
schoolgebouw.

Het initiatief viel echter niet in goede aarde omdat de Ursulinen één jaar
vroeger al een kostschool voor meisjes opgericht hadden in het Spijker.
Ook de pastoor van de hoofdkerk keek met vrees naar de ijver van de pastoor van het begijnhof. De twee pastoors leefden in onmin en pastoor
Van Roey werd verzocht om de deuren van de begijnhofkerk op zon- en
feestdagen te sluiten, zoals het vroeger ooit was. Het begijnhof kon daar
niet mee instemmen en er ontstond een polemiek waarbij de 'schoolstrijd'
centraal stond.
Pastoor Van Roey stelde voor om van het Spijker een jongenspensionaat
te maken, maar de kardinaal gaf na veel briefwisseling de raad om het
internaat op het begijnhof af te schaffen. In 1856 ging men daarmee akkoord, al zou dit op termijn het einde van de school betekenen. Twee jaar
later werd de kostschool bij gebrek aan leerlingen gesloten en nog een jaar
later werd het schoolgebouw opnieuw verdeeld tot vier woningen.
Ook de twee andere scholen verdwenen. De armenschool opgericht in
1820 sloot in 1860 zijn deuren, na de start van de gemeenteschool. De
zondagsschool die er in 1834 bijkwam, verdween al in 1851. Op dat moment bleven er nog twee kleuterscholen over, één voor arme kinderen en
een tweede voor leerlingen die het onderwijs wel konden betalen. Beide
scholen zouden blijven bestaan tot 1879, het moment waarop de gemeente
besliste om geen subsidie meer te betalen`.

9.4

Begijntjes Laat Besluit

Het onderwijs dat in 1820 gezorgd had voor het voortbestaan van het
begijnhof zou 60 jaar later verdwijnen. De herinnering bleef slechts voortleven in het jaarlijks kinderfeest "Begijntjes Laat Besluit", dat allicht dateert
van de eerste helft van de 1 gde eeuw.
Waarschijnlijk mochten de kinderen om het einde van het schooljaar te vieren in die tijd een hele zondagnamiddag op het hof komen spelen. Bij valavond vertrokken de kinderen in groep naar huis, terwijl ze het lied zongen
dat de kinderen nu, op de voorlaatste zondag van augustus, nog zingen:
A ls 't begijntje ' s avonds luidt,
Wij vertrekken, wij vertrekken;
Als 't begijntje 's avonds sluit,
Wij vertrekken de poorten uit."

( ieriadplcede werken: LAUWERYS .1.. Hei begijnhof ran Hoogsiraten, deel I

(110K 1974). deel 11(1 ]OK 1975) deel Ill (HOK 1976).
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10 Monumentenleed
Gedurende de Franse overheersing stonden er 61 huizen op het begijnhof,
genummerd van 40 tot en met 100 '. Bij een telling in 1801 waren er nog
60 huizen, bewoond door 71 begijnen.

In antwoord op een brief van 1826 van de burgemeester van Hoogstraten
aan de Commissieleden der Godshuizen is er sprake van 59 huizen, genummerd van 41 tot en met 9974 Dit houdt in dat de nummers 40 en 100
reeds afgebroken of samengevoegd zijn. Meer gegevens hierover ontbreken echter.
Vanaf die tijd en tijdens de méér recente geschiedenis van het begijnhof
loopt een zelfde rode draad door het verhaal van het hof: een chronisch
gebrek aan middelen om de woningen te onderhouden of te restaureren.

Op 27 januari 1831 beslist de Commissie der godshuizen om negen vervallen woningen, staande voor de kerk, af te breken omdat de Commissie over
geen kredieten beschikt om deze huizen te restaureren of te vernieuwen 75.
De negen huizen waarover de Commissie spreekt (en die door J. Lauwerys
in HOK 1975 p. 155 worden overgenomen) blijken er maar achtte zijn volgens de aanbesteding voor het afbreken van deze woningen op 7 januari
183276 . Ook het kadasterplan van landmeter A. Rinckens bevestigt dat het
over acht en niet over negen huizen gaat. Ze zijn kadastraal genummerd:
528, 528 bis, 529, 530, 532, 533, 535 en 536 11
.

Nog in 1832, op 14 mei, is er de aanbesteding voor het plaatsen van een
nieuwe poort met twee zijmuren tegenover de kerk`.
Maar financiële middelen voor het onderhoud van de woningen zijn er nog
steeds niet. Zo wordt er op de zitting van het COO van 20 juni 1836 beslist
dat er alleen "noodzakelijke reparatien aen gebouwen welke doorzelver
bouwvalligheid of door storm dreygen in te storten mogen uitgevoerd worden" 79
.
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Gemeentearchief, 188, lijst met de huizen , 1798.
Gemeentearchief, antwoord op de brief van dc burgemeester van Hoogstraten
dd. 20 augustus 1826.
Stadsarchief, 188, de Commissie der Godshuizen te Hoogstraten, zitting 27 januari 1931.
OCMW -archief Hoogstraten, dossier Begijnhof, zitting van 14 Mey 1832.
OCMW-archief Hoogstraten, notulen van de vergadering, zitting van
20juni 1836.
OCMW -archief Hoogstraten, notulen van de vergaderingen.
OCMW-archief Hoogstraten, notulen van de vergadering, zitting van
20juni 1836.
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Op de vergadering van de Commissie der Godshuizen einde 1899 is er
sprake van tien nauwelijks of niet bewoonbare huizen. De Commissie wil
deze graag laten afbreken en vervangen door dertien nieuwe huizen. Het
betreft de eerste woningen van de uitbreiding naar het nieuwe erf. Deze
huizen stonden naast de kerk evenwijdig aan de Vrijheid, tot op de plaats
waar nu de schuur staat, die in 1902 gebouwd werd met recuperatiematerialen.

27. Op dil panorama over het begijnhof, één van de oudste prentbriefkaarten van
het hof, kan men de tien huizen, die evenwijdig aan de kerk én de Vrijheid stonden, duidelijk zien.

Aanvankelijk wou de Commissie de huizen vervangen door dertien nieuwe,
ontworpen door architect Ernest Pelgrims 80 . De gemeenteraad keurde het
ontwerp goed maar de nieuwbouw ging niet door omdat de investering,
volgens de arrondissementscommissaris, te weinig intrest zou opbrengen ,".
Vanaf deze periode zijn er, wat de woningen betreft, geen wezenlijke veranderingen meer gebeurd op het begijnhof. In 1920 besliste de gemeente80

a

Gemeentearchiel plannen van Architect Pelgrims, 28 october 1899.
Provincie-archielAntwerpen. dossier Begijnhof Hoogstraten, briefaan de Gouverneur van de provincie Antwerpen dd. 6 maart 1901 vanwege de
arrondissementscommissaris van Turnhout.
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raad nog wel om de plompe poort aan de Vrijheid te vervangen door de
poort in smeedijzer zoals we die nu nog kennen 82.
Tijdens wereldoorlog Il was de schade door beschieting door veldartillerie
en het ontploffen van de V -bommen aanzienlijk. Vooral het Convent (nr. 9)
en woning nr. 10 werden zwaar geteisterd. De verdere schade was algemeen: scheuren in de muren, afgebrokkelde bezetting, gebroken ramen,
en kapotte pannen. Het verslag van schade en herstellingswerken werd
opgemaakt door architect J.L. Stynen 83 . Er kwamen financiële middelen
vrij, maar die bleven beperkt. Het bestuur kon enkel de hoogst noodzakelijke werken laten uitvoeren.

10.1 Turnhoutse Maatschappij voor de Huisvesting
Wanneer de toeristische federatie 1973 uitroept tot Begijnhofjaar krijgt het
hof een "feestelijk uitzicht", zoals we kunnen lezen in de perstekst. Maar de
werkelijkheid is minder fraai. Een aantal woningen staat leeg en in april
1979 maken de 24 gezinnen, die nog op het begijnhof wonen, hun ongenoegen kenbaar in een "Open brief aan het OCMW":
'Ondergetekenden, bewoners van het begijnhof, willen hiermede hun ongenoegen uiten over hun weinig leefbare woonsituatie. De toestand van onze
huisjes is ronduit erbarmelijk te noemen: daken, goten en bijgevolg ook de
zoldering zijn verregaand verwaarloosd, de muren schimmelen, de ramen
zijn tochtig en rot. In deze situatie leven ook bejaarden en kleine kinderen.
Slechts weinig huisjes zijn aangesloten op het rioleringsnet en er bestaat
geen voldoende afwatering. We zitten werkelijk opgescheept met open riolen. Deze weinig hygiënische omstandigheden kunnen niet anders dan ratten en ongedierte lokken
.....

Na nog een resem klachten formuleren de bewoners in hun brief een even
lange reeks vragen om verbetering en besluiten als volgt: 'Uit de gegronde
klachten die wij hier aanhalen, blijkt dat U, het OCMW, gedurende jaren
schandelijk in gebreke is gebleven. We vinden het de hoogste tijd dat U nu
daadwerkelijk aan deze toestand iets gaat doen. We staan er dan ook op
dat er binnen de maand nadat U dit schrijven hebt ontvangen, stappen
moeten gezet zijn waaruit blijkt dat U de zaak ernstig neemt. We blijven niet
wachten op restauratie 84.

83

Gemeentearchief, notulen van de gemeenteraad, zitting 10 juni 1920.
OCMW-archief Hoogstraten, dossier Begijnhof, Oorlogsschade opgenomen
door architekt J.L. Stynen in opdracht van C.O.O. te Hoogstraten, augustus en
september 1945.
De Hoogstraatse Gazet, 27 april 1979, "De Rubriek die LI schrijft". "Open
brief aan het OCMW", ondertekend door Erik Nagels in naam van 24 gezinnen die op het begijnhof wonen.
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Hoe groot de impact van deze brief was weet niemand. Maar nog hetzelfde
jaar, op 24 oktober, sluit het OCMW een ereloonovereenkomst af met het
architectenbureau Van Hout-Schellekens van Turnhout.
Er lijkt een einde te komen aan de lange periode van verval wanneer het
OCMW een restauratiedossier opstart. Het bestuur wil het hof in verschillende fasen restaureren en renoveren om er "sociale woningen te realiseren, die beantwoorden aan de eisen van de moderne welvaartmaatschappij
en zo het huisvestingsprobleem in Hoogstraten oplossen", lezen we in de
toelichting bij de begroting van het OCMW 198185 .
De restauratie werd toen geraamd op 100 miljoen BEF (2 478 935,20€),
waarvan 25 miljoen (61.973€ ) ten laste zou zijn van het OCMW. Maar
gaandeweg moet het OCMW vaststellen dat ze het probleem zelf niet aankan en het beter is om het hof te verkopen.
De Turnhoutse Maatschappij voor Huisvesting wordt door het OCMW als
bevoorrechte pa rt ner beschouwd. "Als de Turnhoutse Maatschappij voor
Huisvesting het begijnhof kan kopen, volgt daaruit automatisch dat de huidige huurders, huurders worden van de TMH. De TMH is verplicht om zijn
huurders te beschermen. De bewoners van het begijnhof hebben prioriteit
en de eerste keuze, daarna volgen de de bewoners van andere projecten
van de TMH. Verkopen aan particulieren doet de TMH nooit" 86 .
In april 1983 verschijnt in de pers een bericht dat de zaak beklonken lijkt:
"De onderhandelingen over de verkoop zijn achter de rug. Zodra de
Turnhoutse Bouwmaatschappij toelating krijgt van Brussel wordt de verkoop een feit". Verder in het bericht wordt eraan toegevoegd: "Momenteel
zouden er evenwel problemen gerezen zijn voor deze maatschappij door
de overheveling van de nationale overheid naar de gewesten 1181.

10.2 Herwaarderingsgebied.
Inmiddels gaat de verkrotting verder met het resultaat dat in mei 1983 het
dak en een groot deel van de voorgevel van het Convent instort. Op 16
januari 1984 buigt de gemeenteraad zich over het probleem. Het college
van burgemeester en schepenen stelt voor om het begijnhof als 'probleemgebied' af te bakenen om zo subsidies te kunnen krijgen van het Vlaams
gewest, in het kader van de stads- en dorpskernvernieuwing. In oktober
1984 wordt het begijnhof als 'herwaarderingsgebied' erkent 88 .

OCMW-archief Hoogstraten, toelichting bij de begroting 1981.
Archief Stedelijk Museum, verslag van de Stuurgroep Begijnhof, vergadering
van 11 april 1984.
Dc Hoogstraatse Gazet, 8 april 1983.
Archief M&L, dossier Begijnhof Hoogstraten, brief van het Ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap, Administratie voor Ruimtelijke Ordening en Lee fi ii lieu dd. 19 oktober 1984.
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Ondanks het feit dat er stemmen opgaan om de huizen te privatiseren, beslist de gemeenteraad om een stuurgroep op te richten die het dossier
herwaarderingsgebied' moet begeleiden 89.

De studie stelt een restauratie voor in 6 fasen, gespreid over een periode
van tien jaar volgend op de erkenning.
In de eerste fase zouden de woningen 30 tot en met 36 van het nieuwe erf,
die in zeer slechte staat zijn, gerestaureerd worden samen met de schuur
en het Conventhuis.
De tweede fase voorziet de restauratie van de woningen 1 tot en met 16. In
de derde fase worden de resterende woningen, de nummers 17 tot en met
29, gerestaureerd. In een vierde fase worden de riolerings- en
wegeniswerken uitgevoerd. Dan volgen, in een vijfde fase, de groenvoorzieningen en tenslotte wil men garages bouwen op de achterliggende
gronden, die eigendom zijn van de kerkfabriek. Dat zou meteen de zesde
en laatste fase moeten zijn.
In het dossier kunnen we lezen dat er op dat moment nog maar 20 van de
37 huizen bewoond worden door 38 personen, hoofdzakelijk mannen (22)
en veel alleenwonenden (10).
Voor de aankoop van het begijnhof en voor de renovatiewerken rekent men
op subsidies eigen aan de herwaarderingsprojecten, het zogenaamde Plan
Akkermans. Voor de restauratie van de woningen op een subsidie van Monumenten en Landschappen, voor de aankoop en de inrichting van het
museum verwacht men een tussenkomst van het Ministerie van Cultuur en
voor de infrastructuurwerken kan men beroep doen op de Wet Brunfaut.
Rekening houdend met het bovenstaande berekent de stuurgroep volgende
kostprijs:

De Stuurgroep Begijnhof vergadert een eerste maal op 28 maart 1984, onder
het voorzitterschap van schepen Juul Verhuist. De Stuurgroep bestaat verder
uit Raf Horsten (architect en lid van de beheerraad van HOK),
Marcel Van Amniel, (afgevaardigde van de KGB -fractie), Arnold Van Aperen
(voorzitter van het OCMW), E. Verhoeven (secretaris van het OCMW), Karel
Horsten (architect afgevaardigde van de provincie Antwerpen), H. Serruys,
(afgevaardigde provinciale dienst Stedebouw en Ruimtelijke Ordening),
L. Koyen (afgevaardigde van de Turnhoutse Maatschappij voor de Huisvesting). G. Doms (afgevaardigde gemeenschapsraad Hoogstraten), Alfons Van
Huffel (afgevaardigde van de CVP-fractie), M. Embrechts (voorzitter Kerkfabriek St-Jan Evangelist), Jos Snoeys (afgevaardigd door de pastoor van het
begijnhof), Louis Roos (bewoner van het hof), Jail Mercelis (Conservator van
het Ost-museum), 1. Vandenhoudt, Ann Malliet en Francis Brenders (afgevaardigde Monumenten en Lanschappen). Harry Vanderhensi (afgevaardigde van
de gemeentelijke administratie en secretaris van de Stuurgroep).
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In haar aanbevelingen stelt de stuurgroep: "Wie als bouwheer gaat optreden is momenteel nog niet geweten. Er liggen nog steeds mogelijkheden
open om zelfs vanuit verschillende initiatiefnemers de herwaarderingsoperatie te begeleiden en tot een goed einde te brengen".
Minister Paul Akkermans, de grote promotor van het project, is zéér optimistisch. Hij besluit het lijvige rapport van de stuurgroep als volgt:
"De financiële middelen zijn aanwezig. Maar... deze alléén volstaan niet.
Wat baten geld en stenen als het gezonde buurt/even geen aandacht en
ruimte krijgt bij de realisaties. Wie zijn ogen gebruikt stelt vast dat er een
schrijnend gebrek is aan warmte en menselijke contacten in de stad. Zon-
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der contacten is het een illusie te menen dat mensen in de mooist gerenoveerde buurten echt gelukkig kunnen zijn".

10.3. De Nationale Landmaatschappij
Op 25 juni 1984 verklaart de gemeenteraad zich principieel akkoord om het
begijnhof aan te kopen en het restauratieproject dat opgestart is door het
OCMW verder te zetten, ook al blijven er stemmen opgaan om de woningen toch maar aan particulieren te verkopen.
Op 30 november 1984 wordt de aankoop één pang bekrachtigd, onder voorwaarde van subsidiëring door het Vlaams Ministerie van Cultuur.
Dan wordt het stil rond het dossier. In 1985 moet de Turnhoutse Maatschappij
voor Huisvesting afhaken en daagt er een nieuwe kandidaat op. Het is de
Nationale Landmaatschappij, vertegenwoordigd door de Turnhoutse Maatschappij voor Kleine Landeigendom, die in augustus '85 als bevoorrechte
pa rt ner wordt aangesteld 90
.

De Kleine Landeigendom blijft kandidaat tot de definitieve toewijzing aan
Het Convent in juni 1992. In het voorstel dat dan op tafel ligt "zou de maatschappij akkoord kunnen gaan" met erfpacht, maar verder in de tekst pleit
men voor aankoop. In hun kandidatuurstelling verduidelijkt de maatschappij haar voorwaarden`.

De ganse infrastructuur, zoals de wegen, de riolering, de water-, gas- en
elektriciteitswerken, de openbare verlichting en de aanplantingen worden
uitgevoerd door het Vlaams Gewest, overeenkomstig artikel 80 van de
Huisvestingscode.
Alle gebouwen, op uitzondering van de kerk, zullen gerestaureerd worden
door de huisvestingsmaatschappij. Ze zullen aangepast worden aan het
"gebruiksdoel" en voorzien worden van alle comfort.

Op verzoek van de stad Hoogstraten kan aan bepaalde gebouwen een
speciale bestemming gegeven worden. Men denkt daarbij aan een museum,
een tentoonstellingsruimte of vergaderlokalen voor verenigingen, die na de
restauratie tegen de kostprijs aan de stad verkocht worden.
Wat de andere woningen betreft lezen we in de nota: "Het is de bedoeling
de woningen na restauratie te verkopen of ter beschikking te stellen aan
een gemengd publiek. Een aantal woningen zou bij voorkeur kunnen toegewezen worden aan kandidaten met een beperkt inkomen. Gezien de te
verwachten prijs der woningen zou dit 'beperkt inkomen' zich nochtans eerder situeren rond de hoogst toegestane grens voor het bekomen van een
90

Gemeentelijk archief, notulen gemeenteraad 5 augustus 198 5
Archief Stedelijk Museum: Gewestelijke Maatschappij voor de Kleine Landeigendom. Nota bij een ontwerp van erfpachtovereenkomst dd. 2 mci 1992.
.
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huisvestingspremie. De andere woningen zouden verkocht worden aan
personen zonder beperking van inkomen of bezittingen".

Om te voorkomen dat een woning bij wederverkoop aan gelijk wie zou verkocht worden, behoudt de maatschappij het recht van wederinkoop en voorziet ze een uittredingsvergoeding.

Het begijnhof is op dat moment nog steeds eigendom van het OCMW, dit
ondanks de principiële goedkeuring van de aankoop tijdens de gemeenteraad van 25 juni 1984 en de bekrachtiging ervan op 19 november 1984.
Wanneer de verkoop dan toch een feit lijkt te worden ontstaat er een tegenspraak tussen de beslissing van de gemeenteraad en deze van het OCMW.
Op 15 december 1986 beslist de gemeenteraad om het begijnhof aan te
kopen, op uitzondering van de woningen 9, 10 en 11, de kerk en de stookplaats. Op 31 december 1986 beslist het OCMW om over te gaan tot een
onderhandse verkoop van alle gronden, met inbegrip van de kerk, en dit
voor een bedrag van 10 700 000 BEF (265 246,07€), verhoogd met de
reeds betaalde erelonen aan de architecten zijnde 2,7 miljoen BEF (66
931,25E).

En opnieuw wordt het stil rond het begijnhof. Wanneer de fractie Fusiebelangen het probleem op 20 januari 1986 op de agenda van de gemeenteraad plaatst, wordt het weggestemd door een meerderheid van KGB, een
fractie van VLD strekking, en OD, de Onafhankelijke Democraten.
Hetzelfde scenario herhaalt zich op 12 mei 1986, 11 mei 1987, 15 februari 1988 en 22 februari 1988. Telkens wordt het agendapunt door de
hoger genoemde fracties weggestemd.

Het officiële standpunt van burgemeester Jansen is dat de stad eerst eigenaar moet zijn van het begijnhof en dat hij dan met concrete plannen zal
komen.
Ondertussen gebeurt er niets en het is een publiek geheim dat burgemeester Alfons Jansen weinig oog heeft voor de ruïne, die het begijnhof is. In een
artikel met als titel "Als ge iets doet, moet ge 't goed doen", lezen we: "Die
huizen zijn zo rot en er zit zo weinig waardevol materiaal in dat ge daar
nooit nog iets fatsoenlijks van kunt maken. Met de grond gelijk maken dus
en dan nieuwe woningen zetten met een ouderwetse gevel als de huidige"92
.

10.4 vzw Ekonomaat Spijker en Jansen Pharmaceutica
Het Conventhuis nr.9 en de woningen 10 en 11, die een museumfunctie
zouden krijgen, werden in 1984 niet opgenomen in het herwaarderingsplan
en zouden om die reden aangekocht worden door de stad.
Ik I loogstraatse Maand, november 1987.
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Wanneer de aankoop ter sprake komt op de gemeenteraad van 20 januari 1986 wordt de beslissing verdaagd. De burgemeester heeft onverwacht weet gekregen van een geheel nieuw plan, waarin de gemeente geen
frank zou moeten betalen en het begijnhof toch gered zou worden....
Het zal nog twee maanden duren vooraleer er enige klaarheid komt. De
initiatiefnemer achter het plan is de Hotelschool 93 , maar ook
Jansen Pharmaceutica zou bij het project betrokken zijn.
Het aandeel dat Jansen Pharmaceutica op zich wil nemen is duidelijk omschreven. Het bedrijf uit Beerse wil een aantal van de woningen voor 27 jaar
in erfpacht nemen, als verblijfplaats voor buitenlandse bezoekers en medewerkers van het bedrijf. Maar Jansen wil slechts investeren op voorwaarde
dat een andere instantie de aankoop en de restauratie realiseert. Jansen
rekent er ook op dat het project op een maximum aan subsidies kan rekenen.
Die 'andere partner' zou in deze constructie de Nationale Landmaatschappij
moeten zijn. Zij zouden aankopen en restaureren.
De kostprijs voor aankoop en restauratie wordt in dit stadium op 160 miljoen BEF (3 966 296,30€) geraamd. De directie van de Hotelschool ziet het
project ruimer dan alleen maar dienstverlening aan Jansen Pharmaceutica.
Directeur Guus Laurijssen wil een internationaal post-universitair trainingscentrum in de Kempen. Hoogstraten heeft in Europees verband een gunstige ligging. Het besloten begijnhof is uitstekend geschikt voor het inrichten van trainingscursussen voor mensen die by. aan de universiteit van
Leuven een theoretische managementopleiding volgen. Het museum en de
kerk zouden een multifunctionele bestemming in de culturele sfeer kunnen
krijgen. Volgens de directeur past dit trainingscentrum uitstekend in een
totaal herwaarderingsplan voor de streek, waarin ook een golfhotel in Minderhout zijn functie kan hebben".
Op 9 juni 1988 wordt het plan besproken in de Stuurgroep Begijnhof. Vooral
de rol die de initiatiefnemers aan de Nationale Landmaatschappij willen toebedelen doet de wenkbrauwen fronsen. "Hoe kan een huisvestingsmaatschappij het geheel zwaar laten subsidiëren om het vervolgens een
bestemming te geven die niet bi] haar doelstellingen past. Wie strijkt in dit
geval de subsidie op die de gemeenschap, wij met zijn allen, betaalt. lezen
we in het verslag van de stuurgroep95
",

.

93

94
95

Gemeentelijk archief, schriftelijke kandidatuurstelling vzw Spijker, afdeling
Hotelschool dd. 16 februari 1989.
Gazet van Antwerpen 31 december 1988.
Stuurgroep Begijnhof, verslag vergadering 9juni 1988.
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En er zijn nog andere problemen. Net zoals de huidige bestemming is er in
het herwaarderingsdossier sprake van een woonfunctie. Hoe denken de
initiatiefnemers dit in overeenstemming te brengen met hun voorstellen 96.
Na de gemeenteraadsverkiezingen wil het nieuwe bestuur, onder burgemeester Arnold Van Aperen, wel werk maken van de overdracht van de
eigendom van het OCMW naar de stad Hoogstraten.

Op 26 januari 1988 geeft het College van burgemeester en schepenen aan
de 10K de opdracht om de aankoopakte op te stellen en op 16 mei 1988
beslist de gemeenteraad om akkoord te gaan met de aankoop zoals het
OCMW die voorstelde.
De stad betaalt uiteindelijk 9 246 333 BEF (229 210,60€) en afzonderlijk
800 000 BEF (19831,48€) voor de woningen 9, 10 en 11, die een museumfunctie zouden krijgen en daarom niet opgenomen zijn in het herwaarderings gebied. 0p deze bedragen ontvangt de stad een subsidie van 60 %. De
uiteindelijke kostprijs wordt verhoogd met 2 770 068 BEF (68 668,19E ), het
bedrag dat het OCMW reeds betaalde als erelonen aan het
architectenbureau Vanhout.
Ondanks de bedenkingen, die er bij het plan van de Hotelschool zijn, gaat
de gemeenteraad op 26 juni 1989 principieel akkoord om een erfpachtovereenkomst af te sluiten met de vzw Ekonomaat Spijker 97 . De gemeenteraad formuleert wel een aantal voorwaarden, zo moet een marktstudie
uitgevoerd worden, naar de uitstraling van Hoogstraten in de ruime regio,
en moet er een gedetailleerd financieel plan op tafel komen.

Het stadsbestuur vraagt ook, naast een globaal businessplan in verband
met de haalbaarheid, een strikt tijdsschema wat de uitvoering van het project betreft. Binnen een termijn van negen maanden moet het plan op tafel
liggen. In december van het zelfde jaar is de vzw klaar met het voorbereidend werk. Opvallend is dat in dit voorstel geen sprake meer is van
Jansen Pharmaceutica, noch van de Nationale Landmaatschappij.
De grote huizen van het nieuwe erf worden een conferentiecentrum met
hotelaccommodatie. Tegenover de rij woningen van het nieuwe erf wordt
een restaurant gebouwd, met achteraan in oostelijke richting, een bestuurs en administratief centrum. Deze werken worden uitgevoerd in een eerste
fase, en zullen 160 miljoen BEF (3966296,30€) kosten.

Persnota Fusiebelangen 21 januari 1988.
Stadsarchief Hoogstraten, notulen gemeenteraad 26 juni 1989.
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Daarvan is 60 % te financieren langs het waarborgfonds van het Ministerie
van Onderwijs en 40 % met eigen middelen en leningen.

In de tweede fase wil men van de 26 woningen van het oude erf comfortabele tweepersoonswoningen maken. Men streeft naar een gemengde bevolking, maar rekent toch vooral op senioren die zelfstandig kunnen wonen.
De financiering van deze tweede fase zou via leningen, sponsoring en aandelen moeten gebeuren. De kandidaten melden zich al aan, zegt de directie, maar de vzw Spijker Patrimonium stelt zich hoe dan ook borg voor dit
gedeelte van het voorste 198.
Op 1 oktober 1990 laat vzw Ekonomaat Spijker weten dat ze niet meer geïnteresseerd zijn`. Ingewijden hadden deze tijding verwacht.

10.5 Actiegroep "Red het Begijnhof"
De inwoners van Hoogstraten zien het begijnhof steeds meer verkrotten.
Zeven jaar na de "Open brief aan het OCMW", een initiatief van de bewoners van het begijnhof, is er nog niets ten goede veranderd, integendeel.
In 1988 is Piet Jan Rombouts, die jaren op het begijnhof woonde, de drijvende kracht achter de actiegroep "Red het Begijnhof". Hij laat een video
maken die de ruïne prachtig in beeld brengt en laat geen gelegenheden
voorbij gaan om de wantoestanden aan te klagen. Op de plaatselijke
handelsbeurs, waar ook verenigingen van Hoogstraten een plaats krijgen,
is Piet Jan niet welkom.
"We wilden een stand vol steenpuin, met daarop een aantal TV toestellen
waarop we onze video van het vervallen begijnhof wilden tonen. De middenstand staat volgens eigen zeggen voor 100 % achter het behoud van
het begijnhof, maar de waarheid hoort niet thuis op hun beurs", zegt
Piet Jan`.
Wanneer de actiegroep bij de opening van de beurs pamfletten wil uitdelen
aan politici van lokaal, regionaal en nationaal belang, worden politie en rijkswacht opgeroepen. Ondanks alles is Piet Jan tevreden, zijn actie én het
begijnhof hebben de nodige publiciteit gekregen.
Maar het verval gaat verder. Bij de voorjaarsstormen van 1990 worden de
grote woningen van het nieuwe erf zwaar beschadigd: daken worden weggerukt en meters hoge muren storten in. Wanneer het schepencollege de
toestand bespreekt wordt "het slopen van de gebouwen wegens instortingsgevaar als één van de mogelijkheden weerhouden." 101
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Gazet van Antwerpen.
Archief Stedelijk Museum, Stadsarchief, brief van Notaris Van den Bossche
dd. 1 oktober 1990.
De Hoogstraatse Maand, april 1988.
Vergadering schepencollege 12 februari 1990.

De woningen worden niet afgebroken maar er worden ook geen herstellingswerken uitgevoerd of voorlopige maatregelen genomen. De administratie
Monumenten en Landschappen, die in theorie politionele macht heeft in
zulke omstandigheden, kan niet meer dan de toestand aanklagen: "We stelden vast dat bi] de recente stormen grote delen van de daken van de zuidelijke gebouwenri] ernstig werden beschadigd. ik wil u wijzen op artikel 11 § I
van het decreet van 3 maart 1976 inzake monumenten en stads- en dorpsgezichten, waarin de onderhoudsplicht wordt bepaald. ik verzoek u dan ook
in dit kader zo vlug mogelijk het nodige te doen om deze daken, desgevallend
met voorlopige materialen, dicht te leggen teneinde de restauratie en wederbestemming van de lokalen niet verder in het gedrang te brengen. " 102
Geen enkele instantie geeft gevolg aan het schrijven. Noch het stadsbestuur, als eigenaar, noch de vzw Ekonomaat Spijker, die op dat moment
aan het restauratieproject werkt.

10.6 Corsendonk, Hotelschool, Moorkens & Partners
In de laatste maanden van 1990 bieden zich opnieuw drie kandidaten aan.
De eerste kandidatuur is deze van een groep, waarvan directeur
Guus Lauryssen van de Hotelschool deel uitmaakt. Vijfentwintig dagen nadat
vzw Ekonomaat Spijker afhaakt, toont hij opnieuw belangstelling voor de
restauratie, nu in een constructie met Priorij Corsendonk en Moorkens &
Partners"'.

De groep wil een coöperatieve vennootschap oprichten met Guus Lauryssen,
directeur van de Hotelschool, Dominique Nédee, van de Priorij Corsendonk,
Jef Van den Bergh, vennoot-zaakvoerder van het Discontokantoor van Antwerpen en Dirk Moorkens, van Moorkens & Partners als stichtende leden.
De stad wordt als gewone vennoot ingeschreven.
In het voorstel moet de stad een renteloze lening van 7 miljoen BEF
(173 525,46€) toestaan, als startkapitaal voor de vennootschap. De ideeën
liggen dicht bij deze van de vzw Ekonomaat Spijker.
Op het nieuwe erf komt een hotelfunctie, in een samenwerking tussen onderwijs en ondernemingen. Nu heeft directeur Guus Lauryssen in
Dominique Nédée van de Priorij Corsendonk een partner gevonden die dat
gedeelte met eigen middelen zal financieren.
De woningen van het oude erf worden door de groep, na een sleutel op de
deur restauratie, voor 4 à 5 miljoen BEF (10 000 à 12 300€ ) in erfpacht
101
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Archief Stedelijk Museum, brief van de afdeling Monumenten en Landschappen aan directeur Laurijssen van vzw Ekonomaat Spijker dd. 6 februari 1990,
getekend Francis Brenders.
Archief Stedelijk Museum, voorstel Moorkens en Partners 25 oktober 1990.
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overgedragen aan kandidaat erfpachtnemers. De nieuwe eigenaar betaalt
elk jaar nog een pachtrecht van 40 000 BEF (991,51€). De groep betaalt de
stad jaarlijks een erfpachtvergoeding van 1,3 miljoen BEF (32226,16€),
maar vraagt een vrijstelling voor de eerste vijf jaar.
Het bescheiden financieel plan geeft aan dat het project na acht jaar uit de
kosten is. Vanaf het negende jaar wordt al een reserve opgebouwd voor
herinvesteringen, zoals onderhoud enz. 104
.

107 Borgmans, Bresseleers en Stoops
De tweede kandidaat is een groep rond aannemer Roger Borgmans van
Vosselaar, dakwerker Jos Stoops en zakenman Mark Bresseleers, beiden
van Hoogstraten.
Zij formuleren twee voorstellen: een eerste in een erfpachtconstructie en
een tweede waarbij ze het begijnhof aankopen. Het dossier dat hun kandidatuur begeleidt is echter één groot pleidooi voor aankoop van het geheel 105
.

Als de groep het begijnhof in erfpacht verwerft zullen alle huizen en de
buitenzijde van de kerk gerestaureerd worden. Het architectenbureau
Van Hout & Schellekens wordt opgenomen in de overeenkomst en de werken starten in de loop van 1991.
Bij aankoop zal deze groep niet alleen de woningen en de buitenzijde van
de kerk restaureren, maar ook de muur rond het hof én het Ostmuseum.
Verder zal de groep zich contractueel verplichten om gedurende 20 jaar de
buitenzijde van kerk te onderhouden.
In beide voorstellen moet de stad zorgen voor de nutsvoorzieningen, de
infrastructuurwerken en de aanleg en het onderhoud van het hof.

10.8 Heerle's Hof
En dan is nog een derde kandidaat, Heerle's Hof van André Van
Spaendonck. Hij is ook de promotor van het omstreden golfterrein te Minderhout. Het is zijn tweede en aangepaste kandidatuur, nadat hij in mei 1989 al
een voorstel formuleerde`.
De projecten van Van Spaendonck kan men moeilijk sociaal noemen, integendeel. Heerle's Hof geeft aan het sociale aspect een eigen persoonlijke
invulling, zoals we lezen in het dossier waarmee hij zich kandidaat stelt:
'Dat het sociaal aspect moet worden gerespecteerd, ligt voor de hand. Wel

104
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Archief Convent, voorstel Moorkens en Partners 18 december 1990.
Archief Convent, voorstel Borgmans en partners december 1990.
Archief Convent, voorstel erfpacht Heerle's Hof 29 mei 1989.
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met de bedenking dat, in de huidige context, het hoogst sociaal haalbare
precies het instandhouden van het begijnhof is".
In zijn eerste voorstel voorzag Van Spaendonck op het oude erf servicewoningen voor begoede senioren. Er is sprake van een huurprijs van
74 000 BEF (1 834,41€) per maand. De toekomstige bewoners kunnen
dan wel rekenen op een veilig hof, met in het Conventhuis een centrale
keuken, een ontmoetingsruimte, begeleiding van dokters en kinesisten en
andere diensten meer.
De huizen van het nieuwe erf worden een hotel, vergaderruimtes en een
restaurant. Tegenover de woningen van het nieuwe erf en op de gronden
naast de schuur komt nieuwbouw. Deze nieuwbouw woningen moeten zorgen voor de huisvesting van bezoekers en medewerkers van bedrijven uit
de regio. Waar nu de schuur staat is er plaats voor het Ostmuseum en een
tentoonstellingsruimte.

Het tweede voorstel van Heerle's Hof verschilt niet zoveel van het eerste.
Van service -woningen is echter geen sprake meer. In dit voorstel worden
de woningen van het oude erf na de restauratie geprivatiseerd. De huizen
van het nieuwe erf blijven van Heerle's Hof en zullen aangeboden worden
aan de bedrijven, hotels, winkels, enz. Ook in dit voorstel is sprake van
nieuwbouw, zoals die voorzien was in het eerste ontwerp. Heerle's Hof
neemt ook de infrastructuurwerken voor zijn rekening.
Van Spaandonck betaalt ook de aankoopsom die de stad aan het OCMW
betaalde terug. Hij is ook bereid om de aankoopsubsidie van 5,5 miljoen
BEF (136 341 ‚43€), een bedrag dat de Vlaamse Gemeenschap betaalde in
het licht van het herwaarderingsproject en waarschijnlijk zal terugvorderen,
te betalen. En ten slotte neemt hij ook de erelonen van de architecten, zijnde
2,7 miljoen BEF (66 931,25€), voor zijn rekening.
Het voorstel voorziet ook de oprichting van een "Fonds voor het onderhoud
van het begijnhof". De gelden moeten samengebracht worden door de bewoners en gebruikers, die jaarlijks een erfpachtvergoeding betalen .107

10.9 Keuze maar géén goedkeuring
In de wandelgangen wordt gefluisterd dat de CVP-fractie vooral opteert voor
het project Van Spaendonck, terwijl de KVB -fractie van burgemeester
Van Aperen eerder de groep Borgmans, Stoops, Bresseleers zou steunen.
Maar blijkbaar wordt er in de eigen partijrangen niet altijd aan eenzelfde
touw getrokken. Dat is de reden waarom de burgemeester op 27 decem-

107

Archief Convent, voorstel erfpachtcontract Heerle's Hof dd. 15 januari 1992.

ber 1990 over dit agendapunt een geheime stemming vraagt in de openbare zitting van de gemeenteraad.
De twee raadsleden van de fractie Fusiebelangen, Verhuist en Sprangers,
verlaten de raadstafel omdat ze van mening zijn dat de raadsleden géén tijd
hadden om de dossiers te bestuderen.
Terwijl ze tussen het publiek plaatsnemen noteert de secretaris één blanco
stem, één stem voor de groep Moorkens, acht stemmen voor de groep
Borgmans en tien stemmen voor Heerle's Hof Beheer. De nv van
Van Spaendonck krijgt zes maanden tijd om een definitief erfpachtcontract
voor te leggen 108
.

De keuze van Heerle's Hof zorgt voor de nodige commotie en spanning
binnen de meerderheid. Dat blijkt al op 28 januari 1991 wanneer, bij de
goedkeuring van het verslag van de bewuste zitting, een herformulering
gevraagd wordt van de raadsbeslissing van 27 december 1990 109
Het bestuur is voorzichtiger en meer terughoudend geworden ten opzichte
van de plannen van Heerle's Hof. Dat blijkt uit overleg én een pré -advies
dat men vraagt aan het provinciebestuur 110
.

Op i mei 1991 wordt het voorstel van erfpacht van Heerle's Hof aan de
raad ter goedkeuring voorgelegd. Het plan haalt echter geen politieke meer derheid 111
De CVP-fractie wil het voorstel opnieuw bespreken, maar het agendapunt
wordt niet weerhouden voor de raad van 27 mei 1991.
.

Er komt een speciale zitting op 3juni 1991 met slechts één agendapunt:
het Begijnhof. Twaalf raadsleden (KVB en FB) stemmen tegen het voorstel
van Heerle's Hof. De CVP moet met 8 stemmen voor het project het onderspit delven, terwijl de DE -fractie zich onthoudt' 12.
Van Spaendonck, één van de kandidaten van het eerste uur, beroept zich
op principiële toezeggingen en intentieverklaringen van het stadsbestuur
en dient een schadeclaim in.
Heerle's Hof vraagt een schadevergoeding van 5 168 035 BEF
(128 112,24€) voor gemaakte kosten (architect en studiebureau) en 20 miljoen BEF (495 787,04€) als winstderving.
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Stadsarchief, notulen van de gemeenteraad van 27 december 1990.
Stadsarchief, notulen van de gemeenteraad van 28 janauri 1991
0
Stadsarchief, brief van het provinciebestuur dd. 24 april 1991.
111
Stadsarchief, notulen van de gemeentaraad van I mei 1991.
112
Stadsarchief, notulen van de gemeenteraad van 3 juni 1991.
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10.10 Axel Vervoordt en Van Der Windt
In de maanden die volgen zijn er onderhandelingen tussen Van Spaendonck
en de groep Borgmans. Ze stellen zich samen kandidaat in een voorstel
van de nieuw op te richten nv. Begijnhof, waarin ze voorstellen om het
begijnhof te kopen.
In de raadszitting van 23 december 1991 komt het college, tijdens de bespreking van de begroting 1992, onverwacht met het voorstel om het
begijnhof dan toch maar te verkopen. Het voorstel haalt echter geen meerderheid. Met 12 stemmen (CVP, EB en DE) tegen de verkoop en 9 stemmen (KVB) voor, wordt het voorstel om de eigendom te verkopen weggestemd".
De onverwachtte vraag van de KVB -fractie om het hof te verkopen heeft
alles te maken met de kandidatuur van Axel Vervoordt en de firma
Van Der Windt. Zij stellen zich op 23 januari 1992 kandidaat voor erfpacht' 14
,

maar komen daar in een schrijven van 7 mei 1992 op terug 5

.

John Van Der Windt uit Schilde is geen onbekende in Hoogstraten. Op het
industrieterrein De Kluis zijn er twee bedrijven waarvan hij de oprichter en
geruime tijd de zaakvoerder was, ni Van Der Windt Kartonnage en
Packaging. Axel Vervoordt is de eigenaar van het kasteel van
's Gravenwezel, waar hij een antiquariaat uitbaat, en realisator én eigenaar
van de gekende Vlaeykensgang in Antwerpen.
De groep gaat er prat op dat zij een stevige financiële basis hebben en na
een studieronde van zes maanden direct met de werken kunnen starten. In
hun kandidatuurstelling lezen we dat het de bedoeling is zoveel mogelijk
het oorspronkelijke te behouden en nieuwbouw toe te voegen in de stijl van
het geheel. Het hof zal van zonsopgang tot zonsondergang toegankelijk
blijven voor het publiek.

10.11 Negen kandidaten na een nieuwe start
Het bestuur van de stad beseft dat het zo niet verder kan. Er was nooit een
politieke meerderheid voor één van de projecten en telkens een beslissing
nabij leek, bood er zich weer een kandidaat aan, die de vroeger genomen
opties weer overhoop haalde.
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Stadsarchief, notulen van de gemeenteraad van 23 december 1991.
Archief Convent, brief van Axel Vervoordt en J0!111 Van Der Windt aan liet
schepencollege dd. 23 januari 1992.
Archief Convent, brief van Axel Vervoordt en John Van Der Windt aan liet
schepencollege dd. 7 mei 1992. Deze brief is nice ondertekend door
JefDellalaille van Meer.
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Daarom beslist het college op 3 februari 1992 om het dossier opnieuw open
te stellen en een oproep te doen aan kandidaat erfpachtnemers. In een
advertentie vraagt het stadsbestuur dat kandidaten zich voor 1 maart 1992
kenbaar maken`.

Op wat de ultieme oproep van het stadsbestuur zou moeten zijn reageren
negen kandidaten. Drie onder hen waren vroeger al kandidaat, de zes anderen zijn nieuwkomers.
De voorstellen van de Nationale Landmaatschappij (bladzijde 82),
André Van Spaendonck met Heerle's Hof, (bladzijde 89), en
Axel Vervoordt met John Van Der Windt (bladzijde 92) kwamen al aan
bod in deze uitgave.
Van de zes nieuwe kandidaten zullen er uiteindelijk maar twee een voorstel
indienen.
De firma Verstraete & Vanhecke uit Antwerpen -Wilrijk stelt zich op 25 februari 1992 kandidaat. Deze firma is gespecialiseerd in restauraties en kan
een groot aantal referenties voorleggen 7 . Op 17 maart 1992 laat de directie weten dat hun firma geen voorstel zal indienen.
De firma Van Lierde - Baert uit Antwerpen stelt zich één dag later schriftelijk kandidaat,` maar laat na een studieronde weten dat ze geen interesse
meer hebben`.
De firma Van Roey uit Rijkevorsel stelt zich op 22 februari 1992 kandidaat`,
maar laat twee maanden 21 later weten dat ze geen pasklare oplossing kunnen voorleggen.
De firma Carpentier 122 uit Grobbendonk is aanvankelijk geïnteresseerd in
een participatie met andere kandidaten of in een gedeelte van het project,
maar haken al vlug af.
De nv. De Clercq uit Beerse stelt zich kandidaat 123 en zal ook een voorstel
indienen 124 . De firma De Clercq wil een 'nv. Begijnhof van Hoogstraten'
oprichten, die het begijnhof in erfpacht neemt. De op te richten nv restaureert alle woningen, de muur rond het hof en komt voor 10 miljoen tussen in
de restauratie van de kerk. De stad Hoogstraten is financieel verantwoor-

Archief Convent, advertentie geplaatst in de De Bouwkroniek en liet Notaricel
blad. Collegebeslissing van 3 februari 1992.
117
Archief Stadsbestuur, brief Verstaete & Vanhecke dd. 25 februari 1992.
lig Archief Stadsbestuur, brief van de firma Van Lierde dd. 26 februari 1992.
111)
Archief Stadsbestuur, fax van de firma Van Lierde dd. 23 maart 1992.
20
Archief Stadsbestuur, fax van de firma Van Roey dd. 22 februari 1992.
121
Archief Het Convent, brief van de fi rma Van Roey dd. 7 mei 1992.
22
Archief Stadsbestuur, kandidatuurstelling fi rma Carpentier dd. 2 maart 1992.
123
Archief Het Convent, brief fi rma De Clercq dd. 26 februari 1992.
24
Archief Het Convent, firma De Clercq, project Begijnhof dd. 8 mei 1992.
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Het Convent

27.02.92

p/a Jef Martens
Lindendreef 15
2320 Hoogstraten
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Betreft

Restauratie Beg i j nhof Hoogstraten.

Aan het college van Burgemeester en Schepenen,
Aan de dames en heren van de Gemeenteraad,

Bij deze wenst ondergetekende, in naam van men groep oarticuLiere Hoogstratenaren, zich kandidaat te stellen om concreet mee te werken aan de restauratie van ons Begijnhof.
Het Convent , als vroeger gemeenschapshuis van het Begijnhof
werd gekozen als werknaam voor onze groep.
Wij menen dat een gemeenschap, die niet in staat is om haar
cultuurhistorisch erfgoed in ere te houden, deze ook niet
verdiend. Voor zo'n fatale fout wiLlen wij niet verantwoordelijk gesteld worden.
Enkel dit besef en de oprechte waardering voor deze unieke
en mooie woonomgeving brengt ons samen.
A L s groep van particulieren blijven wij bereid om anderen
op te nemen, indien zij onoerstaande Opties onderschrijven.

I . - Erfpachtovereenkomst gemeente/dart i culieren voor mas.
twee à drie huisjes per persoon.
2. - Snelle restauratie (in groepsverband), conform de flichtLijnen van het Bestuur voor Monumenten en Landschappen.
3. -Na restauratie, verplichte bewoning. (in de regel géén
handelszaken)

4.-Minder kapitaalkrachtige jongeren dienen pestimuleero én
gesteund te worden om deze vorm van erfoacht -restauratiebewoning te overwegen als mogelijk alternatief voor eigen
nieuwbouw.

5. - Voorrangsregeling voor autochtonen.
6. -Samenwerking met andere initiatieven wordt niet a orori
afgewezen, zolang zij de opties van 'Het Convent' niet

schaden

Vertrouwend op een gunstige gemeenteraadsbeslissing, groet
ik met de meeste hoogachting.

Voor 'Het Convent
Jef Martens
Woordvoerder en contectoesoon.

/.
29. Het Convent stelt zich, met deze brief ondertekend door Jef Martens. op 27
februari kandidaat om het begijnhof te restaureren.
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delijk voor de aanleg van de infrastructuurwerken, maar laat die werken
uitvoeren door de firma De Clercq.
In tegenstelling tot de woningen van het oude erf, die hun woonfunctie behouden, krijgt het nieuwe erf een méér commerciële functie. Op het nieuwe
erf is plaats voor een onthaal- en verblijfsruimten. Met deze functies richt
de vennootschap zich tot bedrijven, tot de horeca en het verblijfstoerisme.
In hun voorstel voorziet De Clercq nieuwbouw op het nieuwe erf en op de
achterliggende gronden, eigendom van de kerkfabriek. Het bekomen van
vergunningen om op deze laatste gronden studio's en appartementen te
bouwen, wordt in hun voorstel een opschortende voorwaarde genoemd.
De erfpacht wordt afgesloten voor een periode van 99 jaar. Maar in het
contract staat volgende clausule, die zware financiële verplichtingen oplegt
aan de stad, indien de erfpacht niet verlengd wordt: "In het geval de stad
Hoogstraten toch beslist tot het niet verder zetten van de erfpacht zal ten
laatste 36 jaar voor het verstrijken van de termijn een gerechtelijke deskundige zijn aangeduid met als opdracht een schatting te maken van het verlies dat door de erfpachter of zijn individuele rechtverkrijgenden zal geleden
worden door het niet verlengen van de erfpacht met opnieuw een duur van
99 jaar'
De vzw Het Convent, een vereniging van Hoogstraatse burgers, stelt zich
op 27 februari 1992 kandidaat`. Het voorstel van Het Convent komt verder in deze uitgave ruim aan bod, al staan de krachtlijnen van het plan al
vermeld in de brief waarmee de vereniging zich kandidaat stelt.

10.12 Vier op

een rij

Wanneer de gemeenteraad op 29 juni 1992 zijn definitieve keuze maakt,
blijven er nog vier kandidaten over: de firma De Clercq, Heerle's Hof van
Van Spaendonck, de Nationale Landmaatschappij en Het Convent.
Maar voor het zover is krijgen de vier kandidaten de kans om hun plan toe
te lichten aan het schepencollege 126 en aan de voltallige gemeenteraad .127
Maar er is méér. De kandidaten bezoeken de verschillende fracties, organiseren elk één of meer persconferenties en voeren briefwisseling om hun
voorstel te verduidelijken of accenten te (ver)leggen.

'
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Archief Het Convent, brief aan het schepencollege dd. 27 februari 1992.
Archief Het Convent, uitnodiging dd. 19 mei 1999 voor toelichting aan bet
college op 29 mei 1992.
Archief Het Convent, uitnodiging dd. 11 juni 1999 voor toelichting aan de
gemeenteraad op 20juni 1992.
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Zo is er een brief van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij waarin ze akkoord gaan met een gedeelte van het project`. De maatschappij vraagt in
dat geval de woningen van het nieuwe erf en de toelating om nieuwe huizen
te bouwen tegenover deze huizenrij op het begijnhof zelf en op de achterliggende gronden, eigendom van de kerkfabriek.

Het Convent laat weten dat de restauratie ook zal doorgaan indien er géén
subsidies toegekend worden 129 en verduidelijkt dat de financiering van de
restauratie van woningen 9, 10 en 11 als museum, niet afhankelijk is van
een eventuele sponsoring 130
.

En dan zijn er nog de interne nota's, teksten die meestal de vermelding
'vertrouwelijk' dragen en circuleren binnen de fracties en de belangengroepen of die bezorgd worden aan deze of gene kandidaat.
In zo'n nota noemt het ACW de voorstellen van Van Spaendonck en van
De Clercq elitair en gericht op het realiseren van winst. In voorstel van
Het Convent waarderen ze de inzet voor het historisch erfgoed maar twijfelt
het ACW aan de eenvormigheid van restauratie "als iedereen op dit vlak
zijn eigen weg gaaf'. Verder lezen we: "op basis van de huidige informatie
van oordeel dat het voorstel van de Vlaamse Landmaatschappij het best
kadert in de ACW-visie en steunt daarom dit voorstel" 131
.

In CVP kringen circuleert een nota waarin men een gemengde oplossing
voorstelt, waarin elk van de vier kandidaten een grotere of kleinere rol
toebedeeld krijgen: "De lage huizen wijzen we toe aan de Vlaamse Landmaatschappij, die de restauratie uitvoert in twee fasen. Het Convent wordt
ingeschakeld bij de opvolging en de toewijzing van de gerestaureerde huizen, dus als een soort stuurgroep zoals nodig bij de dorpsherwaardering.
De hoge huizen en de gronden van de kerkfabriek wijzen we toe aan De
Clercq en Van Spaendonck. Zij staan ook in voor het volbouwen van de
rijen 11132.
Ook op het secretariaat van Het Convent komen vertrouwelijke nota's aanwaaien. In een nota met als titel "Bedenkingen bij onze strategie 11133 schat
meester Dirk Van Der Heden, de raadsman van Het Convent, de kansen
van Het Convent hoog in.
128

Archief Het Convent, brief van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij
dd. 25 februari 1992.
129
Archief Het Convent, brief aan liet schepencollege dd. 26 februari 1992.
‚° Archief Het Convent, brief aan liet schepencollege dd. 26 juni 1992.
Archief Het Convent, verslag bestuursvergadering ACW hoofdbetstuur dd.
26 mei 1992.
Archief Het Convent, interne CVP-nota niet een evaluatie van de vier projecten. Niet gedateerd en niet ondertekend.
Archief Het Convent, bedenkingen bij onze stategic, een niet gedateerde nota
van meester Dirk Van Der Herten, raadsman van Het Convent.
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30. Aan de basisprincipes van Het Convent mag niet geraakt worden. Om die reden
wordt de eerste Raad van Beheer van de vzw Het Convent pas vervangen na
het beëindigen van de restauratie. Vi.n.r. Jef Martens, Frans Horsten, Harry
Van der Pas, Luc De Backker en Frans Van/u ife/en.

Het voorstel zou op een ruime meerderheid kunnen rekenen, ook al zou
niet iedereen binnen de CVP de zelfde mening delen. In de nota wordt
gevraagd om contacten met de Agalev oppositie te vermijden. "Er wordt
beweerd dat Jef Martens onlangs Juul Verhuist zou ontmoet hebben, wat
toch gevoelig schijnt te liggen", lezen we in de nota.
Langs andere kanalen verneemt Het Convent dat ikzelf, auteur van dit boek,
voorlopig beter op de achtergrond blijft. "Ais broer van een 'groene schepen' uit één van de vorige coalities wordt ook Frans Horsten ais een groene
oppositiejongen bekeken", meldt één van de raadsleden, die Het Convent
een goed hart toedraagt.

97

10.13 Het begijnhof is gered!
Negenentwintig juni 1992, de raadzaal van het historische stadhuis van
Hoogstraten is te klein voor de talrijk opgekomen leden en sympathisanten
van de vzw Het Convent. Zelden heerste er in deze zaal zulke gezellige
maar ook gespannen sfeer, want het publiek moet wachten tot het dertiende punt van de agenda: "Begijnhof: afsluiten van een erfpachtovereenkomst".

31. De raadszaal van het historisch stadhuis zit afgeladen vol. Na een groot aantal
projecten, die om verschillende redenen niet doorgingen, hangt er een doorbraak in de lucht.

Raadslid Verhuist van de fractie Fusiebelangen-Agalev neemt als eerste
het woord. Zijn fractie heeft altijd gepleit voor een restauratie door de stad
zelf, een voorstel dat nooit een meerderheid vond. Verkoop hebben ze nooit
aanvaard en commerciële projecten zoals deze van De Clercq en
Van Spaendonck komen voor zijn fractie niet in aanmerking.
Het voorstel van de Nationale Landmaatschappij zou tegemoet kunnen komen aan het sociale aspect en zou tevens de goedkoopste formule zijn.
Maar in het voorstel van de huisvestingsmaatschappij is alles afhankelijk
van subsidie en dat is het zwakke punt.

Voor zijn Agalev-fractie is het erfpachtvoorstel van Het Convent het beste.
"Dat een dertigtal mensen uit verontwaardiging de handen in elkaar hebben
geslagen, een eigen visie hebben ontwikkeld over de restauratie, en nog
bereid zijn om financieel in te staan voor de restauratie, dat is de beste
waarborg voor het welslagen ervan".
Raadslid Karel Aerts, van de DE -fractie (Democratische Eenheid) is van
mening dat het beste voorstel dit van de firma De Clercq is. Zij kunnen met
kennis van zaken restaureren onder toezicht van Monumenten en Landschappen. "Maar toch kiezen wij hier voor Het Convent, omdat zij een groep
initiatiefnemers uit Hoogstraten zelf zijn. We hopen dat ze zo snel mogelijk
van start kunnen gaan en bewijzen dat ze het kunnen waarmaken. Deze
groep moet een kans krijgen".
Wanneer raadslid Van Looy (CVP) het woord neemt wordt het stil in de
zaal. Schepen Verlinden heeft zich de laatste weken steeds uitgesproken
voor de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij, volgens sommigen vaak met
een blind vertrouwen in de zo noodzakelijke subsidies.
De laatste weken hoorde men steeds vaker het gerucht dat de CVP-fractie
zou stemmen voor een combinatie van de vier kandidaten. Een kwestie van
de geit en de kool te sparen. Deze houding zou het resultaat zijn van
Turnhoutse druk op de ACV-mandatarissen, van wat good-will naar de
Hoogstraatse bevolking en rekening houdend met de vroeger gedane uitspraak dat het begijnhof de gemeente geen frank mag kosten.
Jef Van Looy windt er geen doekjes om. Binnen de CVP gaat het tussen het
voorstel van Het Convent en dit van de Nationale Landmaatschappij. "Als
we evenwel meegaan in het project van Het Convent, dan moeten we alle
Hoogstratenaren een kans geven. De CVP wil daarom iets toevoegen aan
de te nemen beslissing. De toewijzing van de huizen moet openbaar gebeuren en desnoods met opbod als er meerdere kandidaten zijn. De voorrang moet gegeven worden aan inwoners van Hoogstraten. En, bij een
mogelijke doorverkoop van de erfpacht krijgt de stad het recht van voorkoop", aldus Van Looy.
Terwijl de verbazing zich meester maakt over de aanwezige toehoorders en
hier en daar luidruchtige reacties de kop opsteken, neemt burgemeester
Arnold Van Aperen het woord namens de KVB -fractie. Het wordt opnieuw
gespannen stil.
"Na beraad kiezen wij resoluut voor Het Convent. Het zijn Hoogstraatse
mensen die competent genoeg zijn om zelf en door het aantrekken van
andere mensen bekwaam zijn om de restauratie tot een goed einde te brengen. Het begijnhof zal bewaard blijven en de voorwaarden, die steeds gesteld werden bij de aankoop door het stadsbestuur, worden waargemaakt
in dit project. Wij stemmen daarom voor Het Convent", besluit de burgemeester.
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32. De najaarsstormen van 1990 maakten een ruïne van de voormalige infirmerie
(woning 34) en de aanpalende woning (nr. 35).

Wanneer de raad tot stemming wil overgaan stelt burgemeester Van Aperen
voor om eerst te stemmen voor de keuze kandidaat en pas daarna over een
eventuele toevoeging van het CVP-amendement.
Het voorstel van Het Convent krijgt 20 van de 22 stemmen achter zich.
Alleen de schepenen Verlinden en Peerlinck stemmen voor de Nationale
Landmaatschappij.
Wanneer men daarna wil overgaan tot de tweede stemming, de toevoeging
vanuit de CVP, is er zoveel reactie en ergernis in de zaal dat de burgemeester voorstelt om de vergadering voor 10 minuten om de gemoederen te
bedaren.
Na de pauze, waarin ook de bestuursleden van Het Convent zich beraden
en trachten om de CVP-raadsleden tot andere inzichten te brengen, keert
de spanning in de zaal terug.
Het bestuur van Het Convent deelt aan pers en publiek mee dat ze het
CVP-amendement nooit zullen aanvaarden en afhaken wanneer dit voorstel een meerderheid haalt.
Burgemeester Van Aperen laat stemmen: voor of tegen het amendement.
Zes CVP -ers stemmen voor het amendement, de burgemeester onthoudt
zich, terwijl de 16 andere leden van de raad het amendement wegstemmen 134.
Onder luid applaus verlaten de leden en de sympathisanten van Het Convent
de raadzaal. Begeleid door accordeonmuziek trekt een tevreden groep naar
het begijnhof, de plaats waar het echte werk nog moet beginnen.
Boven de ingangspoort van het hof wordt een spandoek opgehangen. "Het
begijnhof is gered!" luidt de boodschap 135
.

134

13 5

16 stemmen tegen het amendement of voor het behoud van het voorstel van
Het Convent in zijn oorspronkelijke versie: schepen Karel Pauwels, schepen
Marcel Van Ammel en de raadsleden Louis Van Laer, Frans Snoeys, Therese
Coppens, Geert Marijnissen, Jos Martens en Frans Tackx (KVB), Karel Aerts,
Fred Van Ostaeyen en Jef Verheyen (DE), Fons Sprangers en JunI VerhuIst
(Fusie belangen) en Denise Adriaensen en .Jef Blockx (CVP). 6 stemmen voor
het amendement: schepen Herman Verlinden, schepen Staf Peerlinck en de
raadsleden Jef Van Looy. Raf .Jansen en Jaak Huybrechts (CVP). I onthouding: burgemeester Arnold Van Aperen (KVB).
Verslag gebaseerd op volgende artikels: 'liet begijnhof is gered' in De
Hoogstraatse Maand Augustus 1992. "Het begijnhof is eindelijk gered - in Gazet
van Antwerpen dd. 1juli 1992 en "Hoogstrateneren restaureren hegijnhof' in
Het Nieuwsblad dd. 1 juli 1992 (Archief Het Convent).
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33. Het begijnhof anno 1992. De initiatiefnemers gaan op zoek naar 34 gezinnen
die ge/oven dat het nog kan.
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11 Het Convent
11.1

Blufpoker

Op 27 februari 1992 stelt Het Convent, een vereniging van Hoogstraatse
burgers, zich schriftelijk kandidaat om het begijnhof te restaureren. In werkelijkheid bestaat Het Convent nog niet en van 'een vereniging van
Hoogstraatse burgers' is nog lang geen sprake.
De brief, waarmee Het Convent zich kandidaat stelde, was enkel ondertekend door Jef Martens, beeldhouwer en directeur van het plaatselijk Instituut voor Kreatieve Opvoeding (1KO). Op uitzondering van Luc De Backker
wist niemand dat de kandidatuur van de 'vereniging' verzonden was. De
vereniging was immers niet meer dan een naam. een naam die verwijst
naar het vroegere gemeenschapshuis op het begijnhof.
"Als burger vond ik dat de toen zwaar verkrotte toestand van het begijnhof
niet langer getolereerd mocht worden. Op straat reageerde men schouderophalend 'dat ze er toch niets aan doen", terwijl er bovendien plannen bestonden om er een elitaire enclave van te maken. Een elitaire vesting afgescheurd van het dorp" zegt Jef Ma rt ens.

"Al pratend - soms letterlijk aan de toog - ontstond zo de bijzonder simpele
basisidee. Heel dat probleem moest eenvoudig op te lossen zijn. Hier pal in
het midden van het centrum lagen er meer dan dertig woningen, en zoveel
mensen zochten ondertussen verwoed naar een stuk grond of een huis.
Die twee zaken samenbrengen, zo simpel leek mij de oplossing" 136
Zodra het initiatief bekend geraakte namen enkele mensen, die eerder al
belangstelling toonden voor erfgoed, contact op met de Jef Martens of werden door hem benaderd. Zo ontstond er op een spontane manier een groep
mensen, die vorm zou geven aan wat achteraf een uniek plan is gebleken.
.

Jef Martens, Luc De Backker, Frans Horsten, Harry Van Der Pas,
Frans Vanluffelen, Jan Mercelis en Yves Van Den Brande zouden op drie
maanden tijd een visie op de restauratie ontwikkelen en die vastleggen in
statuten en contracten allerhande.

Archief Het Convent. Jef Martens in De Hoogstraatse Maand, extra nummer,
vijftiende jaargang, nr. 169 bis, blz 3.
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10.14 Duidelijken consequent
Nu het begijnhof gerestaureerd is en de overheid de realisatie als een modelproject naar voor schuift, is het voor de initiatiefnemers mogelijk om afstand
te nemen en terug te kijken op het ganse project.
Vanuit mijn nieuwe functie in het Stedelijk Museum op het begijnhof, waar
een permanente tentoonstelling over het restauratieproject loopt, wordt me
steeds meer duidelijk waarom dit schijnbaar utopisch plan een succesverhaal
geworden is.
Steeds meer besef ik dat een duidelijke visie op de restauratie, die zeven
jaar lang consequent en rechtlijnig volgehouden werd, de belangrijkste reden is geweest voor het welslagen van wat zich als een idealistisch en naïef
plan aandiende.
Vanaf de eerste bestuursvergadering, op 7 april 1992 in het voormalige restaurant 'Zwanenhof' 137 in het centrum van Hoogstraten wordt alle tijd uitgetrokken om de krachtlijnen van het voorstel voor eens en voor altijd vast te
leggen.
,

Aan onderstaande basisideeën, die toen op papier werden gezet zal nooit
meer geraakt worden:
- erfpacht was essentieel en aankoop uitgesloten;
- een uitdrukkelijke keuze voor een kwaliteitsvolle restauratie in nauwe
samenwerking met de administratie Monumenten en Landschappen, ook
indien er geen subsidie toegekend zou worden;
- het begijnhof zou zacht gerestaureerd worden, volgens het 'Charter van
Venetië', met alle respect voor de bestaande toestand en met zorg voor
de leefbaarheid en de toekomst van het monument;
- de woonfunctie van het hof was essentieel, er kon géén plaats zijn voor
horeca, handelszaken of burelen;
- even essentieel was de keuze voor een gemengde bevolking. Het Convent zou maar kandidaat zijn als de vereniging alle rangen, standen en
leeftijdsgroepen zou vertegenwoordigen;
- de initiatiefnemers zouden alles in het werk stellen om een 'elitair'
karakter te vermijden en 'speculatie' met het erfgoed te verhinderen.
Al vlug blijkt dat niet iedereen gelooft dat de 'sociale' dimensie die Het Convent in zijn voorstel wil leggen, haalbaar is. Architect Yves Van den Brande
gelooft duidelijk niet in die keuze, of kan er zich niet in vinden. Hij zal enkele
maanden later, allicht om die reden afhaken.
In april volgt de ene vergadering de andere op. Overdag, 's avonds en
soms een weekend lang worden alle details uitgediept. Tijdens die vergaderingen laat het bestuur zich bijstaan door specialisten, zoals meester
Dirk Van Der Herten en notaris Aloïs Van den Bossche.
137

Archief Het Convent, verslag van de (eerste) vergadering van 7 april 1992.
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Samen vertalen ze de ideeën en de krachtlijnen in statuten van een v.z.w 138
in een erfpachtcontract tussen het stadsbestuur en vzw Het Convent` en
in een ondererfpacht tussen Het Convent en haar kandidaat leden.
Op 8 mei 1992 wordt het volledig dossier ingediend op het stadhuis 14° en
op dinsdag 19 mei 1992 verduidelijkt Het Convent zijn plan tijdens een persconferentie 141.
,

11.3 Het voorstel in een notendop
Het resultaat van dagenlang vergaderen levert een voorstel op dat gebaseerd op volgende punten:
- het begijnhof blijft eigendom van het stadsbestuur;
- de vzw Het Convent neemt het beheer van het begijnhof over in erfpacht
voor een periode van 99 jaar;
- het Convent bepaalt samen met de administratie Monumenten en Landschappen de restauratienormen;
- na een historische studie wordt per woning een conventie opgesteld,
daarin staat de restauratiefilosie en de waardevolle en te behouden elementen;
- het Convent zoekt 34 leden die elk één woning in ondererfpacht verwerven om ze vervolgens te restaureren, volgens de voorwaarden die vermeld staan in de conventie;
- de instandhoudingswerken moeten uitgevoerd worden binnen een termijn van twee jaar. De restauratiewerken moeten binnen een termijn van
vijf jaar na het bekomen van bouwtoelating beëindigd zijn;
- de leden van Het Convent zullen een dwarsdoorsnede vormen van de
Hoogstraatse bevolking;
- de vzw Het Convent, of de 34 leden samen, staan borg voor de restauratie van de gemeenschappelijke delen van het hof. Daarvoor wordt een
zogenaamd "Bijzonder Fonds" in het leven geroepen, dat zijn financiële
middelen samenbrengt door bijdragen van de leden, door sponsoring en
door mogelijke subsidies van de overheid;
- het Convent stelt een bankwaarborg van 100 miljoen;

1

Ils

141

111

Een vzw is een "Vereniging Zonder Winstoogmerk", wat men in Nederland
een "Stichting" noemt. Zie ook bijlage blz 179.
Zie bijlage blz. 182.
Archiefllet Convent, restauratie van het begijnhof, toelichting bij het voorstel
van vzw Het Convent met in bijlage: de statuten van de vzw l-let Convent, een
voorstel van crfpachtovereenkomst, een lijst van kandidaat leden en een nota
van nv De Ster in verband met sponsoring van het museum.
Archief Het Convent, persnota naar aanleiding van een persconferentie op
dinsdag 19 mei 1992 om 11 .00 uur in het vroegere Conventhuis op het begijnhof.
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- in de statuten en de erfpachtovereenkomst staan een aantal clausules
die speculatie met de woningen moet verhinderen;

- de infrastructuurwerken en de restauratie van de kerk zijn voor rekening
van de stad;

- na 84 jaar moet het stadsbestuur laten weten of de erfpacht al of niet
verlengd wordt. Er zijn maatregelen voorzien om op dat moment verwaarlozing tegen te gaan.

11.4 Een unieke formule
De formule die Het Convent hanteert is eenvoudig en daardoor zo uniek.
Een groot en bijna niet meer op te lossen probleem, namelijk de restauratie
van een totaal vervallen begijnhof, wordt opgedeeld in 34 kleinere problemen, namelijk de restauratie van evenveel individuele woningen.
Het Convent ging op zoek naar 34 leden die zich onvoorwaardelijk borg
zouden stellen voor de restauratie van één woning, ook indien er géén subsidie toegekend zou worden.
Dat die 34 leden - kandidaten om een woning te restaureren - op het moment dat ze hun engagement namen niet wisten welk huis hun woning zou
worden heeft géén van hen afgeschrikt. Blijkbaar was het behoud van het
monument hun eerste en grootste zorg.
Elk van de leden zou dus één woning restaureren en samen stonden ze
borg voor de restauratie van de gemeenschappelijke delen van het hof.
Dan denken we aan de muur rond het begijnhof, de pompen, de kapellen,
het Stedelijk Museum, de groenvoorzieningen en een parking op de achterliggende gronden, eigendom van de Kerkfabriek. De parking was een noodzaak omdat vanaf het eerste uur vaststond dat het begijnhof autovrij zou

worden.
Om de gemeenschappelijke delen te financieren werd een Bijzonder Fonds"
opgericht, daar komen we verder in deze uitgave op terug.

Ongeloof
De zoektocht naar kandidaten was lang niet zo eenvoudig. Nu beschouwt
iedereen het als een voorrecht om eigenaar of bewoner van het hof te zijn,
maar in 1992 waren het enkelingen die in het project geloofden. De redenen daarvoor liggen voor de hand.
De inwoners van Hoogstraten kenden het probleem maar al te goed en
hadden de afgelopen vijftien jaar al te veel kandidaten zien komen en gaan.
Professioneel sterke en kapitaalkrachtige kandidaten lieten het één na één
afweten.
Ofwel was hun voorstel van teveel onzekere overheidssubsidie afhankelijk,
ofwel bleek uit een kosten-baten analyse dat het project 'economisch' niet
rendabel én dus zakelijk onverantwoord was.
Het was, in de gegeven omstandigheden, logisch dat maar weinig mensen
geloofden in de goedbedoelde poging van Het Convent, een groep 'ge106

wone' mensen zonder ervaring en zonder kapitaal. De kans dat het project
een flop zou worden was voor veel ingezetenen van de stad een zekerheid,
een aantal onder hen zat te wachten tot de zeepbel zou barsten.
Ook in de pers werd het project aanvankelijk vreemd, weinig realistisch,
naïef tot utopisch genoemd. Dat wordt duidelijk als we De Standaard van
18 juni 1992 citeren:
'Een groep Hoogstraatse burgers die zich emotioneel betrokken voelen bij
hun zo waardevol historisch cultureel erfgoed, heeft zich verzameld in Het
Convent. Hun plan is meedogenloos mooi en respectabel. Een pleidooi
pro domo vol hooggespannen beste bedoelingen maar ook een kaas vol
gaten
Slotsom: juristen en realisten zullen een hele kluif hebben aan
dit 'Convent-plan'. In Hoogstaten kan men nog dromen..."
........

Sieg Vlaeminck in de Standaard 18/06/92
Maar er zijn nog andere factoren die de kandidaat-conventieden doen twijfelen: een erfpachtformule was een onbekend gegeven en samen met de
slechte staat waarin de woningen zich bevonden, was deelname voor veel
mensen een stap in het onbekende, die ze niet durven zetten.
Ondanks dit alles geloven de initiatiefnemers rotsvast in hun plan en kunnen, na een informatievergadering in het Brouwershuis 142 en een reeks bezoeken aan mogelijke kandidaten thuis, 29 gezinnen of personen overtuigen om mee in het project te stappen.
Die 29 namen staan vermeld in een nota, die het voorstel van Het Convent
begeleidt wanneer het op 8 mei 1992 bij het stadsbestuur wordt ingediend.
Een aantal onder hen vinden we niet terug in de groep die later een erfpachtcontract zal ondertekenen. Het zijn mensen die, indien nodig, bereid
waren om in het project te stappen.
Ze verdienen onze dank omdat ze het project mee gestalte gaven, op het
moment dat de gemeenteraad zijn keuze moest maken: Karel Lanslots,
Frans Geerts, Jos Stoops, Marc Bresseleers, Jozef Vermeiren,
Alfons Van Aperen en Paul Stoffels.

11.5 Erfpacht en ondererfpacht
Een overdracht van eigendom in de vorm van erfpacht was voor Het Convent
essentieel. Het Convent heeft zich altijd verzet tegen privatisering en was
dan ook onder geen enkele voorwaarde kandidaat om het begijnhof te kopen, ook al was een aankoop 'economisch' veel interessanter. Het Convent
was, en is nog altijd, van mening dat belangrijk cultureel erfgoed niet ontvreemd mag worden van de gemeenschap.

141

Archief Het Convent. verslag van een informatievergadering in het Brouwershuis op 27 april 1992.
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Vijftien jaar regen en wind lieten duidelijk sporen na (woning 34 en 35)
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Voor de restauratie moest er eerst puin geruimd worden.
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Het nieuwe erf met centraal de vroegere infirmerie. De woningen links werden,
in de Franse tijd, verbouwd tot klaslokalen.

L

De oorsrponkeljke muur langs de Achterstraat is nu opgenomen in het begijnhof
zelf, langs de weg naar het nieuwe erf. (zie ook de situatieschets blz. 36)
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38. Woning nr. 14 is gebouwd in 1661 en onveranderd tot ons gekomen.

Die instelling is zeker waar voor monumenten die samengesteld zijn uit
verschillende kleinere eenheden. Een begijnhof is één monument, ook al
bestaat het uit verschillende gebouwen. Dergelijke monumenten moeten
dan ook als één geheel bewaard worden, versnippering door privatisering
brengt alleen problemen met zich. Wanneer we verder in deze uitgave het
" Platform voor Begijnhoven bespreken", komt dit aspect opnieuw aan bod.

Als eigenaar van het begijnhof sloot het stadsbestuur een erfpachtcontract
af met Het Convent, dat op zijn beurt een ondererfpachtcontract afsloot met
zijn leden.
Door de formule van erfpacht en ondererfpacht krijgen de woningen een
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De ramen zijn vergroeid mot hol gebouw en werden ter plaatse
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nieuwe 'eigenaar', maar tegelijk bewaart die gemeenschap een controle
rende rol. De eigenaar of erfpachtnemer is als het ware de conservator van
een gebouw, dat hem voor een lange periode is toevertrouwd.

De wet over het recht van erfpacht dateert al van 10 januari 1824, dus van
voor de Belgische onafhankelijkheid 143 . Toch zal erfpacht in de toekomst
een belangrijke eigendomsvorm worden, dat is althans de mening van mensen die zich inlaten met urbanisatie en ruimtegebruik in het algemeen.

'° De Wet van 10 januari 1824 over het recht van erfpacht - Journal offi ciel du
royaume des Pays-Bas, 1824, nr. 14, (zie bijlage).

In Vlaanderen wordt erfpacht al gebruikt bij het toekennen van industriegronden, maar ook steeds meer huisvestingsmaatschappijen dragen hun
sociale woningen over in erfpacht.
Erfpacht is de volle overdracht van een eigendom voor een in tijd beperkte
periode, in het geval van het begijnhof 99 jaar. Het erfpachtcontract én de
eigendom vormen één geheel. Een eigendom in erfpacht kan vererfd of
verkocht worden, net zoals een gewone eigendom.
Het spreekt voor zich dat een eigendom in erfpacht maar kan verkocht worden voor de periode die moet eindigen op de dag dat ook het oorspronkelijke contract afloopt. Zo kan een woning, die voor 99 jaar in erfpacht gegeven is, na 20 jaar nog maar voor 79 jaar van eigenaar veranderen.
Bij erfpacht vormen contract én eigendom één geheel Bij verkoop wordt
het erfpachtcontract met alle voorwaarden die erin staan, samen met de
eigendom overgedragen aan de nieuwe eigenaar en dat voor de termijn dat
het contract nog loopt.
De wetgever laat zich niet in met de inhoud van een erfpachtcontract. Er
kunnen erfdienstbaarheden of verplichtingen, van welke aard dan ook, opgenomen worden. Zo staan er in de contracten die Het Convent ontworpen
heeft o.a. beperkende maatregelen om speculatie tegen te gaan, en verplichtingen die betrekking hebben op de restauratie van het monument.
Verder maken de statuten van de vzw en de conventies 144 , die per woning
opgesteld werden, integraal deel uit van de erfpachtcontracten, waardoor
deze zéér gedetailleerd zijn.

Geen speculatie
In de erfpachtcontracten zijn een aantal beperkende maatregelen opgenomen om speculatie tegen te gaan.

Vóór het beëindigen van de restauratie konden de woningen (of de ruïnes)
niet verkocht worden. Een niet volledig gerestaureerd huis kwam, indien
het om welke reden dan ook van eigenaar moest veranderen, terug naar
Het Convent en dit tegen betaling van het instaprecht, waarop we verder in
deze uitgave terug komen, en de bewezen kosten. Dus enkel kosten die
met de nodige documenten gestaafd konden worden.
Deze clausule werd in het contract opgenomen om te voorkomen dat een
nieuwe eigenaar zijn ruïne met veel winst zou verkopen, op het moment dat
de restauratie van andere woningen al ver gevorderd was, en het voor iedereen duidelijk werd dat het project zou lukken.

' 44

Zie blz 179 en 132
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41 Het zelfdu bruid zuven jaar latet.
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Op zon moment zouden de kandidaten in de rij staan. Dat wisten we en is
achteraf ook gebleken.
Na de restauratie mogen de woningen niet verkocht worden, gedurende
een periode van tien jaar vanaf de datum van de voorlopige oplevering en
de goedkeuring van de restauratie door de administratie Monumenten en
Landschappen.(18 oktober 1998)

De Raad van Beheer kan uitzonderingen toestaan op deze regel en bemiddelen bij de overdracht van een woning, indien duidelijk blijkt dat andere
dan speculatieve redenen aan de basis liggen van de beslissing om de
eigendom te verkopen. De woning kan de eerste tien jaar wel van eigenaar
veranderen door vererving of schenking of wanneer een instelling, die een
hypotheek genomen heeft op de eigendom, tot gedwongen verkoop moet
overgaan.
Na die tien jaar, concreet betekent dat vanaf 18 oktober 2008, mogen de
woningen vrij verkocht worden, maar alleen bij publieke verkoop.
Op zeven jaar tijd zijn er, om uiteenlopende redenen, vier woningen van
eigenaar veranderd. Die overdracht is telkens zonder problemen verlopen,
precies omdat de statuten en de erfpachtcontracten zeer duidelijk zijn.

De erfpacht is afgesloten voor een periode van 99 jaar en wordt stilzwijgend verlengd, tenzij het stadsbestuur na 85 jaar laat weten dat ze het
begijnhof terug in volle eigendom wil nemen. Als het stadsbestuur de contracten niet verlengt, moet de stad alle kosten betalen van het onderhoud
van de woningen, gedurende de laatste 15 jaar van de erfpacht.
Deze clausule is in het contract opgenomen om te voorkomen dat het
begijnhof na 99 jaar, bij het einde van de erfpacht, opnieuw in verval zou
zijn. De eigenaars weten immers dat hun eigendomsrecht ten einde loopt
en zullen allicht daarom geen kosten meer doen aan hun woning.

11.6 Een gemengde bevolking
De woningen mogen nooit een commerciële functie krijgen en komen enkel
voor bewoning in aanmerking. Slechts wanneer 4/5de van de erfpachtnemers
akkoord gaat kan aan een gebouw een andere bestemming gegeven worden.
Vrije beroepen en thuiswerk is wel toegestaan, op voorwaarde dat er géén
publiciteit of naamborden geplaatst worden en de zelfstandige er niet alleen
werkt, maar ook woont.
Een gemengde bevolking was, samen met het behoud van het open en
Hoogstraats karakter van het monument, één van de prioriteiten van
Het Convent. Om dit te bereiken werd er bewust ook gezocht naar kandidaten met een normaal inkomen.
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Het bestuur kon mensen met een lager inkomen, maar met praktische kennis, overtuigen om in het project te stappen. Ze konden een groot deel van
de werken zelf uitvoeren en mochten rekenen op begeleiding van praktische, technische en administratieve aard. De leden van Het Convent vormen nu inderdaad een dwarsdoorsnede van de Hoogstraatse bevolking.
Alle beroepscategorieën, rangen, standen en leeftijden zijn vertegenwoordigd.

Van sociaal woonbeleid naar patrimoniumbeheer
Dat de initiatiefnemers voor een gemengde bevolking kozen is voor hen de
logica zelf. Het is de enig goede vorm van samenwonen, maar wordt nog te
weinig doorgevoerd in Vlaanderen. Alle woonkernen of verkavelingen richten zich te veel naar een welbepaalde doelgroep, met het gevaar dat het
allemaal getto's worden. Hier voor de laagste en daar voor de hoogste inkomens. Die zelfde gedachte kan doorgetrokken worden naar onze
begijnhoven, waarvan er een groot aantal eigendom zijn van een
0.0MW. 145 , waardoor de woningen als vanzelfsprekend een 'sociale' bestemming kregen.
De verantwoordelijken voor onze begijnhoven beseffen dat een goed gerestaureerd begijnhofhuis nog moeilijk een sociale woning kan zijn. De kostprijs van een restauratie én het onderhoud ervan lopen te hoog op.
Men moet ook de 'doelgroep' van de bewoners van onze begijnhoven in
vraag durven stellen. Een met respect gerestaureerd begijnhofhuis is, met
zijn niveauverschillen en 'moeilijke trappen', niet echt geschikt voor de huisvesting van minder mobiele mensen.
In de visie van Het Convent is het beter om het begijnhof als 'patrimonium'
te beheren. Met andere woorden: geef de woningen in handen van mensen die er het hart én de nodige financiële middelen voor hebben, ook voor
wat het beheer en het onderhoud betreft.
Een restauratie door particulieren, in een constructie zoals Het Convent die
voorstelt, kost de gemeenschap tot 75 % minder, dan een restauratie door
de overheid zelf. Daardoor komen er voor de overheid middelen vrij, die
men kan gebruiken om oudere mensen een comfortabele woning aan te
bieden, die beter past bij hun behoeften en waarin ze zich allicht beter voelen.
Deze denkpiste wint steeds meer veld, ook bij de meeste OCMW besturen.
Dat blijkt uit het overleg tussen de verschillende begijnhoven, in het kader
van het "Platform voor Begijnhoven", dat op initiatief van Het Convent en
141

OCMW staat voor Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn. Het is
het vroeger het COO (Commissie van Openbare Onderstand). Beiden zijn gegroeid uit het Bestuur der Godshuizen, instellingen waarvan eerder al sprake
was.
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42. Voor de restauratie werden méér dan 80 vrachtwagens puin weggebracht.
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43. De zolders worden gebruikt, met oog voor de eeuwenoude dakgebinten.
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met de medewerking van de Koning Boudewijnstichting en de Nationale
Loterij opgericht is. Op dit initiatief komen we later terug.

Bankwaarborg
Om het stadsbestuur te overtuigen van de ernst van het ingediende project
brachten de leden van Het Convent een bankwaarborg van 100 miljoen frank
samen. Die 100 miljoen BEF (2 418 935,20€) was de optelsom van 34 individuele borgen, die elk van de leden exclusief voor zijn of haar woning
moest stellen.
Het bedrag van de te stellen borg was rechtevenredig met de grootte van
de woning. Een norm die ook bij de berekening van het instaprecht gebruikt zal worden 146.
De bankwaarborg kon door het stadsbestuur gelicht worden indien het project om welke reden dan ook zou mislukken, of indien één van de leden in
gebreke bleef.
Het Convent kon deze borg stellen dankzij de medewerking van de Bank
Brussel Lambert (BBL), die gunstige tarieven hanteerde omdat ze het verlenen van de borg zag als een vorm van sponsoring. Voor de berekening
van de kosten die de borg met zich bracht, werd een progressief systeem
uitgewerkt, maw. het eerste jaar was de borg goedkoper dan het tweede
jaar enz. Door dit systeem werden leden die consequent doorwerkten, be -

loond 147

.

De bankgarantie is zeker een belangrijk document geweest wanneer de
gemeenteraad op 29 juni 1992 het begijnhof aan Het Convent toewijst. Het
was een garantie die géén van de andere kandidaten kon bieden.

11.7 Zachte restauratie
Er is uitdrukkelijk gekozen voor een 'zachte" restauratie, in de geest van
het Charter van Venetië 148
Deze overeenkomst is een internationaal "Handvest voor het behoud en de
restauratie van monumenten en stads- en dorpsgezichten", dat
goedgekeurd werd op 31 mei 1964 te Venetië en in 1965 aanvaard werd
door lcomos 149
.

.

"a'
1 47

149

Meer uitleg i.v.m. het instaprecht vindt u op blz 133
Archief Het Convent, schrijven van de bank Brussel Lambert van 2 maart 1993,
ref 320.B.P.R.019.PVH.302 103.
Zie bijlage I op blz 176.
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Het Charter vraagt op de eerste plaats respect voor de bestaande toestand, zonder het monument in die toestand te bevriezen. Een monument
kan pas overleven als het zich aanpast aan de tijd. Over die aanpassingen
staat verder in de tekst: "restauratie houdt op, daar waar vermoedelijke
herstellingen en de hypothese begint'.
In die zin moeten aanpassingen, indien ze al noodzakelijk zijn, uitgevoerd
worden in een eigentijdse vormgeving en duidelijk afleesbaar zijn, zodat
er geen vervalsing van de historische informatie optreedt. De toevoegingen moeten ook omkeerbaar zijn, ze moeten verwijderd kunnen worden
zonder dat het monument beschadigd is.
Het Charter was de handleiding bij het opmaken van de "restauratie-filosofie", zoals die beschreven is in de conventies, waarvan hoger sprake.
Een monument is drager van verschillende waarden en het is de taak van
de restaurateur om deze waarden te onderkennen en te versterken naar de
toekomst. Enkel op deze manier zijn wij, als tussenschakel, in staat om de
toekomst van het monument een gefundeerde onderbouw te geven.
Deze houding vertaalt zich in verschillende aspecten, die we hieronder aanhalen en met praktische voorbeelden willen verduidelijken.

Respect voor het monument en zijn omgeving:
Het begijnhof is een levend organisme: het is op een gegeven moment
ontstaan, uitgebreid en ondergaat tot op vandaag vormveranderingen.
Niet enkel de oorspronkelijke vorm, maar ook de morfologische wijzigingen
zijn een historisch gegeven en essentieel voor het monument. Een restauratie moet rekening houden met deze historische gegevens.
Enkel bij storende wijzigingen mag historiserend opgetreden worden, al zal
deze keuze een uitzondering blijven. De optie om vernietigde elementen in
een vroegere vormgeving terug uit te voeren moet zeer goed gedocumenteerd zijn met elementen uit de directe omgeving.
Voorbeeld: een pand herstellen in de toestand van (bijvoorbeeld) de
16 de eeuw is in dit licht uit den boze. Hierdoor worden te veel historische
getuigen en daarom waardevolle elementen afgebroken.

14)

ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) is een internationale niet-gouvernementele organisatie van professionelen die zich bezighoudt
met de conservatie van historische monumenten en landschappen over de hele
wereld. De organisatie werd gesticht in 1965 in Warschau als gevolg van de
internationale adoptie van het 'Charter van Venetië' één jaar voordien. De
Organisatie is de belangrijkste raadgever aan de Unesco inzake de conservatie
en de bescherming van monumentaal erfgoed en adviseert de opname op de
lijst van het Werelderfgoed.
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44, De waterput op het oude erf
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Indien sporen aanwezig zijn van oorspronkelijke kruisramen, kan niet toegestaan worden dat er nieuwe kruisramen voorgesteld worden met een
oorspronkelijke vormgeving.
Op een bepaald moment kwam er een voorstel om de rij woningen van het
nieuwe erf (30 tot 36) terug te brengen tot de vorm die de woningen hadden
voor ze omgevormd werden tot een school.
Het vroegere uitzicht kon tijdens de ontmantelingswerken duidelijk en met
grote zekerheid opgetekend worden, de raamverdeling was totaal anders
en het uitzicht was beslist méér gevarieerd.
Een aantal eigenaars verdedigden de reconstructie naar de vroegere vorm,
omdat die ingreep, volgens hun mening, een meerwaarde aan de huizenrij
zou geven. Toch kon Het Convent en Monumenten & Landschappen niet
op hun vraag ingaan. Het organiseren van onderwijs door de begijnen én
de verbouwing van een de woningen tot een schoolgebouw, in een poging
om de Franse tijd te overleven, is een belangrijk deel van de geschiedenis
van het hof. Zo'n spoor vernietigen kan uiteraard niet, gewoon omdat wij nu
de geschiedenis van het hof en haar bewoners niet mogen verloochenen.

Leefbare monumenten door functiebepaling
Een monument dient niet om alleen maar naar te kijken. Dat zou een te
zware last zijn voor de samenleving en het monument kan op die manier
niet overleven. We willen hier niet het proces maken van een 'monumentenmuseum" zoals Bokrijk, maar stellen vast dat het "kijkdorp" een product was
van zijn tijd. Het zal ongetwijfeld een grote verdienste hebben, maar past
niet in de visie die nu gehuldigd wordt, namelijk dat men een monument
best in zijn oorspronkelijke en authentieke omgeving bewaart. Een monument moet deel blijven uitmaken van de geschiedenis, als een verhaal dat
niet eindig is.
Alleen wanneer het monument een goede bestemming krijgt zal het onderhouden worden en zichzelf overleven. De functie die monumenten moeten
krijgen moet bij voorkeur in de lijn liggen van hun oorspronkelijke functie.
Dat de panden op het begijnhof een woonfunctie krijgen sluit pe rfect aan bij
hun oorspronkelijke bestemming, maar brengt met zich dat ze aangepast
moeten worden aan de behoeften van deze tijd.
Het spreekt voor zich dat men zeer behoedzaam moet omgaan met toevoegingen en aanpassingen. Wanneer aanpassingen noodzakelijk zijn, moeten ze uitgevoerd worden in een hedendaagse vormgeving. Ook dat is een
historisch gegeven: telkens wanneer de woningen in het verleden aangepast werden, heeft men een vormgeving toegepast die in die periode geldend was. Dat was toen de logica zelf en moet het ook nu zijn.
De hedendaagse vormgeving mag echter nooit belangrijker worden dan
het monument, maar moet aangebracht worden met het grootste respect
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45. De bepleistering was beschadigd en aangetast door huiszwam. (woning 13)

122

r

ri

46. Ondanks het schadebeeld werd de bepleistering gerestaureerd en dus niet geimiteerd.
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voor de bestaande toestand. Indien de toevoegingen op die manier gebeuren zullen ze ook afleesbaar zijn: wij zijn verplicht onze kinderen de mogelijkheid te bieden om nieuwe ingrepen te dateren.
Toch is die opdracht niet eenvoudig. Veel ontwerpers hebben de grootste
moeite om zich bescheiden en onderdanig op te stellen ten opzichte van
het monument. Ze kunnen niet aan de verleiding weerstaan om 'hun' stempel achter te laten met alle gevolgen daaraan verbonden.
Voorbeeld: om zolderruimtes bewoonbaar te maken kunnen geen dakkapellen met een vormgeving van voor enkele eeuwen toegelaten worden.
Aan de andere kant mag het monument ook niet 'bezwaard' worden met
een dakserre of een glazen 'kap', waarmee de ontwerper langs een
architecturaal hoogstandje de geschiedenis wil ingaan.
Soberheid en respect zijn hier de sleutelwoorden. Hetzelfde kan gezegd
worden van de indeling en de interieurs, die in de ruimte van de zolders
aangebracht worden. Deze zullen uitgevoerd worden in een hedendaagse
vormgeving en niet met gerecupereerde oude onderdelen, waardoor er twijfel
over de periode van oorsprong zou kunnen ontstaan.
De woningen waren uiteraard niet uitgerust met technische voorzieningen
die in deze tijd normaal en vanzelfsprekend zijn: sanitair, centrale verwarming enz. Vooral in de kleinere woningen was het vaak een probleem om
deze, binnen het volume van de bestaande constructie aan te brengen.
ffi

47 De kelder van woning nr. 15.
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48. Een kelderkeuken in woning nr. 15.
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Om bovenstaande reden heeft Het Convent en Monumenten en Landschappen zijn toestemming gegeven om het volume uit te breiden of een verbinding te maken tussen bestaande volumes, bijvoorbeeld een woning en een
achterbouw of turfhuis. Deze toevoegingen zijn uitgevoerd in een vormgeving van deze tijd: ze zijn dus herkenbaar én te verwijderen.
De herkenbaarheid zorgt ervoor dat de volgende generaties niet geconfronteerd worden met een vervalsing van de geschiedenis en tot een datering kunnen overgaan zoals het hoort. Het feit dat de toevoegingen verwijderbaar zijn, getuigt van respect voor het bestaande en laat volgende generaties toe om fouten, die we in deze tijd zouden maken, te herstellen. De
uitbreiding van de volumes, die veelal in een metaalconstructie uitgevoerd
zijn, kunnen op een eenvoudige manier weggenomen worden, zonder dat
het monument, zoals het tot ons kwam, beschadigd wordt.

Het monument in zijn milieu
In zijn huidige verschijning is elke woning geïntegreerd in het groter geheel
dat het begijnhof is. Behoud van de totaliteit van de bestaande vorm is de
beste optie.
Indien om bepaalde redenen toch aanpassingen moeten gebeuren van de
uitwendige vorm, dan zijn er twee manieren om een goede integratie te
bekomen:
• inflexie, of de overname van delen zoals die zich in de omgeving voordoen;
• contradictie, of in contrast gaan, als versterking van de omgevende elementen.
In beide gevallen moeten de ingrepen zeer spaarzaam en met een maximum aan respect voor het bestaande aangewend worden.
Voorbeeld: er was een voorstel om in de rij 30 tot 37 één woning te restaureren in zichtbaar ongeschilderd metselwerk, met herstel van de vroegere
speklagen. Door deze manier van restaureren wou men de ééntonigheid
van de rij woningen breken.
Dit voorstel kon niet aanvaard worden: het gaat hier niet om contradictie om
de contradictie. Om de bestaande eenheid te versterken kunnen daarentegen wel bepaalde details behandeld worden.

Structurele consolidatie
Door het ontbreken van wetenschappelijke inzichten in het gedrag van bouwconstructies, was de relatie tussen vorm en constructie in vorige eeuwen
zeer innig.
Wij zijn in dat opzicht één van de eerste generaties die de breuk tussen
vorm en constructie gemaakt hebben. Een goed voorbeeld zijn de muurankers, die als verbinding van de moerbalken en de muren een belangrijke
constructieve functie hebben. Onze generatie heeft in de 'hoevestijl' pe 126
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49. / I )oystIdten is een dubbel -plein bcyi'n/iof. Hol nieuwe ei1/eeft zijn boomgaard.
liet oude erf de bleekweide.
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50. Hier is nu de keuken van woning nr. 35. Bij de restauratie zijn is al het bestaande, zoals deze pomp en de grote haard bewaard gebleven.!
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51. De toevingen zijn in eigentijdse vormgeving, duidelijk afleesbaar en te verwijderen zonder dat het monument beschadigd' is. (nr. 28)
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52. Tijdens de werken: het bestaande behouden en waar nodig de constructie verbeteren. Of het verleden een toekomst geven. (nr. 27)
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vp53.. De bestrating is in ternair zand. Kasseiën of andere steen zou afbreuk doen aan
het landelijk karakter van het hof.
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node aan deze ankers een decoratieve functie gegeven, zonder meer.
Bij monumenten is dus niet alleen de vorm waardevol, maar ook de structuur, de gebruikte materialen en de constructies. Ze moeten dan ook op
dezelfde manier behouden blijven. Het is de bedoeling om deze structuren
eerder te consolideren dan af te breken en te vervangen door moderne
technieken.
Het probleem is nog breder. Bij restauratie zitten we met totaal andere gedragingen van materialen. Vroeger gebruikte men, om welke reden dan
ook, 'flexibele' materialen en constructies. De latere 'moderne' technieken
zijn stijve structuren. Daarom moet men bij herstellingen en aanpassingen
van monumenten op de eerste plaats traditionele 'flexibele' technieken toepassen.
Slechts uitzonderlijk kan gedacht worden aan het gebruik van moderne 'stijve'
structuren. Het gevaar is immers zeer groot dat er afstotingsverschijnselen
gaan ontstaan. Wanneer in een bestaande muur herstellingen uitgevoerd
moeten worden moet men gebruik maken van een zelfde cementsamenstelling. Te 'sterk' invulmetselwerk zal scheuren in een 'zwakker' of
méér 'flexibel' geheel.
Voorbeeld: het is niet aangewezen om bestaande vloerdelen, die bestaan
uit moer- en kinderbalken, af te breken om een betonplaat te storten. Buiten
het feit dat deze moer- en kinderbalken een documentarische waarde hebben, ontstaan problemen in de samenvoeging van flexibel metselwerk van
veldovensteen en kalkmortel met de betonplaat.
Bovendien zijn de bestaande funderingen onvoldoende om het supplementair gewicht van de betonplaat op te vangen.

11. 7 Conventies
Voor de toewijzing van de woningen aan de verschillende kandidaten, werd
er voor elke woning een 'conventie' opgesteld. Die conventie bevatte een
schematisch plan van de woning, een lijst van de waardevolle en te behouden elementen, een beschrijving van de manier waarop de restauratie moest
gebeuren, een indicatie van de kostprijs van de restauratie en het bedrag
dat betaald moest worden om de woning in erfpacht te verwerven. (zie verder).
De lijst met waardevolle en te behouden elementen was met het grootste
respect voor het bestaande opgesteld 150 . Alle voor-, achter- en zijgevels
moesten behouden blijven en binnen in de woning mocht niet geraakt worden aan de basisindeling. Alle waardevolle elementen moesten behouden

150

Archief Het Convent, eerste lijst van waardevolle elementen dd. 28 sept. 1992.
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blijven, uit welke periode ze ook dateerden. Kortom, in principe mocht er
niet geraakt worden aan de bestaande toestand.

Later zou blijken hoe verrassend creatief en persoonlijk de interieurs kunnen zijn, binnen de strenge normen die door Monumenten & Landschappen samen met Het Convent opgelegd werden.
Om een woning of een ruïne te verwerven betaalden de kandidaten een
zogenaamd 'instaprecht'. Het is een eenmalig te betalen bedrag, dat per
woning verschillend was en door het bestuur vastgelegd werd aan de hand
van een aantal parameters:
- de belangrijkste parameter was de waarde van de woning berekend volgens de oppervlakte. Voor de berekening werden volgende bedragen
gehanteerd:

2 000 BEF (49,58 €) per m 2 gelijkvloers en verdieping
1 000 BEF (24,19 €) per m2 kelder
750 BEF (18,59€) per m 2 zolder en berging;
het aldus bekomen bedrag werd vermenigvuldigd met een coëfficiënt (in
min of méér), afhankelijk van de staat waarin de woning zich bevond, de
ligging op het erf, de bereikbaarheid (of de afstand tot de parking) en de
grootte van de tuin;
- tenslotte werd het bedrag voor elke woning met een zelfde bedrag verhoogd. Die vergoeding werd aangerekend als een soort vast recht omdat
de administratieve afhandeling van de dossiers door het secretariaat dezelfde is, ongeacht het type of de grootte van de woning.

-

Wanneer we woning nr. 17 als voorbeeld nemen wordt de manier van berekenen allicht duidelijker:
à 2 000 BEF
120 000 BEF
Woning nr. 17: Gelijkvloers 60 m 2
Verdieping

54 m 2

1.9.58 5.
à 2 000 BEF

Kelder

15m 2

à 1 000

Zolder

37 m 2

à

750 BEF
18,59
à 750 BEF
r

Berging

7 m2

2914.129

108 000 BEF
2 677.55
15 000 BEF
27 750 BEF
687,90 1

6 750 BEF

18.fl9
277 500 BEF

TOTAAL

6 97955
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54. De muur tussen het nieuwe en het oude erf
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Dit bedrag moest verhoogd worden met een coëfficiënt afhankelijk van de
staat, de ligging en de bereikbaarheid van de woning. Bij woning ni. 17
leverde die berekening een coëfficiënt van 1,2 % op.
Verhoging %

277 500 BEF x 1,2 %
Tuin

333 000 BEF
8 254,85 €

6 879,05 k

21 m 2 à 500 BEF
12.39 €

Vastrecht

10 500 BEF
260.29 €

70 000 BEF
1 735,25 €

413 500 BEF
10250.40€

ALGEMEEN TOTAAL

Binnen Het Convent werd er een "Werkgroep woningen" opgericht. Deze
groep bestaande uit Frans Vanluffelen, Luc De Backker en ondergetekende
Frans Horsten, moest waken over de naleving van de conventies en de
eigenaars begeleiden op technisch vlak. De groep controleerde en bracht
advies uit in verband met te gebruiken materialen en andere meer.
Daarnaast werkte Het Convent samen met Herman Adriaensens als overkoepelend architect 151 . Hij verleende zijn medewerking aan de historische nota en moest voor de begeleiding van de architecten' 52 zorgen, die
verantwoordelijk waren voor de restauratiedossiers van de individuele woningen en door de eigenaars zelf gekozen werden.
De restauratie van het begijnhof is ook op dit vlak vernieuwend. Het is het
eerste grootschalig restauratieproject dat een initiatief was van de bevolking zelf en ook door de inwoners van de stad zelf uitgevoerd is en niet door
de overheid, een projectontwikkelaar of het groot kapitaal.
Door deze manier van werken en de opdeling van het groot project in kleinere deelprojecten, kregen kleinere en méér gespecialiseerde firma's een
kans. Vlaanderen is de laatste decennia economisch sterker vooruitgegaan, dan bijvoorbeeld Wallonië, een evolutie waarbij veel ambacht én betrokkenheid van uitvoerder tot het werk verloren is gegaan.
Hier hebben kleine, ambachtelijke, gespecialiseerde firma's gewerkt. Of,
zoals een medewerker van de administratie Monumenten en Landschappen het uitdrukte: 'Dit project is ontsnapt aan de grote en anonieme
restauratiebedrijven, letterlijk en figuurlijk "naamloze vennootschappen".

151

Ill

Archief Het Convent , ccntract tussen de Raad van Beheer en architect Herman Adriaensens in een coördinerende opdracht dd. 29 augustus 1992.
De individuele opdrachten werden toevertrouwd aan volgende architecten (in
alfahetische volgorde): .Jef Blockx, Bert Brosens, Frans De Bont, Paul Gevers,
Raf Horsten, R. Rombouts, .Jan Van Boxel niet Jef Van Laer en
Paul Van Minnebruggen.
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De tuin van woning nr. 27 in 1992.

De zelfde achtergevel na de restauratie. (or. 27)
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58. De schouw van het Stedelijk museum.
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De 'werkgroep woningen' zorgde voor de coördinatie van de werken. Ook
in dit verband waren de conventies duidelijk. De kandidaten kenden de timing van de werken, waaraan ze zich moesten houden en wisten hoeveel
ereloon ze moesten betalen aan de architect met de coördinerende opdracht, een bedrag dat proportioneel verdeeld was over de verschillende
woningen.

In de conventie stonden dus drie bedragen, die voor de kandidaten een
hulp konden zijn bij het maken van de keuze van hun woning:
het instaprecht dat de leden moesten betalen om de woning te verwerven. Dit bedrag schommelde tussen 186 150 BEF (4614,54€) en
489 600 BEF (12 136,87€) per woning, volgens de berekening zoals
hierboven aangegeven. Voor Het Convent betekende dit een inkomen
van 10 483 625 BEF (259 882,27€ ) een bedrag dat gebruikt werd voor
de restauratie van de gemeenschappelijke delen en de werking van de
vereniging;
het ereloon voor de architect met de coördinerende opdracht. In totaal
3 616 500 BEF (89 650,69€), een bedrag dat proportioneel verdeeld was
over alle woningen en schommelde tussen 41 594 BEF (1 031,09€) en
226 249 BEF (5 608,57€);
een raming van de kostprijs per woning. Volgens de eerste ramingen,
opgemaakt door het bestuur, zou de restauratie van de 34 woningen samen 130 949 000 BEF (3 246 140,90€) gaan kosten. Per woning schommelde dat bedrag tussen 1 320 000 BEF (32 721,95,E) en 8 760 000 BEF
(217 154,72€). In deze bedragen was geen rekening gehouden met de
technische voorzieningen 153 , de afwerking en de inrichting van de woningen.

In essentie hadden de conventies maar één doel: 'duidelijk' zijn naar de
kandidaat leden toe. Het Convent zocht 34 kandidaten die samen het
begijnhof als een éénheid wilden restaureren. Het was absoluut noodzakelijk dat alle kandidaten goed beseften waaraan ze begonnen, voor ze een
definitief engagement zouden nemen.
We beseffen nu steeds méér dat de duidelijkheid, vanaf het eerste uur, in
combinatie met een volgehouden consequente houding tijdens de restauratie, de belangrijkste reden is geweest van het succes van het project.

13

In de raming waren enkel de werken opgenomen die door Monumenten en
Landschappen 'subsidiabel' genoemd worden, indien er een premie toegekend zouden worden. Eventuele toevoegingen (nieuwbouw) en met technische voorzieningen zoals centrale verwarming, electriciteit enz. werd geen
rekening gehouden.
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11.8 Toewijzing van de woningen
De verdeling van de 34 woningen onder evenveel leden, was voor de initiatiefnemers dé grote uitdaging. Vierendertig leden hadden een engagement
aangegaan zonder dat ze wisten welke woning hun huis zou worden. Veel
inwoners van Hoogstraten beschouwden de toewijzing van de woningen
als hét zwakste punt in gans het project. Voor een aantal mensen langs de
zijlijn was het dé spreekwoordelijke tijdbom onder Het Convent.
Het bestuur besefte dit en al vlug stelde men vast dat de voorkeur van veel
leden 'spontaan' uitging naar dezelfde woningen. Na een oppervlakkige
kennismaking kozen veel leden, als in een eerste verliefdheid, voor dezelfde huizen, de nrs. 1, 2, 3, 23, 26, 27 en 28, om maar deze te noemen,
lagen duidelijk het best in markt.
Het was dus nodig om alle leden zo goed mogelijk te informeren over elke
woning. Pas dan, wanneer elk van de leden elke woning zou kennen met
haar eigenheden en haar voor- en nadelen, zouden de kandidaten een objectieve keuze kunnen maken.
De conventies, waarvan hierboven sprake waren hierbij ook belangrijk.
Gedurende vier weekends stond de Werkgroep woningen ter beschikking
om alle kandidaten tekst en uitleg te geven bij elke woning. Iedereen wist
dus duidelijk wat niet kon en wat moest, samen met de administratie van
Monumenten en Landschappen werd de lat zo hoog mogelijk gelegd.
Door alle woningen te bezoeken kwamen de kandidaten tot het besef dat
elk huis zijn eigen charme had en op zich uniek en mooi was. Daardoor
werd de keuzemogelijkheid voor elk van de kandidaten minder gevoelsmatig en dus ook groter. Er werd méér dan voordien rekening gehouden met
budgetten en gezinssituaties.
Bij de verdeling van de woningen werd ook rekening gehouden met de rangorde van inschrijving van de kandidaten. Wie zich eerst aanmeldde, kreeg
de eerste keuze. Maar men moest ook ieders voorkeur kennen. Daarom
werd aan alle kandidaten gevraagd om een 'top tien', met zijn of haar voorkeur op te maken 154 . De lijsten werden verwacht op zaterdag 10 oktober en
toen bleek dat de puzzel, als bij wonder, in elkaar paste..
Daar waar het bestuur vooraf dacht dat er zware onderhandelingen zouden
volgen om iedereen tevreden te stellen, kon men op zondag 11 oktober 1992
alle kandidaten telefonisch inlichten. Iedereen kreeg het huis van zijn eerste, zijn tweede of derde keuze toegewezen. Eén dag later werd de beslissing schriftelijk bevestigd.

1,4

Archief liet Convent, keuzeformulier voor liet kenbaar maken van uw voorkeur. Verdeeld op I oktober 1992.
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59. De restauratie van de 600 meter lange muur rond het hof. De fundering wordt
nagekeken en elke steen, die niet voldoet, wordt vervangen. Nergens wordt er
gesloopt. Nieuwbouw imitatie kan niet..
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60. Aan de muur wordt niet geraakt, zodat alle vervormingen, sporen van het verleden, bewaard blijven. De fundamenten zijn nieuw.
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In volgorde werden de woningen toegewezen aan
Nr. naam van de woning
erfpachtnemer
volgorde 155
1
Sint Aloysius van Gonzaga
Mevr. Irene Nuywenhuys
9
2
Heilige Maria
Dhr./mevr. Vic Van De Mierop
14
3
Sint Carolus Borromeus
Dhr./mevr. Stan Pauwels
24
4
Heilige Engel Gabriel
Dhr. Jos Van Bavel
34
5
Sint Augustinus
Mej. Ann Van De Mierop
31
6
Sinte Theresia
Dhr./mevr. Guus Lauryssen
19
7
IX Koren der Engelen
Dhr./mevr. Remy Snels
33
8
Sinte Lucia
Dhr./mevr. Jan Fransen
17
Heilige Begga
9
vzw Het Convent museum
10 Sint Jacobus
vzw Het Convent museum
11 Sint Ignatius van Loyola
vzw Het Convent museum
12 Sint Antonius
Dhr./mevr. Luc De Backker
4
13 Sint Jan Evangelist
Dhr./mevr. Marcel Laurijssen
32
14 Sint Rochus
Dhr./mevr. Leo Horsten
7
15 Sinte Veronique
Lies, Miel en Dries Horsten
30
16 O.L.Vrouwv.h. H. Hart
Dhr. Toon Horsten
27
17 Sint Jozef
Dhr./mevr. Louis Vanluffelen 156
21
18 Sinte Elisabeth
Dhr. Eric Van Opstal
28
19 Sinte Cecilia
Dhr./mevr. Karel Verheyen
11
20 Sint Donatius
Dhr./mevr. Luc Bastiaens
13
21 Sinte Rosalia
Dhr./mevr. Blockx 157
20
22 Sint Cornelius
Dhr./mevr. Aloïs Ruts
12
23 Sinte Gertrudis
Dhr./mevr. Jan Huet
10
24 Sint Johannes Baptist
Dhr./mevr. Raf Horsten
8
25 Sinte Philomenia
Dhr./mevr. Ludo Van Beurden
26
26 Sint Franciscus y. Assisie
Dhr./mevr. Frans Horsten
1
27 Sunt Johannes Berchmans
Dhr./mevr. Frans Brosens
6
28 Sint Cornelis
Dhr./mevr. Leo Van Riel
22
29 Sint Johannes
Dhr./mevr. Lode Fransen
18
30 Sint Alfonsius y. Liguorie
Dhr./mevr. Alex Nijs
15
31 Sint Bernardus
Dhr./mevr. Harry Van Der Pas
2
32 Sinte Joanna
Dhr./mevr. Frans Snels
16
33 Sinte Leonardus
Dhr. Jan Mercelis
5
34 Infirmerie
Dhr./mevr. Jan Matthijsen
29
35 Sint Joachim
Dhr./mevr. Lenaerts
23
36 O.L.Vrouw Onbevlekt
Dhr. Frans Vanluffelen
3
37 Schuur
Dhr./mevr. Jef Ma rtens
25
-

-

-

55

156

57

-

Dit laatste cijfer geeft de volgorde van inschrijving bij Het Convent aan.
Deze woning werd op 24 november 1995 bij notariële akte overgedragen aan
dhr. en mevr. Michel Brosens Vanden Broeck.
Deze woning werd op 14 mei 1994 bij notariële akte overgedragen aan dhr.
Jan Verheyen.
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Onmiddellijk na de verdeling van de woningen was er bedrijvigheid op het
begijnhof. De daken werden voorlopig gedekt en ramen en deuren dicht
getimmerd. De huizen van het begijnhof hadden opnieuw een 'eigenaar',
nadat ze jarenlang leegstonden en het begijnhof 'niemandsland' was.

Samen met hun individuele architect werden er eerst voorstudies opgemaakt. Na bespreking met de administratie Monumenten en Landschappen werden deze eventueel gewijzigd tot er een definitief restauratiedossier
ingediend kon worden.

11.9.1 Kostenraming individuele woningen
Het bijzonder bestek met technische en administratieve bepalingen bevatte
ook een gedetailleerde kostenraming van de uit te voeren werken. Het zijn
die bedragen die gebruikt worden bij de berekening van restauratiepremies.
zowel voor de instandhoudings- of onderhoudspremies, als voor de eigenlijke restauratiepremie. Ook in deze ramingen is geen rekening gehouden
met werken die het noodzakelijke comfort in de woning brengen, zoals
electriciteit, sanitair, verwarming, keukens e.d.
De raming van de restauratie van de 34 woningen samen bedraagt nu
107 182 984 BEF (2 656 996,60€ ) exclusief of 113 613 963 BEF
(2 816 416,50€) inclusief het geldende btw tarief van 6 %. De werken die
niet in aanmerking komen voor de berekening van de premie hebben in
hoofdzaak betrekking op nieuw gebruikte materialen, zoals nieuwe vloeren,
tegels, eventueel nieuw geplaatste wanden op de zolders, isolatiewerken
e.d. Kortom alle werken die geen verband houden met de toestand van het
monument zoals het zich voor de werken aandiende.
Totaal kostenraming van de 34 individuele woningen bedraagt:

excl btw
107 182 984 BEF
2656 09660

Van deze werken komen volgende bedragen
excl btw
in aanmerking voor subsidie
87 548 464 BEF
2 17() 26970 5.

niet in aanmerking voor subs.

19 634 520 BEF
486 727 €

mcl btw
113 613 963 BEF
2816 416,50 5

mcl btw

92 801 372 BEF
2 300 485,90

20 812 591 BEF
515 93065 €

Het totaalbedrag van de raming kan alsvolgt opgedeeld worden:
Ruwbouwwerken
38 562 440 BEF
40 876 186 BEF
955937,91 5

Dakwerken

4 184 424 BEF
10372916 €

Bepleistering en chapewerken 11 059 761 BEF
274 164,31 €
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1013294.10

67

4 435 489 BEF
109952,90 €

11 723 346 BEF
290614.15 €

Vloeren en tegels

7 123 517 BEF
/

Timmerwerken

2.,

7 550 928 BEF

7

17476 362 BEF

18 524 943 BEF

433 227 €3

Schrijnwerkerij

21 088 991 BEF
/ 2, 41

Schilderwerken

7 687 489 BEF

21 34

22 354 330 BEF
4

1

8 148 738 BEF
202 00193

De 'werkgroep woningen', waarover hoger al sprake was, werkte nauw samen met de administratie Monumenten en Landschappen. In de conventie
stonden de voornaamste bepalingen én regelmatig verschenen er 'nieuwsbrieven', waarin bepaalde afspraken verduidelijkt werden.
In alle kleine details werd de lat zo hoog mogelijk gelegd. We geven hierbij
enkele voorbeelden:
• het dunne vooroorlogs getrokken glas moest herbruikt worden. Indien er
niet voldoende aanwezig was op het erf moest er op andere plaatsen
aangekocht worden. Gewoon enkel glas en zeker dubbel glas waren
niet toegelaten;
• er mochten alleen dakvlakramen gebruikt worden aan de achterzijde van
de woningen. Het type, de kleinste die beschikbaar waren, en de kleur
waren beschreven en het aantal was beperkt tot één per slaapkamer.
Voor de verluchting van de badkamer en andere lokalen onder het dak
moest een andere creatieve oplossing gezocht worden.
In alles, ook in de kleinste details, kozen de initiatiefnemers voor de meest
unieke oplossing. En het is precies de optelsom van deze details die een
restauratie ofwel uniek, ofwel 'maar gewoon' maken.
Het secretariaat zorgde ervoor dat premieaanvragen en alle administratie
juist en gelijkvormig ingediend werd bij de betrokken diensten. Deze
eenvormigheid heeft er zeker toe bijgedragen dat alle vergunningen en premies vlot werden behandeld en toegekend.
Op 26 juni 1993 bracht Minister Johan Sauwens, bevoegd voor Monumentenzorg, een bezoek aan het begijnhof en kondigde de toekenning van de
onderhoudspremies aan. De premie werd op 1 juli 1993 schriftelijk bevestigd 158

.

Archief Het Convent , brief van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap,
AROHM Bestuur Monumenten en Landschappen dd. 1 juli 1993 ref op/93.
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Op 13 september 1993 werden de bouwvergunningen afgeleverd 159 en op
18 oktober 1993 ondertekende Johan Sauwens het Ministerieel besluit tot
toekenning van de restauratiepremies van de woningen`.

11.9.2 Rijkdom aan verscheidenheid
Vertrekkend van het Charter van Venetië en rekening houdend met de conventie die er voor elke woning was, bleef er voldoende ruimte voor eigen
accenten. Die rijkdom aan verscheidenheid maakt het project boeiend en
sluit aan bij het individualisme, dat ook eigen was aan de begijnhoven.
Daar waar het (nog) kon werden de interieurs met de grootst mogelijke zorg
in hun oorspronkelijke toestand behouden. Op andere plaatsen, waar het

Archief 11 et Convent. beslissing van het schepencollege dd. 13 september 1993
na machtiging door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap A.R.O.I-I.M.
Bestuur voor Monumenten en Landschappen Provinciale dienst Antwerpen dd. 27 augustus 1993 ref A/0242/1 FB 93/907.
Archief Het Convent, Ministerieel besltut tot tocknning van een restauratiepremie, dd. 18 oktober 1993, ondertekend door Johan Sauwens, Vlaanis minister van Verkeer, Buitenlandse Handel en Staatshervorming.
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authentieke verdwenen was of men door de verkrotting verplicht was om
aanpassingen te doen, werden meer eigentijdse elementen in de woning
gebracht. Ook hier in de geest van het Charter, dat 'historische interpretaties' uitsluit, zoals eerder al aangegeven is,
In het tijdschrift M&L van november 1995 lezen we in een uitvoerige bijdrage, naar aanleiding van 20 jaar werken met het Charter van Venetië:
"Het is geen sinecure om één restauratie als lichtend voorbeeld uit te kiezen zonder andere initiatieven te kort te doen. Toch willen we hier even stil
staan bi] de recente restauratie van het begijnhof van Hoogstraten".

Na deze inleiding beschrijft de auteur de aanpak van het project en besluit
met deze algemene bedenkingen: "Het is een restauratie die tot navolging
mag aanzetten en dit niet in het minst omdat het een initiatief van een gemeenschap is. De naam van de vzw Het Convent gnjpt niet voor niets terug
naar het vroegere gemeenschapshuis van het begijnhof. Bij een begijnhof
denken we in eerste instantie aan een gebouwencomplex, maar een
begijnhof is ook een instituut. Achter de reeks schilderachtige huisjes rond
een plein en kerk binnen een veilige beslotenheid ging een samenwerkende
gemeenschap met eigen sociale voorzieningen schuil. De huidige restauratie gebeurt niet alleen met respect voor de authenticiteit en met behoud
van de oorspronkelijke bestemming van deze woonhuizen. Het bijzondere
is toch dat er ook een vorm van gemeenschappelijk leven en wonen terug
in ere wordt hersteld. Juist dit aspect maakt deze restauratie zo geslaagd.
De administratie bevoegd voor Monumenten en Landschappen heeft in deze
gelukkige wending geen uitgesproken verdienste. Dit project kon niet door
de overheid op het getouw worden gezet. Het kon alleen maar ontstaan uit
de gemeenschap zelf.
Menige nieuwe bewoner van het begijnhof van Hoogstraten zal straks zijn
huidige woonst - sommigen hun villa op een verkaveling - verlaten om zijn
intrek te nemen in een gerestaureerde, voormalige begijnhofwoning. Monumenten bemiddelen sterk het gevoel om bij een gemeenschap en haar
geschiedenis te horen. En is dit niet het belangrijkste nut van een monument?"
(uit M&L, 14de jaargang, n° 6).

11.10 De gemeenschappelijke delen
Met het engagement van de 34 erfpachtnemers was al een groot deel van
het enorme probleem opgelost, namelijk de restauratie van 34 van de 37 woningen. Voor de restauratie van de gemeenschappelijke delen van het
begijnhof zouden de 34 ondererfpachtnemers samen borg staan.
Door de erfpachtovereenkomst was Het Convent contractueel verplicht om
de gemeenschappelijke delen van het hof te restaureren, namelijk:
de 600 meter lange muur rond het begijnhof;
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• de twee kapellen, de St. -Jozefkapel op het oude erf en de kapel ter ere
van O.L.Vrouw van zeven weeën op het nieuwe erf;
• de vier pompen en de waterput op het erf;
• de overeenkomst bepaalde dat de groep ook verantwoordelijk was voor
de restauratie van het vroegere Conventhuis (nr. 9) en twee kleinere woningen (nr. 10 en 11). Gebouwen waarin het stadsbestuur na de restauratie het Stedelijk Museum zou onderbrengen;

• de groenvoorzieningen op het begijnhof;
• bij de gemeenschappelijke delen moet ook de parking, aangelegd op de
achterliggende gronden, gerekend worden.

11.10.1

De muur rond het begijnhof

Hoe grootschalig het project is, wordt onder andere duidelijk in het dossier
van de restauratie van de muur rond het begijnhof.
De kosten van de restauratie van de muur werden geraamd op:

excl btw
9564276 BEF
237 092 20 2

mcl btw
11 572 774 BEF
286 88159

In totaal is de muur 605 meter lang en heeft een oppervlakte van 3 060 m 2 .
Het voornaamste schadebeeld wordt veroorzaakt door opstijgend vocht.
Daardoor ontstaat zoutvorming, met uitloging van mortel, afbraak van stenen en loskomen van verf als gevolg.
Veel van de muren hellen naar buiten. Dit is een gevolg van het niveauverschil aan beide zijden van de muur in combinatie met onvoldoende fundering. Het gewicht van de steunberen, die aangebracht werden om het
probleem op te lossen, maken het probleem nog groter. Bij een zachte
restauratie, wat betekent dat men de muren met hun bestaande vervorming
wil behouden, is het aanbrengen van een tegengewicht, aan de andere
zijde tegenover de steunberen de meest doeltreffende oplossing.
Bij de restauratie van de muur was het de wens van Het Convent om de
eerste ingang van het begijnhof, achter het conventhuis, opnieuw te openen. Deze beslissing was historisch verantwoord en de poort zou uitstekende diensten bewijzen als dienstingang voor het museum.
De administratie Monumenten en Landschappen verleende een gunstig
advies op 2 september 1996161. Om een onverklaarbare reden ging het
college van burgemeester en schepenen op 16 mei 1997162 niet akkoord
met het heropenen van de doorgang. Pas na veel protest vanuit Het
161

162

Archief Het Convent, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, cel Monumenten en Landschappen, Machtiging tot uitvoering van werken Ref A/0242/
1 FB 96/0314 dd. 2 september 1996.
Geineentearchief, notulen schepencollege dd. 16 mei 1997.
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62. Nergens werden de woningen samengevoegd of ingedeeld in méér woonheden.
Ook aan de structuur van de woningen, de opkamers, de kelders en de niveauverschil/en werd niet geraakt.
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Convent gaf het college pas op 23 maart 1998163 een gunstig advies. Zo
kreeg Het Convent de toelating om werken uit te voeren die enkel tot doet
hadden de werking van het Stedelijk Museum zo vlot mogelijk te taten verlopen.

De werken aan de muur zouden uitgevoerd worden door de firma BCTech
uit Kessel. Op 27 december 1994 was deze firma de gunstigste bieder, met
een bedrag van 9 557 986 BEF (236 936 28€) exclusief of 11 565 163 BEF
inclusief btw (286 692,90€).
Ondanks een aantal meerwerken, zoals het plaatsen van de poort achter
het museum en een aantal werken waarvan de vermoedelijke hoeveelheden te laag ingeschat werden, zou de uiteindelijke kostprijs géén 5 % hoger
liggen dan de prijsopgave.
Dat het werk niet méér gekost heeft is mede te danken aan de samenwerking met Vitamine -W. Dank zij dit sociaal tewerkstellingsproject én de begeleiding ervan door Het Convent konden gedurende twee jaar één en soms
twee jongeren tewerkgesteld worden, die in normale omstandigheden hun
weg niet vinden op of in de arbeidsmarkt.

De uiteindelijke kostprijs bedroeg
excl btw
10061 581 BEF
1•3 420.10

11.10.2.

mcl btw

12 174 514 BEF
301 708.31

.

Restauratie van de kapellen en de pompen

Kapel O.L. Vrouw van Smarten
De kapel van O.L. Vrouw van Sma rt en staat op het nieuwe erf, tegen de
zuidermuur van het hof. Voor de massieve stenen wand van 3,20 meter
hoog en 1,82 cm breed, staat een soort altaar van 67 cm hoog en 133 cm
breed. Twee zuilen omlijsten een nis waarin, achter glas een geschilderd
houten Mariabeeld uit de 17 de eeuw stond. De kroon op het hoofd en het
het handvat van het zwaard, dat in de rechterkant in de borst zat, waren
verguld. Het beeld is tijdens de restauratiewerken gestolen.
Voor de restauratie werd een kleuronderzoek uitgevoerd`. Daarbij kwam
het kleurgebruik in de opeenvolgende perioden aan bod. De oudst teruggevonden kleuren waren zwaar en somber. In overleg met Monumenten en
Landschappen is beslist om niet zo ver terug te gaan in de tijd en de warmere kleuren te gebruiken, die allicht uit de 1 gde eeuw dateren.

Gemeentearchief, notulen schepencollege dd. 23 maart 199 8 .
Archief Het Convent, kleuranalyse uitgevoerd door Hugo Vandenborre uit
Londerzeel.
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Kapel van Sint -Jozef
De kapel toegewijd aan Sint -Jozef staat op het nieuwe erf, ten oosten van
de kerk. De kapel was zo vervallen dat men zich bij de restauratie, of wederopbouw, moest baseren op archieven 165 en foto's van de bidplaats in
betere tijden.
De achterwand is een stenen blok van 295 cm hoog, 176 cm breed, bij een
dikte van 72 cm. Naast de nis met een glazen deur, staan twee zware
houten zuilen, die een driehoekige kap dragen.
De pompen en de waterput
De restauratie van de vier pompen en de waterput maakten deel uit van het
restauratiedossier van de kapellen.
Het gaat om de restauratie van drie vrijstaande pompen en één pomp die
tegen de begijnhofmuur aanleunt, in de omgeving van de Sint -Jozefkapel.
Alhoewel er geen bouwtecnische delen vervangen werden, moesten de
pompen toch gedemonteerd worden. Dit deels om de funderingen te verbeteren en deels om het binnenwerk te restaureren. Het cilinderhuis met cumder, slot en zuiger moesten bij elk van de vier pompen gerestaureerd of
vervangen worden.

De restauratie van de kapellen wordt geraamd op
Kapel O.L.Vrouw van Smarten

390 459 BEF

mci b t w
472 503 BEF

967930 €

11 713,00 €

Kapel Sint Jozef

233 072 BEF

282 018 BEF

exci btw

Totaal

5777,70 €

6991,04 €

623 531 BEF

754 521 BEF

1545693 €

18 704.09 0

De raming van de restauratie van de pompen bedroeg:
exci btw

Pomp 1: (rechts voor de kerk):

24229 BEF

Pomp 2: (achter de kerk)

48 084 BEF

600,62 €
1191.97 €

Pomp 3: (bij de St -Jozefkapel)

32 218 BEF
798,66 €

Pomp 4: (op het nieuwe erf)

37 579 BEF

De waterput

61 758 BEF

931,56 €

Totaal
Totaal dossier kapellen/pompen

726.75 €

58 182 BEF
1 442,29 €

38 984 BEF
966.39 €

45 470 BEF
1127,17 €

74 727 BEF

1 530,94 €

1 852,43 0'

203 868 BEF

246 681 BEF

5053,76 €

6 115.06 €

827 399 BEF
20510,69 €

165

mci btw
29317 BEF

1 001 153 BEF
24817,93 €

J. LAUWERYS, De kapellekens van Hoogstraten, L. Braeckmans Brecht
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63 De begijnhofkerk van Lier stond model voor de kerk van Hoogstraten
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64. Eén groot en bijna niet meer op te lossen probleem werd opgedeeld in een
aantal kleinere projecten. Daardoor kon men beroep doen op kleinere firmas,
die nog ambacht in huis hebben.
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65. In de nacht van 24 op 25 mei 1996 werd het 1711 eeuws Mariabeeld gestolen uit
do kapel van 0. L. Vrouw van Smarten.
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De restauratie van deze werken zal uitgevoerd worden door de firma
BC-Tech, die zich liet bijstaan door gespecialiserde firma's, vooral voor de
restauratie van de kapellen. De firma Vandenborre uit Lovendegem voerde
een kleuranalyse uit en restaureerde het stucwerk.
De uiteindelijke kostprijs van deze werken zou oplopen tot:

exci btw
1 031 390 BEF
25 56749

mcl btw
1 247 982 BEF
30 936.67 €

11.10.3 Het Stedelijk Museum
In het dossier waarin Het Convent haar project voorstelt aan de raadsleden
vinden we een document, waarin de firma De Ster NV het engagement neemt
om de restauratie van het Stedelijk Museum financieel te ondersteunen.
Vanaf het eerste uur waren er met de toenmalige directie van De Ster afspraken dat het bedrijf het verschil tussen de uiteindelijke kostprijs en de
subsidie, die Het Convent zou ontvangen, voor haar rekening zou nemen.
Dit engagement was van essentieel belang om de begroting van het project
in evenwicht te brengen.
Wanneer De Ster NV, na de toewijzing van het begijnhof aan Het Convent,
in andere handen komt, moet de overeenkomst opnieuw met de nieuwe
directie besproken worden. Na een aantal constructieve vergaderingen
wordt er op 28 maart 1994 een nieuwe overeenkomst ondertekend. 166 Beide
partijen kunnen zich vinden in een contract met duidelijk omschreven verplichtingen. Zowel Het Convent als De Ster kennen de juiste bedragen en
de data dat ze beschikbaar zullen zijn. De financiële tussenkomst van
De Ster is nu een vast bedrag en niet meer, zoals aanvankelijk voorzien,
afhankelijk van de uiteindelijke kostprijs.
In de overeenkomst met De Ster stond vermeld dat Het Convent het contract met het architectenbureau Van Boxel - Hectors - Van Laer, een contract aangegaan door de vroegere directie, zou overnemen. Al vlug bleek
echter dat de opvatting van het ontwerp, zoals het voorlag, niet paste in de
restauratiefilosofie waar Het Convent voor stond. In gezamenlijk overleg
werd beslist om de samenwerking stop te zetten .167 Het Convent zou zelf
de basisideeën van de restauratie van het toekomstige museum bepalen.
66

67

Archief Het Convent, Financieringsovereenkomst tussen de NV De Ster,
Gelmelstraat 96 te Hoogstraten en de vzw Het Convent, dd 28 maart 1994.
Archief Het Convent, Ontbinding van de ereloonovereenkomst met de architecten Van Boxe!, Van Laer en Hectors, voor het ontwerp van het Stedelijk
museum. Brief van 26 mei 1994, als bevestiging van het onderhoud van 25
mei 1994.
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66. Tijdens het weekend van 8 mei 1983 stort het dak van het conventhuis (nr. 9) in.

67. Het Convent restaureerde het convent huis nr. 9 en twee aanpalende woningen
(nrs. 10 en 11). Na de restauratie werd het geheel overgedragen aan het stadsbestuur dat er het Stedelijk museum in onderbracht.
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Herrman Adriaensens, de overkoepelende architect, zou die visie in ontwerptekeningen en een lastenkohier vastleggen .168
Toch zullen de drie gebouwen, het vroegere conventhuis nr. 9 en de woningen nrs. 10 en 11, 'harder' gerestaureerd worden dan de individuele woningen. Vanuit hun functie als museum en dus als openbaar gebouw gelden er
strenge normen in verband met stabiliteit, brandveiligheid, inbraakdetectie,
branddetectie enz. Om dezelfde reden moet het gebouw uitgerust worden
met een lift voor anders valide personen.

Het Convent zal het gebouw restaureren tot op het niveau van 'normale'
woningen. De kostprijs van die 'normale' technische uitrusting wordt vastgelegd op 778 000 BEF (19 286,12E) excl. btw of 941 380 BEF (23 336,20€)
b.t.w. inbegrepen. Dit bedrag is het aandeel dat Het Convent zal betalen in
de kostprijs van de technische uitrustingen. Alle kosten in méér zijn volgens de overeenkomst voor rekening van het stadsbestuur.
De laming van de totaliteit bedraagt:
Restauratie hoofdgebouw
Restauratie bijgebouwen

ecxl btw
13 184897 BEF

inc btw
15 953 725 BEF

3 187355 BEF

3856700 BEF

7901247 C,

605,10

Installatie lift

1 015 000 BEF
25161.19 €

1 228 150 BEF

Centrale verwarming

1 495 200 BEF

1 809 192 BEF
44 444

37 65.04
'

Electriciteit, veiligheid

2 903 710 BEF
71 951.09 f5

Ereloon architect Van Boxel

174 277 BEF
4 320.21

Ereloon architect Adriaensen

€

697 107 BEF
17 280 83 f5

Totaal:

22 657 546 BEF
561 665,89

30445.04

1

1

•'

1

3 513 489 BEF
51 057,12 f1

210875 BEF
5 227.45

843500 BEF
20 909,82

27 415 631 BEF
679615,14

De firma D'Hulst uit Lier bleek, met een bedrag van 15 152 993 BEF
(375 632,88€)excl btw of 18 335 121 BEF (454 515,77€)incl btw, de laagste bieder wanneer op 14 april 1995 de biedingen voor de aanbesteding
van het hoofdgebouw geopend worden.

68

Archief Het Convent, Ereloonovereenkomst voor de begeleiding van de
restauratiewerken, afgesloten tussen architect Herman Adriaensens en vzw
liet Convent, dd 13) juni 1994.
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De betrokken firma zou echter voor het einde van de werken de boeken
neerleggen. Op dat moment bleek dat de firma in haar laatste, en door de
architect goedgekeurde vorderingsstaat, de betalingen vorderde van werken die nog niet uitgevoerd waren.`
Het Convent liet de staat van de werken door een deurwaarder vaststel len 170 en zou bij de curatoren het statuut van bevoorrechte schuldeiser opeisen. Een ongewone en hoogst ongebruikelijke eis, die door het gerecht
gehoord werd. Door die eis en door het innen van de borgstellingen kon
Het Convent de werken in eigen beheer laten afwerken.
Maar er was méér. Het Convent zou zich ook borg stellen voor de plaatselijke onderaannemers, die bij de faling betrokken waren. De vereniging kon
op die manier 914 126 BEF (22 660,59€) recupereren en de betrokken firma's méér dan 75 % van hun tegoed uitbetalen.

Door de faling én meerwerken bedroeg de uiteindelijke kostprijs:
Rest. hoofd- en bijgebouw
Bijdrage techn. Het Convent

ecxl btw
18 947 766 BEF

.9(
778 000 BEF
19286:12 6

Installatie lift
Centrale verwarming

Electriciteit, veiligheid

mcl btw
22 926 797 BEF

941380 BEF
23 3382:

1 015000 BEF
2516119 8
1 495 200 BEF
37 995 flz.

1 228 150 BEF
30 445.04

2125710 BEF

2572109 BEF

1809192 BEF

82 694.97 6

Ereloon architect Van Boxel

174277 BEF

210 875 BEF

Ereloon architect Adriaensen

697 107 BEF

843 500 BEF

25 233060 BEF

30 532 003 BEF

S 232745
13311.82

Totaal:

62

1

10

511,21

Archief Het Convent, Vorderiiigstaat nr. 12 dd. 3 oktober 1996, voor werken
uitgevoerd tot 30 september 1996.
Archief Het Convent, Exploot van deurwaarders V. I-Jouet, J. Eyskens, P
Eyskens en P. Segers ref A 6332 dd 7 oktober 1996.
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11.10.4. Aanleg van het hof
Wanneer we het hof binnenwandelen, geeft het de indruk dat de tijd er stil
stond, ook al is het wooncomfort van de huizen aangepast aan de noden
van deze tijd. De aanleg van het hof is niet méér dan het herstellen van de
bestaande en vroegere toestand. Bij het aanbrengen van de nutsvoorzieningen heeft de ontwerper nergens nieuwe 'elementen' aan het uitzicht toegevoegd. Ook hier is sprake van 'zachte restauratie'. Het hof dient
zich aan zoals het er vorige eeuwen uitzag: een in tijd en ruimte organisch
gegroeide entiteit, een besloten, rustige én schilderachtige enclave binnen
de stad.
Het begijnhof van Hoogstraten is het enige echt landelijke begijnhof van
Vlaanderen. Sommige auteurs noemen het een 'boerenbegijnhof' en die
sfeer heeft men willen behouden. Begijnhoven, en zeker dit van Hoogstraten, kunnen per definitie niet beantwoorden aan het platonische
schoonheidsideaal, dat vooral gestoeld is op evenwicht en symmetrie. Het
is eerder de 'schilderachtige' schoonheid van een georganiseerde chaos.
Hier is geen sprake van gevels opgetrokken volgens klassieke architectuurtheorieën of van perfect gevormde bomen, het zijn tegen elkaar aanleunende huisjes en knoestige, wat scheefgezakte bomen en heggen die de
schoonheid bepalen.
De Organisatie en de aanleg van het hof dient zich nu als 'vanzelfsprekend'
aan. Toch was het één van de moeilijkste dossiers van gans het restauratiepakket. Het stadsbestuur werkte als opdrachtgever nauw samen met
Het Convent. De opdrachtgever moest aanvankelijk een aantal voorstellen
van verschillende ontwerpers naast zich neer leggen, omdat ze te veel 'ingrepen' en 'vreemde elementen' aanbrachten. Uiteindelijk kwam men op
het goede spoor door samenwerking tussen Monumenten en Landschappen, de groendienst van de stad Hoogstraten, Het Convent en het ontwerpbureau 171 . Het resultaat van die samenwerking wordt nu, in één adem met
gans het project, als voorbeeld gesteld.

De bleekweide
Typisch voor het begijnhof is de 'bleekweide' achter de kerk op het oude erf.
Hier droogde en bleekte het linnen in de zon. De lijnwaadindustrie was in
de bloeiperiode van het hof de belangrijkste bron van inkomsten, zeker nadat het wolambacht aan belang inboette. In 1415 hadden de begijnen immers van de heer van Hoogstraten de toelating gekregen om laken te bereiden en dit te merken met de zegel van de 'Vrijheid' Hoogstraten. Daarmee
sloten ze aan bij de beroepsvereniging van het wolambacht, een gilde die in
1339 al bestond.
17 1

Archief Het Convent, dossier aanleg bcgijnhof, opgemaakt door Algemeen
Studiebureel Brosens, A.S.B. bvba, Worteldorp 5 te 2323 Hoogstraten.
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68. Waar tot 1900 een rij woningen stond is OU plaats voor een bloemenweide
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Wanneer men op het einde van de 17 de eeuw de barokke pomp achter de
kerk plaatst, komen ook vrouwen van buiten het hof, tegen betaling, hun
linnen hier wassen. In die dagen krijgt het hof het uitzicht zoals we het nu
kennen. Aan de oostzijde wordt de begijnhofmuur, de verbinding van de
zijgevels van de woningen 16 en 17, verwijderd en komt er plaats voor de
zogenaamde 'dodenweg', de weg naar het kerkhof. Tegen die muur wordt
de kapel ter ere van St. -Jozef opgericht. De grootste uitbreiding komt er in
de westelijke richting. Daar ontstaat het nieuwe erf met plaats voor een
groot aantal nieuwe woningen en tegen de zuidermuur de kapel van
O.L. Vrouw van Smarten, die in 1678 gebouwd wordt.
In de nacht van vrijdag 24 op 25 mei 1996 werd het beeld 'De Bedrukte
Moeder' uit de kapel gestolen. Een doorgedreven zoektocht leverde tot
vandaag nog geen resultaat op. Daarom besloot het bestuur om het beeld
door een 19de eeuws Mariabeeld te vervangen.
Planten van 'nut en sier'
De gebruikte materialen en de keuze van de planten liggen in de lijn van het
landelijk karakter van het monument. De tuin van het begijnhof is trouwens, samen met de kasteeltuin van Gaasbeek, één van de weinige als
'monument' beschermde tuinen in ons land.
De wegen zijn uitgevoerd in ternair zand, een bestrating met het uitzicht van
asse en zand. Kasseien of andere stenen zouden een te stedelijk karakter
hebben en kwamen niet in aanmerking. Er moest dus gezocht worden naar
een alternatief voor de vroeger gebruikte slakken, die milieutechnisch niet
in aanmerking kwamen. De initiatiefnemers vonden in Nederland een Belgisch product, ternair zand: een grof zwart zand dat goed hecht, waterdoorlaatbaar is en gemakkelijk verwerkt kan worden. Het ternair zand bestaat uit 0/2 kalksteenbreekzand, 2/4 gebroken kalksteen, korrelslakken,
kalk en water 172.
Bij de aanleg werden enkel planten van 'nut en sier' gebruikt. De eerste
categorie zijn de opbrengstplanten, planten die gebruikt kunnen worden in
de keuken of als geneesmiddel. De tweede reeks zijn planten die als versiering voor de kerk en de kapellen gebruikt kunnen worden. Bodembedekkers en andere 'eigentijdse' planten worden niet gebruikt.
We komen het hof binnen tussen de linden die met elkaar verbonden zijn
door een buxushaag. Zo komen we bij het kerkhof met de treuressen links
naast de kerk. Daarachter ligt het oude erf met centraal de bleekweide, een
grasplein omgeven door een beukenhaag. Achter de kerk en op de bleekwijde staan de monumentale taxusbomen, die zo oud zijn als de kerk zelf
en bij de oudste van ons land behoren. Langs de dodenweg met links een
rij wilgen, komen we op het nieuwe erf. Rond de boomgaard met oude
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Bron: nv Obourg Kalksteen, Carrière du Milieu, 7530 Gaurain-Rarnecroix (B)
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fruitsoorten op hoogstam 173 , staat een beukenhaag. Verder, bij de woningen 28 en 29 staat meidoorn, kruiselings of diagonaal geplant, een oude
manier van planten waardoor dieren niet door de haag konden ontsnappen.
Tussen de schuur en de kerk, achter de bolacacia's, is een veldboeket bloemen aangebracht 174 . Daarachter, tegen de begijnhofmuur, staat opnieuw
oud fruit op leibomen. 175 Naast de kerk, bij de beuk stond één van de oudste
treurwilgen van ons land. Hij was echter totaal verziekt en de stam was niet
méér dan een holle buis. Hij moest gerooid worden en werd vervangen
door Juglans Regia Buccaneer notenboom.

De aanleg van het begijnhof wordt geraamd op
exci btw
Verharding

8 866 140 BEF
1:

Allerlei

976 000 BEF
24

Onderhoud

1 51

Totaal

19 7Q

r

1180960 BEF
1 516 215 BEF
47

2 030 290 BEF
50 329,57 9,
13 125 500 BEF
$25 371/Sir

755

29275,23 51

1 253 070 BEF
11 9.57 79

Groenaanleg

mci btw

10 728 029 BEF

Si

3

59

2 456 651 BEF
60 89879 8'

15881 855 BEF
393 700,90 'S

Op de aanbesteding uitgeschreven door het ontwerpbureau ASB uit Hoogstraten (Wortel) kwamen acht biedingen binnen. De firma Van Kasteren uit

De firma André Hendrickx bvba leverde volgens een offerte van 15 november
1998 negen appelbomen, (Eysdener K lumpke, Brabantse Bellefleur, Transparante Blanche, Winterbanana, .Jacques Lebe!, Engelse Bellefleur, Notarisappel,

Engelse Bellefleur, Sterappel), zeven perenbomen (Jefkespeer, Bruine Kweek-

174

peer, Triomphe de Vienne, Dubbel Flip, Saint Remy, Clapp's, Conference),
één Bigarcau Napoleon kersenboom en vier mispelaars.
De firma Vanderhove levert volgend mengsel: I Gipskruid, I Schildzaad,
2 Duizendblad, I Zilverdille (allen wit), 2 Vergeet -me -niet, 2 Blauw vlas,
1 Floofdjesgilia , 1 Hondstong, 2 Jacobsladder, I Juffertje -in-'t -Groen, I Ossentong, 2 Centaurie (blauw), I Rood Vlas, I Tulppapaver, 2 Muurbloem, I Rode
Melde (rood), I Lupine, I Geel Havikskruid, 2 St. Janskruid, I Korenbloem
(geel). I Muskuskaasjeskruid, I Gipskruid, 2 Kroonkruid (rose), 1 Bolberik, I
Koriander, 2 Perkbloem (rose), I Avondkoekoeksbloeni, I Avondviolier, 2
Grasanjer, I Vlasleeuwehek, 2 Akelei (gemengd), I Baardgras (beige), I Grof
Tilgras (creme), I Zeeviolier (lila), 1 Moerasbloem (geel/wit).
Een geschenk van de The Worshipful Company of Fruiterers' een Engelse
gilde van fruitkwekers. Op 29 april 2000 plantte de gilde drie perelaars, een
Conference, een Beurré Hardy, en een Perabel.
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69. De aanleg van het hof werd gebaseerd op de bestaande toestand, hoe miniem
de resten ook waren.

162

Oud -Turnhout was de gunstigste bieder met volgende offerte
Verharding

Allerlei
Onderhoud
Groenaanleg

Totaal

exci btw
7 227 450 BEF
179 163,00 4±1
745 500 BEF
13 18030 4±
584 125 BEF
4 480,08 €
1 830 963 BEF
10 388 038 BEF
257 512,73 €

mcl
8 745 215
216 788,21
902 055
2236138
706 791
17 52089
2 215 465

btw

BEF
4±

BEF
4±

BEF
€

BEF

12 569 526 BEF
311 590.41 €

Omdat het stadsbestuur, door het gebrek aan toelatingen van de hogere
overheid, het werk niet tijdig kan toewijzen, beroept de firma Van Kasteren
zich op een clausule waardoor ze gemachtigd zijn om hun prijsofferte aan
te passen. De firma ziet zich verplicht om haar prijs te verhogen tot
13 732 908 BEF incl. btw (340 429,89€).

11.10.5 Aanleg parking
Omdat het begijnhof verkeersvrij moest worden, was Het Convent verplicht
om op zoek te gaan naar parkeergelegenheden dicht bij het hof. Om die te
realiseren kon de vereniging de gronden gelegen achter het nieuwe erf,
tussen het begijnhof en de Gelmelstraat, en de grond tussen het begijnhof
en de Gustaaf Segersstraat in erfpacht verwerven. De gronden, eigendom
van de Kerkfabriek St.-Jan Evangelist van het begijnhof, werden op 3 oktober 1994 voor een periode van 33 jaar in erfpacht aan Het Convent overgedragen.
Om met de wagen op de achterliggende gronden te komen was de vereniging verplicht om een grond, gelegen langs de Gelmeistraat, aan te kopen
en als oprit in te richten.

De raming van de parking
Aankoop grond inrit parking
Aanleg parking
Aankoop en plaatsing garages
Totaal

excl
1163920
23 852,02
3236 025
$0 21898

BEF
3:
3801 165 BEF
94 22842 0:

mcl
1163920
33 852,82
3915591
97 0 64, 9 7
4599410
114 01639

8201 110 BEF
203 30030 31

9678921 BEF
339 934.13 4±
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btw

BEF
4±

btw

BEF
€

BEF
31

BEF
0:

Het Convent maakt de keuze om de staanplaatsen en garages aan de bewoners van het begijnhof te verhuren. Daardoor kan de vereniging beschikken over een bruto basisinkomen van 660 000 BEF (16 360,97€ op
jaarbasis. Een bedrag dat nodig zal zijn om het onderhoud van de gemeenschappelijke delen van het begijnhof te verzekeren.
)

11.10.6 Andere gezamenlijke kosten
Naast de hierboven aangehaalde dossiers zijn er voor de vzw nog een groot
aantal andere gemeenschappelijke kosten. In het bestek van deze uitgave
geven we ze slechts 'pro memorie' aan.

Het zijn de werkingskosten van de vzw en de kosten verbonden aan de
openingsfeesten. De eerste zijn kosten, jaarlijks begroot tussen 490 000 BEF
(12 146,78€ in 1993 tot 790 000 BEF (19 583,59€) in 1994. Het zijn
bestuurs- en administratiekosten, maar vooral werken op en rond het erf,
die de vzw voor haar rekening nam, en het wegvoeren van enorm veel puin.
)

Totaal raming gemeenschappelijke delen:
Restauratie muur
Restauratie kapellen/pompen
Restauratie museum

9564276 BEF
23 (:92.23 51
827 399 BEF
20 910.69 €
226575 46 BEF
501 36939

Aanleg begijnhof
Aanleg parking

1±

13 125 500 BEF
325 372,34 43
8201 110 BEF
293 353333 €

54 375 831 BEF

1 347 94190

11.11

23E. 33 33
1 001 153 BEF
24 51 .03 51
27415631 BEF
5554337

.5

15881 855 BEF
333 700.99 43

9678921 BEF
2351533330

pro memorie
pro memorie

Werkingsmiddelen vzw
Open i ngsfeste n
Totaal

11 572 775 BEF

€

65 550 335 BEF
1 624 90036 43

De kostprijs van het project

11.11 .1 Subsidiemogelijkheden
De Vlaamse overheid voorziet een aantal financiële tegemoetkomingen om
monumenten te onderhouden en, indien nodig, te restaureren.
1. Op de eerste plaats is er, voor privé personen, een fiscale stimulans om
monumenten goed te onderhouden. De kosten gemaakt aan delen die
voor het publiek zichtbaar zijn (bijvoorbeeld daken, ramen en gevels), zijn
gedeeltelijk aftrekbaar van de belastingen, voor zover het gebouw niet verhuurd is. De helft van de kostprijs van de werken (of van het gedeelte dat
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men zelf moet betalen, indien men een premie ontvangt) kan in mindering
gebracht worden van het belastbaar inkomen. Het maximum aftrekbaar
bedrag is 1 200 000 BEF (29 747,22€) op jaarbasis (dus bij 2 400 000 BEF
(59 494,45€) aan werken).
Voor dringende instandhoudings- of onderhoudswerken kan een
onderhoudspremie aangevraagd worden. De premie bedraagt 40 % op
werkzaamheden tot 600 000 BEF (14 873,61€ ). Op de schijf tussen
600 000 BEF en 1 200 000 BEF (29 747,22 €) kan nog een premie van
25 % verleend worden. Deze premie kan toegekend worden binnen
3 à 6 maanden na de aanvraag, afhankelijk van de beschikbare kredieten.
Dit premiestelsel telt ook voor openbare besturen en vzw's.
De onderhoudspremie bedraagt 40 % van de kosten die voor subsidie in
aanmerking komen. Een bedrag dat verhoogd wordt met het geldende btw
tarief. De premie wordt, in tegenstelling tot de restauratiepremie, volledig
door de Vlaamse overheid gedragen.
Indien er meer ingrijpende werken uitgevoerd moeten worden kan een
restauratiepremie aangevraagd worden. De premie bedraagt 40 % op de
kostprijs van de werken die voor subsidie in aanmerking komen en wordt
verhoogd met 7 % onkosten en het % van het geldende btw-tarief. Werken
die het comfort verhogen, zoals sanitair, keukens, elektriciteit, verwarming,
nieuwe uitbouwen, nieuwe binnenwanden, isolatie, dakvlakramen, her inrichtingswerken e.d., komen niet in aanmerking.
In tegenstelling tot de onderhoudspremie, die volledig ten laste is van het
Vlaams gewest, wordt deze premie gedragen door het Vlaams gewest
(25 %), de provincie (7,5 %) en de gemeente (7,5 %).
Aan openbare besturen en vzw's kan een dubbele premie toegekend worden. De premie bedraagt dan 80 %, proportioneel het zelfde verdeeld, dus
50 % voor het Vlaams gewest, 15 % door de provincie en 15 % ten laste
van het stadsbestuur.
Terugverd ieneffect
Wanneer Het Convent in 1993 het restauratiedossier, als één pakket, indient bij de administratie Monumenten en landschappen is de aanvraag
vergezeld van een verantwoording van de subsidiëring. Enerzijds wijst de
nota erop dat de restauratie door privépersonen voordelig is voor de overheid. Anderzijds berekent Het Convent de return van de door de overheid
toegekende restauratiepremie.
In 1996 zal de Koning Boudewijnstichting deze berekening op een wetenschappelijke manier laten uitvoeren. Uit de studie blijkt dat de restauratiepremie die de overheid uitbetaalt, nog tijdens de werken een return van 98
% oplevert.

Door de betaling van 100 BEF subsidie komt er een micro-economisch proces op gang dat de overheid 75 BEF aan inkomsten en 23 BEF aan besparingen oplevert. Dus samen 98 BEF of 98 %.
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Het terugverdieneffect valt dus uiteen in kasstromen (75 %) en
niet-kasstromen (23 %). De kasstromen bestaan uit de opbrengsten van
btw (37 %), de personenbelasting (10 %), de vennootschapbelasting (5 %)
en de Rijks Sociale Zekerheid (47 %). De niet-kasstromen doen zich voor
in de vorm van besparingen op de werkloosheidsuitkeringen (23 %)176.
11.11.20e individuele woningen
De kostprijs van de restauratie en renovatie van de 34 individuele woningen samen is gebaseerd op:
3 616 500 BEF
o Ereloon overkoepend architect
o Het totaalbedrag van de dossiers die voor
18 woningen ingediend werden om een instand houdingspremie te bekomen.
voor een totaal van (incl. 6 % btw)

7 010 194 BEF
1 73 713 17 €

o Het totaalbedrag van de werken die in de
34 restauratiedossiers in aanmerking komen
voor de berekening van de subsidie:
Voor een totaal van (incl. 6 % btw)

92_801 372 BEF
2 3014857€) 7

o Het totaalbedrag van de werken die in
de 34 restauratiedossiers niet in aanmerking
komen voor subsidiëring.
Voor een totaal van (incl. 6% btw)

o Een raming, gebaseerd op gedetailleerde
gegevens, van de kostprijs van werken die niet
opgenomen zijn in het restauratiedossier.
Het zijn werken die comfort brengen in de
woningen, zoals elektriciteit, sanitair, centrale
verwarming, keukens e.d.
Totaal (incl. 21 %btw)

20 812 912 BEF

19 408 641 BEF
431 12764 €

143 650 619 BEF

Totaal kostprijs (incl. btw)

35 615 305,63

Uit "ONDERZOEK NAAR DE FINANCIELE RETURN VAN DE
SUBSIDIERING VAN RESTAURATIE- EN ONDERHOUDSWERKENStudieopdracht van Marc Rosiers, i.s.m. Wim Van Meerbeeck Coördinatie:
H erman Stynen , adviseur hij de Koning Boudewijnstichting.
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Voor de financiering stelden de 34 erfpachters zich borg. Het Convent
zou zich inspannen om, voor haar leden, een maximum aan subsidie te
bekomen.
o

Voor 18 van de 34 woningen werd een
onderhoudspremie aangevraagd. Op 1 juli 1993
werd de premie toegekend 189. Voor een totaal van:

2 804 078 BEF
695112E-; El

o

Voor elk van de 34woningen werd een
restauratiedossier ingediend. Op 18 oktober 1993
werd de premie toegekend"'.
Het totaalbedrag van de subsidie bedroeg:
Subsidie van het Vlaamse gewest

22 798 543 BEF
56515111 €

Subsidie van het provinciebestuur

6 801 406 BEF
168 60245 €

O BEF

Subsidie van het stadsbestuur`
0f,
totaal subsidie:

32 404 027
800 271,1€
111 246 592
2 757 72098

Totaal eigen inbreng

BEF
-

2

BEF
€

143 650 619 BEF

Totaal kostprijs (inclusief btw)

3 561 005,83 €

11.11.3 Bijzonder Fonds
Om de restauratie van de gemeenschappelijke delen te financieren werd
het Bijzonder Fonds' opgericht. Aanvankelijk zou een eventueel saldo gebruikt worden voor de restauratie van de begijnhofkerk. Tijdens de werken
werd deze clausule gewijzigd. De directe aanleiding was de restauratie van
het toekomstige museum, meerbepaald de meerwerken nodig om van de
woningen een openbaar gebouw te maken.
Als tegenprestatie werd de clausule, waarbij een mogelijk saldo gebruikt
zou worden voor de restauratie van de kerk, ongedaan gemaakt.

' Archief Het Convent, brief van het Bestuur Monumenten en Landschappen
dd. I juli 1993 ref op/93.
Archief Het Convent, ministerieel besluit tot toekenning van een restauratiepremie, dd. 18 oktober 1993, ondertekend door minister .Johan Sauwens,
Vlaams minister van Verkeer, Buitenlandse Handel en Staatsbervorming.
Er wordt geen melding gemaakt van de subsidie die het stadsbestuur uitbetaalde omdat de leden van Het Convent contractueel verplicht waren om deze
premie af te staan aan Het Bijzonder Fonds.
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Het 'Bijzonder Fonds' verzamelde zijn financiële middelen langs:
o

o

Het zogenaamde 'instaprecht',een eenmalige
inkoopsom die elk van de erfpachtnemers
betaalde om zijn woning in erfpacht te verwerven.
Een totaal van:
Een gedeelte van de subsidie die de
ondererfpachters ontvingen voor de
restauratie van hun woning. In de erfpachtcontracten was bepaalt dat de leden het
gemeentelijk aandeel van een door de
hogere overheid toegekende subsidie zouden
afstaan aan het Bijzonder Fonds.
Een totaal van:

10 483 625 BEF

7445441 BEF
184 57.45

o

o

o

Subsidies die Het Convent als vereniging
kon bekomen op restauraties die voor
rekening van de vereniging uitgevoerd werden.
Een totaal van:

35252 313 BEF

Sponsoring van De Ster en

acht andere bedrijven

7284717 BEF

Sponsoring door sympathisanten

1 150 870 BEF
28529:

Totaal inkomsten Bijzonder Fonds

61 616 966 BEF
1 527 44469 51

Het Bijzonder Fonds is gedurende gans de periode van restauratie ook het
officieel overlegorgaan geweest tussen het stadsbestuur en Het Convent.
Zeven jaar lang zullen burgemeester Van Aperen en schepen Staf Peerlinck
de schakel zijn tussen Het Convent en het schepencollege als vertegenwoordiger van het stadsbestuur.

11.11.4 De gemeenschappelijke delen
De definitieve kostprijs van de gemeenschappelijke delen loopt op tot:
(prijzen inclusief btw)

1. Restauratie muur
Rest. muur

12 174 514 BEF
301 738.31 €

Pompen/kapellen

1 2479 82 BEF

Totaal muur/pompen/kapellen

13 422 496 BEF
fr
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Restauratie museum
Museum Hoofdgebouw

14 363 816 BEF
356 )i1,69 '8

Bjgebouw
Buiten dossier

3 370 190 BEF
44575
5192791 BEF
125 725 95
22 926 797 BEF
$34445 '8.

Totaal restauratie
Installatie lift

Centr. verwarming
Electr. veiligheid

1 228 150
30 245,54
1 809 192
4 844 7(7
3513489

BEF
BEF
€

BEF
6550 831 BEF

Totaal technieken

Erel. Van Boxel

210 875 BEF

Erel. Adriaensen

843 500 BEF
20 909 82 4:

Totaal erelonen

1 054 375 BEF
2637,27 41

Totaal restauratie museum
Aanleg tuinen
Aanleg Verharding

30 532 003 BEF
75€ 86$. .58 €
8 745 215 BEF
21674851

Allerlei
Onderhoud

€

9020 55 BEF
22 341,343 41
706 791 BEF
17 520.89 41

Groenaanleg

2 215 465 BEF

Werken in méér

1 163 382 BEF
24 839,4$ 41

54 919.94 €

Totaal aanleg

13 732 908 BEF
"(L{'1 474 47 41

Aanleg parking en plaatsing garages

9 678 921 BEF

Werkingsmiddelen van de vzw (1992 - 1999)

pro memorie

Openingsfeesten

pro memorie

Totaal, kostprijs gemeensch. delen

67 366 328 BEF
49
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De financiering van de gemeenschappelijke delen loopt op tot:
(prijzen inclusief btw)
Vlaams gewest
Subsidie muren/kapellen
Subsidie museum

6 703 543 BEF
166 7649 o:
9 653 840 BEF
239 312,44

Subsidie aanleg begijnhof

6 984 999 BEF
173 15360

23 342.382 BEF

Totaal subsidie Vlaams Gewest

077; @42,59 3

Provincie
Subsidie muren/kapellen
Subsidie museum

2011 064 BEF
49 352 97 r
2 896 152 BEF
71 792 '73

Subsidie aanleg begijnhof

1'

2 095 499 BEF
or
7 002 715 BEF
173 532 77 4'

Totaal subsidie Provincie
Stadsbestuur
Subsidie muren

2011 064 BEF
49 95207 €

Subsidie museum

2 896 152 BEF

Aandeel technieken.museum

5 609 451 BEF

Aandeel aanleg

4 317 405 BEF
7
'10702

7 '179373

1:2) 054 65 6'

Totaal subsidie en tussenkomst stadsbestuur

Privé kapitaal
Sponsoring
Bijdragen van de leden

14 834 072 BEF

8435 587 BEF
17929 066 BEF
26 364653 BEF

Totaal privé kapitaal

71 543 822 BEF

Totaal

I 773 525.02 47
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11.11.5. De kostprijs en financiering van het geheel
De kostprijs
143 650 619 BEF

Totaal kostprijs woningen 192

3 561 00583 €

Totaal kostprijs van de gemeenschappelijke
delen en andere gezamenlijke kosten 193.

71 543 822 BEF
213 52502 €

215 194 441 BEF

Totaal

5 334 530 55 1:

De financiering van deze kosten
13 804 121 BEF

Provinciebestuur 194

242 19522 5

148340 72 BEF
36772703
48 948 003 BEF
1 213 38920 45
137 611 245 BEF

Stadsbestuur 195

Vlaams Gewest`
Privé kapitaal 197

3 .1115:1 611 '2

Totaal

215 194 441 BEF
5 334 63085 €

De restauratie van het begijnhof van Hoogstraten is allicht een van de eerste grootschalige restauratieprojecten die gerealiseerd werden op initiatief
van de bevolking zelf. De samenwerking tussen privé en overheid kan de
oplossing bieden voor de restauratie van veel (probleem)monumenten, die
Vlaanderen rijk is. De samenwerking is kostenbesparend voor de overheid
en werkt inspirerend.

191

Dit is de totale kostprijs van de restauratie cii renovatie van de privé Woningeil.

Dit is de totale kostprijs van alle gemeenschappelijke delen, zoals de muur
rond hei hof, de pompen, de kapellen, het museum, de aanleg van het liofl de
parking tot cii met de werking van de vzw cii de openi n gsfeesten.
194
Totaal van de subsidie uitbetaald door het provinciebestuur.
Totaal van de subsidie op de gemeenschappelijke delen uitbetaald door de stad
l -loogstraten en hun aandeel in de technische uitrustiiig van liet museum.
‚‚ Totaal van de subsidie uitbetaald door het Vlaams Gewest.
97
Totaal van liet ingebrachte privé kapitaal (kapitaal van (le leden, ie l. de
spoii son iig)
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12 Van blufpoker tot Monumentenprijs
Dat het project aanvankelijk vreemd, weinig realistisch tot bijna utopisch
overkwam, wordt duidelijk als we uit De Standaard van 18 juni 1992 citeren:
'Een groep Hoogstraatse burgers die zich emotioneel betrokken voelen bi]
hun zo waardevol historisch cultureel erfgoed, heeft zich verzameld in
Het Convent. Hun plan is meedogenloos mooi en respectabel. Een pleidooi pro domo vol hooggespannen beste bedoelingen maar ook een kaas
vol gaten........
Slotsom: juristen en realisten zullen een hele kluif hebben aan dit 'Conventplan'. In Hoogstaten kan men nog dromen..."
Sieg Vlaeminck in de Standaard 18/06/92
Langzaamaan wint Het Convent het vertrouwen; de samenwerking met de
administratie van Monumenten en Landschappen is voorbeeldig en ook de
Vlaamse overheid volgt het project van zeer dichtbij, zoals de heer Brenders
stelde in Het Nieuwsblad van 10 januari 1996.
"Met de regelmaat van een klok passeerden er nieuwe voorstellen. We
mogen blij zijn dat het restauratieplan van de jaren zestig niet is gerealiseerd. Toen Het Convent in 1992, nog voor er iets op papier stond, een
totaal nieuw plan voorstelde, had ik het gevoel dat deze aanpak dé doorbraak kon betekenen.
Het kabinet van minister Sauwens en later dit van minister Luc Martens
volgden dit project van dichtbij. Van een origineel en een te volgen experiment groeide het restauratieproject uit tot een voorbeeld van hoe restauratie ook kan en beter kan.
Voor de diensten van Monumenten en Landschappen haalt Het Convent
over heel de lijn een grote onderscheiding en er is een grote vraag naar
informatie over de formule en de werking van dit project. De ervaringen, die
hier werden opgedaan mogen niet verloren gaan".
Francis Brenders (M&L Antwerpen) in Het Nieuwsblad 10/12/96
Voor de initiatiefnemers en de 34 leden van Het Convent is het dan ook een
hele eer wanneer het project zowel in 1997 als in 1998 belangrijke onderscheidingen behaalt. De Standaard schrijft nu:
"De Vlaamse Monumentenprijs bekroont dit jaar het enthousiasme van een
groep "gewone burgers" van Hoogstraten. Getro ffen door het verval van
het stemmige begijnhof van hun gemeente en opgeschrikt door de plannen
van een projectontwikkelaar, besloten zij in 1992 de vzw Het Convent op te
richten, het begijnhof in erfpacht te nemen en het te restaureren. De zwaar
toegetakelde huisjes van toen zijn nu stuk voor stuk, keurig gerestaureerde
woningen. De manier waarop de vzw de restauratie realiseerde is beslist
uniek."
Jan Van Hove in de Standaard 15/09/97
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12.1 De Vlaamse Monumentenprijs 1997
Op 9 september 1997 ontving Het Convent de Vlaamse Monumentenprijs
1997.
De Vlaamse regering kent die prijs sinds 1993 jaarlijks toe aan een
persoon, een instelling, een project of een realisatie, als erkenning van hun
uitzonderlijke verdienste of belang in het kader van de Vlaamse Monumentenzorg. De Vlaamse regering kiest de winnaar uit een lijst van
genomineerden die voorgedragen worden door de Koninklijke Commissie
van Monumenten en Landschappen.
In 1993 werd de prijs toegekend aan de Brouwerij Christiaen in Koekelare,
een project dat de voorkeur kreeg op genomineerden als de Haringrokerij
en de Bourlaschouwburg. In 1994 ging de prijs naar het Huis 'De Winter' in
Berchem. In 1995 werden de Kazematten, de bomvrije schuilplaatsen van
John Mac Crae in leper tot laureaat uitgeroepen en een jaar later ging de
prijs naar Brouwerij De Snoeck in Alveringen.
In 1997, toen Het Convent de prijs in ontvangst mocht nemen waren er nog
vier andere genomineerden: De Levende Molens, een vereniging die zich
inzet voor het behoud van wind- en watermolens, de restauratie van de
toren van de St. -Salvatorkerk in Brugge: de centrale magazijnen van de
mijn van Eisden en de Villa Verbreyt, een art-deco gebouw in Sint-Niklaas.
Tijdens een rechtstreekse TV uitzending, als afsluiting van de Open
Monumentendag, werd de prijs uitgereikt door minister Luc Martens.
In een uitgave naar aanleiding van vijf jaar Vlaamse Monumentenprijs lezen we:
"Als de Prijs bijzondere verdiensten in de schijnwerper plaatst, dan hebben
die uiteraard te maken met inzet, met actiebereidheid en meestal ook met
het op zich nemen van een grote verantwoordelijkheid. Dat alles kan in de
vergrotende trap worden gezegd van de winnaar van 1997, de vzw Het
Convent, een vereniging van burgers uit Hoogstraten. De directe aanleiding om de Prijs aan deze vereniging toe te kennen, was de restauratie van
het begijnhof van Hoogstraten. Dat het om een zeer geslaagde restauratie
ging en dat de begijnhoven door het Vlaams Gewest zijn voorgedragen
voor de Unescolijst van Werelderfgoed, speelde bij de keuze wellicht een
rol. Toch is de manier waarop de vereniging tot stand kwam, de nodige
fondsen bijeenbracht en de restauratie realiseerde ongetwijfeld doorslaggevend geweest. Als de begijnhoven straks door de Unesco worden erkend als werelderfgoed, is dat van Hoogstraten, dankzij Het Convent, klaar
voor mondiale belangstelling".
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12.2 Het Platform voor begijnhoven
Wanneer Het Convent op zaterdag 3oktober 1998 een ontmoetings- en
studiedag voor de beheerders van de verschillende begijnhoven organiseert, blijkt al vlug dat overleg en samenwerking wenselijk is.

Die samenwerking zal er komen langs 'Het Platform voor Begijnhoven', een
vereniging die ontstond nadat de begijnhoven ingeschreven werden op de
lijst van het Unesco -werelderfgoed. Het Platform voor Begijnhoven ontving
een eerste en een tweede projectsubsidie in een campagne "Musea en
Samenleving" van de Koning Bouwdewijnstichting. Daarnaast kan Het Platform rekenen op de actieve medewerking van de Koning Boudewijnstichting,
de afdeling Monumenten en Landschappen, de afdeling Beeldene Kunsten
en Musea en Toerisme Vlaanderen.
Het Platform richt zich tot alle begijnhoven, dus niet enkel tot de 13 die door
Unesco 'representatief' genoemd worden. Men wil de eigenaars, de beheerders, de gebruikers en de belangengroepen van alle begijnhoven bij
Het Platform betrekken. De prijzen die het project behaalde spreken allicht
méér tot de verbeelding, toch is de erkenning die Het Convent langs deze
weg van de Koning Boudewijnstichting mocht ontvangen voor de initiatiefnemers zeker zo belangrijk.

12.3 De Henry Ford European
Conservation Award 1998
Eén jaar later, op 5 mei 1998, werden de vertegenwoordigers van
Het Convent ontvangen in de Aya Irene moskee in Istanbul. Daar werden
30 laureaten uit evenveel Europese landen bekendgemaakt. In de voor
België opgestelde persnota lezen we:
"De Henry Ford Conservation Awards belonen sinds 1982 particulieren of
groeperingen die waardevolle initiatieven nemen voor de bescherming van
het cultureel erfgoed en de technologische innovatie op het vlak van het
natuurbehoud. Deze wedstrijd wordt in 30 Europese landen georganiseerd
en wordt beschouwd als één van de meest prestigieuze onderscheidingen
op het vlak van de bescherming van het leefmilieu en het cultureel erfgoed.
Voor de Prijs 1998 werden in België 200 projecten ingediend. Een jury, samengesteld door de Koning Boudewijnstichting, onder voorzitterschap van
professor Anne Mie Draye, selecteerde zes Belgische projecten.
Van de zes laureaten die weerhouden werden ontving Het Convent de Nationale Prijs. In haar motivatie wees de jury op de concrete haalbaarheid
van het initiatief, op de originaliteit van het project, op het vernieuwend karakter, op de voorbeeldfunctie die het project op Europees vlak kan hebben.
Volgens de jury kan het project zoals het in Hoogstraten uitgevoerd is een
blauwdruk zijn voor andere probleemsites in België en in Europa."
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12.4 De Europa Nostra Award 1999
In 1999 behaalde het restauratieproject opnieuw een belangrijke prijs: de
Europa Nostra Award 1999, allicht de meest prestigieuze van de drie behaalde onderscheidingen.
Europa Nostra is de koepel van een 200 -tal niet-gouvernementele verenigingen en instanties, die zich in 35 Europese landen inlaten met monumentenzorg. Eén van de grootste en bekendste daarvan is 'The National Thrust'
in Groot-Brittanië. Naast verenigingen in de erl'goedsector kunnen ook bedrijven en particulieren lid worden van de koepelvereniging.
Onder het motto "The power of example" reikt Europa Nostra, sinds 1978,
elk jaar enkele 'medailles', de hoogste onderscheiding, en een aantal 'diploma's', als een blijk van waardering, uit. Europa Nostra wil goede projecten en realisaties als voorbeelden naar voor schuiven, eerder dan een klaagzang van slechte voorbeelden of wantoestanden aan te heffen.
Op 26 februari 2000 trok een afvaardiging van Het Convent naar Venetië
en mocht er de Europa Nostra medaille, hoogste onderscheiding, in ontvangst nemen uit handen van de voorzitter van Europa Nostra, prins-gemaal Hendrik van Denemarken.
Enkele maanden later, op zaterdag 3 juni 2000, bracht Hare Majesteit koningin Paola een bezoek aan het begijnhof. De directe aanleiding was de
overhandiging van de medaille en de bijhorende oorkonde aan de voorzitter en de secretaris van de vzw Het Convent.
De jury kende de medaille toe omwille van "de uitstekende restauratie van
de verwaarloosde begijnhofhuisjes waarbij door privé initiatiefnemers gebruik werd gemaakt van de hoogste graad van technische kennis en die
werd mogelijk gemaakt door de fantasierijke opzet van een erfpachtformule"
Samen met het begijnhof reikte Europa Nostra nog een medaille uit aan het
Christian VIls Mansion in Denemarken, de Belém toren in Lissabon (Po rt ugal) en aan Windsor Castle in het Verenigd Koninkrijk, het paleis dat in het
begin van de jaren '90 afbrandde.
Dat de prijzen niet uitsluitend aan elitaire projecten toegekend worden bewijst het begijnhof van Hoogstraten, maar ook het dorpsrenovatieproject
Rimeta in Roemenië. Dit project is min of meer vergelijkbaar met het
Hoogstraatse. Er werden 138 volkswoningen gerestaureerd dooreen plaatselijke erfgoedvereniging en door de medewerking van de eigenaars zelf.
In het verleden mochten al zeven andere Belgische projecten een Europa
Nostra medaille in ontvangst nemen. In chronologische volgorde waren dat:
Le Grand Hornu in Boussu, Het Vleeshuis in Antwerpen in 1988, AIde Biezen
in Bilzen in1989, het Belgisch Centrum voor het Beeldverhaal in een gebouw van Horta in Brussel in 1992, de Bourlaschouwburg en de
O.L.Vrouwkathedraal in Antwerpen, beide in 1993 en het kasteel van Bornem

in 1997.
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BIJLAGE I

Statuten van de vzw Het Convent
Identificatienummer: 19447 192
De statuten van de vzw Het Convent verschenen in bijlage van het Belgisch staatsblad van 5 november 1992, met eventuele wijzigingen aangebracht tot 31 december
2000.
De ondergetekenden
Lucas A. M. De Backker, handelaar, wonende te 232 Hoogstraten Grote Plaats 31
Frans A. Horsten, binnenhuisarchitect wonende te 2330 Merksplas, Dennenstr. 7
Joseph M. Martens, beeldhouwer, wonende te 232 Hoogstraten. Lindendreef 15
Jan F. G. Mercelis, tandarts, wonende te 2320 Hoogstraten, Vrijheid 106
Yves Van den Brande, architect, wonende te 2322 Hoogstraten, 't Withof 2
Harry F. Van der Pas, vrouwenarts, wonende te 2320 Hoogstraten, Molenstr.7.
Frans M. Vanluffelen, kok, wonende te 2320 Hoogstraten. Vrijheid, 155,
allen van Belgische nationaliteit, zijn overeengekomen een vereniging zonder winstoogmerk op te richten, waarvan de statuten de volgende zijn.

I. Benaming.
Art. 1. De vereniging draagt als benaming "v.z.w. Het Convent", zijnde de naam van
het vroeger gemeenschapshuis van het Begijnhof te Hoogstraten.
Art. 2. De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd te 2320 Hoogstraten, Begijnhof 40. Hij kan slechts verplaatst worden door de algemene vergadering mits deze bovendien de regels in acht neemt zoals vereist voor een statutenwijziging en beschreven in deze statuten.
Iedere wijziging van de zetel moet binnen de maand gepubliceerd worden in het
bijvoegsel van het Belgisch staatsblad.
Op de zetel worden te allen tijde de gegevens in verban d met de werking, de leden
en het financieel beheer ter beschikking gehouden.

II. Doel
Art. 3 a) De vereniging heeft tot doel zich in de meest ruime zin des woords in te
spannen voor de bewaring, de bescherming, de instandhouding en de valorisatie
van het cultuurhistorisch erfgoed te Hoogstraten, in het bijzonder van het Begijnhof.
A rt . 3 b) De v.z.w. Het Convent zal dit doel onder meer kunnen realiseren door de
woningen die deel uitmaken van het Begijnhof in erfpacht te verwerven met het oog
op een snelle restauratie door de leden van de v.z.w., conform de richtlijnen van het
Bestuur voor Monumenten en Landschappen Daarnaast zal binnen de schoot van
de v.z.w. een "Studiekring Begijnhof Hoogstraten" worden opgericht met als doelstelling de studie van de culturele aspecten van het Begijnhof te Hoogstraten.
Art . 3 c) De v.z.w. Het Convent zal dit waardevol onderdeel van het Hoogstraats
cultuurpatrimonium voor het publiek toegankelijk maken op een wijze en onder de
voorwaarden die in overeenstemming zijn met de socio-culturele bestemming van
het Begijnhof en die in een huishoudelijk reglement of een reglement van inwendige
orde omschreven worden.
Art. 3 d) De v.z.w. Het Convent zal haar recht niet kunnen verkopen of op enigerlei
wijze vervreemden, tenzij mits voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van
de stad Hoogstraten, doch mits uitzondering van gedeeltelijke erfpachtovereenkomsten, of verhuringen met betrekking tot de individuele woningen van het
Begijnhof, welke door de v.z.w. Het Convent kunnen worden toegestaan aan de
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leden van vz.w. Het Convent. Een model van dergelijke ondererfpacht aan een lid
van de v.z.w. , zal ter goedkeuring van het stadsbestuur van Hoogstraten, worden
voorgelegd.
Art. 3 e) Ingeval van verkoop door v.z.w. Het Convent of haar leden waarvoor toestemming werd bekomen, zal de opbrengst worden besteed aan de aankoop of
instandhouding van andere beschermde monumenten die worden aangeduid in het
besluit waarbij de restauratiepremie wordt toegekend.
Art. 3 f) De huurovereenkomsten welke door de v.z.w. of door haar leden mochten
worden toegestaan, mogen geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met de voorwaarden gesteld bij het besluit van de Vlaamse Executieve van 5juni 1991 (Belgisch
Staatsblad van 29 juni 1991) of het besluit waarbij aan v.z.w. Het Convent de
restauratiepremie wordt toegekend.
Art. 3 g) De eventueel ontvangen huurgelden en/of opbrengsten zullen integraal
worden besteed aan de instandhouding en de valorisatie van het Begijnhof,- of eventueel van andere beschermde monumenten die eigendom zouden kunnen worden
van v.z.w.. Het Convent. Daartoe zal door de v.z.w. Het Convent een bijzonder fonds
worden opgericht, uiterlijk binnen dertig dagen na datum van het afsluiten van de
eerste desbetreffende overeenkomst. De bevoegde schepen van de stad Hoogstraten
zal van rechtswege de voorzitter zijn van dit bijzonder fonds. Ingeval de schepen het
voorzitterschap niet kan aanvaarden, wordt zijn plaats van rechtswege ingenomen
door de voorzitter van v.z.w. Het Convent.
Het bijzonder fonds zal tevens betoelaagd worden door een proportionele bijdrage
afkomstig van ieder lid van de v.z.w. die geïnteresseerd is in de renovatie/restauratie
van een begijnhofhuisje.
Indien, een restauratiepremie wordt bekomen, hetzij door v.z.w. Het Convent, hetzij
door een individueel lid, zal het aandeel van de stad Hoogstraten in deze premie in
het bijzonder fonds worden gestort.
Het bijzonder fonds zal onder meer aangewend worden ter bekostiging van de
herstellings-, restauratie- of renovatiewerken aan het patrimonium dat beheerd wordt
door de vzw Het Convent.
Art. 3 h) De v.z.w. zal nooit meer dan één huisje aan één enkel lid kunnen onderverpachten, Ondererfpachten of voortverkopingen aan tussenpersonen of stromannen
zijn van rechtswege nietig en kunnen geen enkel gevolg hebben.
Art. 3 I) Wanneer de ontvangen huurgelden besteed worden aan andere beschermde
monumenten die eigendom zouden kunnen worden van v.z.w. Het Convent, moet
die bestemming worden goedgekeurd bij het besluit waarbij de restauratiepremie
wordt toegekend.
Art. 3 j) Indien de vzw het sub artikel 3.a van onderhavige statuten bepaalde doelstelling niet meer kan realiseren, zal haar eigendom van rechtswege en in afnemende volgorde van voorrang worden overgedragen aan het Vlaamse Gewest of
aan de provincie of aan de stad Hoogstraten, tenzij aan een andere socio-culturele
vereniging of stichting die wel aan artikel 3.a voldoet.
A rt . 3 k) V.z.w. Het Convent staat toe dat een ambtenaar, aangeduid door de Vlaamse
Executieve, door het stadsbestuur, of door iedere andere ter zake bevoegde overheid, de algemene vergaderingen en raden van beheer, resp. de vergaderingen van
de beheerders bijwoont wanneer over het monument dat haar of hem toebehoort of
over daaraan uit te voeren werken wordt beslist.
A rt . 3 I) De tenuitvoerlegging van de beslissing van de algemene vergadering of van
het bevoegde orgaan omtrent het behoud of de restauratie van het monument, waarbij
de aanwending van een restauratiepremie is betrokken, zal aan het akkoord van de
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Vlaamse Executieve, dier gedelegeerde of eventuele andere ter zake bevoegde
overheid worden voorgelegd.
Art. 3 n) Zowel de interne als de externe betrekkingen van v.z.w. Het Convent geschieden in de Nederlandse taal.
Art. 3 o) V.z.w. Het Convent zal alle bepalingen van onderhevig artikel 3, waarbij
tegenover de stad Hoogstraten, de Vlaamse Executieve of een andere overheid
verplichtingen worden aangegaan, op contractuele wijze afdwingbaar maken van
haarleden.
Art. 3 p) V.z.w. Het Convent mag verder alle handelingen doen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar doel, Zij kan onder meer haar medewerking verlenen en belang stellen in elk gelijkaardig doel als het hare.

Ill. Actieve leden
Art. 4. De vereniging bestaat uit actieve leden en toetredende leden. Het aantal
actieve leden is, ingevolge de bepalingen van de erfpachtovereenkomst afgesloten
tussen de vzw Het Convent en de stad Hoogstraten, als eigenaar van het begijnhof,
en artikel 5 van deze statuten, gelijk aan het aantal contracten van ondererfpacht.
Het aantal toetredende leden is onbeperkt.
De vereniging zal ernaar streven dat de samenstelling van haar actieve leden een
representatieve dwarsdoorsnede zal vormen van de bewoners van het grondgebied
van de stad Hoogstraten, in een filosofie gericht tegen een asociaal karakter.
Het actief lid die zich als kandidaat-geïnteresseerde opgeeft voor restauratie/renovatie van één of meerdere huisjes, zal zich financieel persoonlijk opzichtens v.z.w.
Het Convent onherroepelijk dienen te verbinden. Zijn verbintenis zal enkel gelden
voor wat betreft zijn persoonlijk aandeel.
Het actief lid, zal zich ten opzichte van de v.z.w. Het Convent onherroepelijk dienen
te verbinden dater in de woning die hij of zij in erfpacht heeft verworven geen handelsactiviteiten uitgeoefend zullen worden. Enkel natuurlijke personen kunnen lid zijn
van v.z.w. Het Convent.
Art. 5. Zijn actief lid
De persoon die titelhouder is van een contract waardoor hij of zij een woning op het
begijnhof van Hoogstraten in ondererfpacht verworven heeft Indien dit contract door
méér dan één persoon ondertekend is, kan slechts één van hen actief lid zijn. In
voorkomend geval dragen die personen één actief lid voor.
Zijn toetredend lid:
Alle personen die mede-ondererfpachtnemer zijn maar, door de hoger aangehaalde clausule, géén actief lid kunnen zijn.
Elke persoon die, voorgesteld door minstens 2 actieve leden, als dusdanig wordt
aangenomen door drie vierden van de aanwezigen van de algemene vergadering.
Art. 6. leder persoon die toetredend lid wenst te worden, moet een schriftelijke aanvraag richten aan de raad van beheer. De kandidatuur wordt onderworpen aan het
ballotagecomité. Het ballotagecomité onderzoekt de kandidatuur op zijn eerstvolgende vergadering. Zijn beslissing is zonder beroep en moet niet gemotiveerd worden. Zij wordt per brief ter kennis gebracht van de kandidaat.
De niet toegelaten kandidaat kan zich slechts opnieuw voorstellen na het verloop
van een jaar te rekenen van de beslissing van het ballotagecomité.
A rt . 7. Gelet op artikel 10 van erfpachtovereenkomst afgesloten tussen het stadsbestuur van Hoogstraten en de vzw Het Convent is minimum één van de personen, die
een erfpachtcontract afsloten heeft verplicht om actief lid te zijn van de vzw Het
Convent. De toetredende leden zijn vrij zich op ieder ogenblik uit de vereniging terug
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te trekken door schriftelijk hun ontslag te geven aan de raad van beheer.
Wordt als ontslagnemend geacht, het actief of toetredend lid dat de eventueel verschuldigde bijdragen niet betaalt binnen de maand van een herinnering die hem bij
aangetekend brief wordt toegestuurd.
De uitsluiting van een actief of toetredend lid kan slechts uitgesproken worden door
de algemene vergadering met een meerderheid van twee derde der aanwezige stemmen.
De beheerraad mag, tot de beslissing van de algemene vergadering, de leden schorsen die zich schuldig zouden hebben gemaakt aan een ernstige inbreuk op de statuten, op de Belgische wetten of op de gebruikelijke fatsoensregels.
Art. 8. Het ontsiagnemend of uitgesloten lid en de rechthebbenden van een ontslagnemend, uitgesloten of overleden lid kunnen geen enkel recht doen gelden op het
maatschappelijk bezit.

IV. Bijdragen
Art. 9. De actieve leden betalen een gelijke jaarlijkse bijdrage. Het bedrag ervan
wordt vastgesteld door de algemene vergadering, doch bedraagt maximum 15.000
frank.

V. Algemene vergadering en Raad van beheer
Art. 10. De algemene vergadering wordt samengesteld uit alle actieve leden. Zij
wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van beheer.

Art. 11, De bevoegdheden van de algemene vergadering zijn
wijzigen van de statuten
benoemen en afzetten van de beheerders
goedkeuren van de begroting en de rekeningen
uitsluiting van de leden
het machtigen van de raad van beheer zijn bevoegdheden aan derden over te
dragen
de bestemming van de goederen van de ontbonden vereniging.
het ontbinden van de vereniging.
A rt . 12, De actieve leden worden samen uitgenodigd op de algemene vergadering
door de voorzitter of twee leden van de raad van beheer. Zij mogen zich laten vertegenwoordigen door een actief of toetredend lid. De uitnodigingen worden gedaan bij
een schrijven dat ten minste 8 dagen voor de vergadering dient verstuurd te worden.
Zij maken melding van de agenda.
A rt . 13.0e vergadering moet uitgenodigd worden door de raad van beheer wanneer
één vijfde van de actieve leden erom verzoeken.
Tevens dient elk voorstel dat ondertekend wordt door één twintigste van de actieve
leden op de agenda geplaatst te worden.
A rt . 14. Alle actieve leden hebben op de algemene vergadering gelijk stemrecht. De
beslissingen worden genomen met eenvoudige meerderheid van de tegenwoordige
of vertegenwoordigde stemmen, behalve in de gevallen waarin er anders wordt over
beslist door de wet of de onderhavige statuten.
In geval van staking der stemmen is de stem van de voorzitter of van de beheerder
die hem vervangt, doorslaggevend.
Art. 15. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten indien die wijziging gedetailleerd op de agenda is vermeld en indien twee derde van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Wordt dit getal niet bereikt, dan kan een tweede vergadering worden bijeen bijeengeroepen, zoals door deze statuten is bepaald en waarop deze vergadering een
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geldig besluit zal kunnen nemen ongeacht het aantal aanwezigen. Een door deze
tweede vergadering genomen besluit tot wijziging van de statuten zal door de burgerlijke rechtbank moeten worden bekrachtigd. Voor elke statutenwijziging is bovendien een meerderheid van twee derde der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen vereist, ook op de tweede algemene vergadering. Tot wijziging van het doel van
de vereniging kan slechts met éénparigheid van stemmen worden besloten.
Bij vrijwillige ontbinding van de vereniging worden dezelfde regels als deze beschreven voor het wijzigen der statuten vereist.
Art. 16. De beslissingen van de algemene vergadering worden ingeschreven in een
register van de processen-verbaal die ondertekend worden door de voorzitter en
een beheerder. Dit register wordt bewaard op de maatschappelijke zetel waar alle
leden er zonder verplaatsing inzage van kunnen nemen.
Deze beslissingen zullen eventueel per brief ter kennis gebracht worden van belanghebbende derden.
Iedere wijziging van de statuten moet gepubliceerd worden binnen de maand in het
bijvoegsel van het Belgisch Staatsblad. Dit geldt eveneens voor de benoeming, het
ontslag of de herroeping van beheerders.
Art. 17. De vereniging wordt bestuurd door, een raad samengesteld uit minstens vier
en hoogstens tien beheerders, die benoemd worden en herroepbaar zijn door de
algemene vergadering en gekozen worden onder de actieve leden. De raad beslist
geldig zodra de helft van zijn leden aanwezig is.
Art. 18. De duur van het mandaat is vastgesteld op vierjaar. De leden van de eerste
raad van beheer worden nochtans benoemd voor een periode tot volledige beëindiging
van de restauratie van het Begijnhof te Hoogstraten. Bij het openvallen van een
mandaat benoemt de Raad van beheer een voorlopig beheerder om het mandaat
van degene die hij vervangt, te beëindigen. De uittredende beheerders zijn herkiesbaar.
Art. 19. De raad benoemt onder zijn leden een voorzitter, een ondervoorzitter, een
schatbewaarder en een secretaris.
Bij belet van de voorzitter worden zijn functies waargenomen door de ondervoorzitter of de oudste aanwezige beheerder.
Art. 20. De beslissingen van de raad van beheer worden genomen met de meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde beheerders.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of van de beheerder die hem
vervangt, doorslaggevend.
A rt . 21. De raad van beheer heeft de meest uitgebreide machten om de vereniging
te beheren en te besturen. Hij kan onder meer, zonder dat deze opsomming beperkend is of ongeacht alle andere machten die voortvloeien uit de wet of de statuten,
alle akten en contracten stellen en afsluiten; minnelijke schikkingen treffen; alle roerende en onroerende goederen verwerven, zo in erfpacht als in eigendom, ruilen,
verkopen of met hypotheek bezwaren; leningen afsluiten; huurcontracten van om
het even welke duur afsluiten; legaten; subsidies, schenkingen en overdrachten aanvaarden; aan alle rechten terzake; alle machten verlenen aan de door hem aangewezen mandatarissen die al dan niet lid zijn van de vereniging in rechte vertegenwoordigen zowel als eiser dan als verweerder.
Hij mag ook het personeel van de vereniging benoemen en herroepen; alle sommen
en waarden innen; alle in bewaring gegeven sommen en waarden opvragen; rekeningen openen bij de banken of het postchequeambt; op voornoemde rekeningen
alle verrichtingen doen zoals het opvragen van gelden door uitgifte van cheques,
overschrijvings- of transferorders of elk ander betalingsmandaat; een banksafe in
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huur nemen; alle door de vereniging betaalde sommen betalen; bij de post, de douane,
spoorwegmaatschappij alle al dan niet aangetekende of verzekerde brieven, telegrammen en colli afhalen; alle postwissels of postassignaties of -kwijtingen innen.
Art. 22. De raad van beheer kan, onder zijn verantwoordelijkheid, het dagelijks beheer van de vereniging overdragen aan één van zijn leden of aan een derde al dan
niet actief lid.
Art. 23. De daden van beheer en de andere daden dan deze van beheer van de
vereniging worden ondertekend door de voorzitter of door twee beheerders die hun
bevoegdheid niet moeten verantwoorden ten aanzien van derden, tenzij de raad een
bijzondere volmacht heeft verleend betreffende die daden.
Art. 24. De beheerders nemen, in de uitoefening van hun functie, geen enkele persoonlijke verplichting op zich en zijn slechts verantwoordelijk voor de uitoefening
van hun mandaat. Dit wordt kosteloos waargenomen.

VII. Huishoudelijk reglement
Art. 26. Een huishoudelijk reglement kan door de raad van beheer aan de algemene
vergadering voorgelegd worden. Wijzigingen kunnen door de algemene vergadering aan dit reglement aangebracht worden met een tweederde meerderheid van de
aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde leden.
VIII. Diverse bepalingen
Art. 27. Het dienstjaar begint op 1januari om te eindigen op 31 december. Bij uitzondering zal het eerste dienstjaar aanvangen op 29 april 1992 om te eindigen op 31
december 1993.
Art. 28. De raad van beheer sluit de rekeningen over het voorbije boekjaar af en
bereidt de begroting voor het komend boekjaar voor. Beide worden ter goedkeuring
aan de algemene vergadering die gehouden wordt in de loop van het eerste kwartaal van het jaar, voorgelegd.
Art. 29. De algemene vergadering zal een commissaris aanwijzen belast met de
verificatie van de rekeningen van de vereniging en het overleggen van een jaarverslag. Hij wordt benoemd voor 4 jaar en is herkiesbaar.
Art. 30. Bij ontbinding van de vereniging wijst de algemene vergadering een of meerdere vereffenaars aan, bepaalt hun machten alsook de bestemming die aan het
netto actief van het maatschappelijk bezit zal gegeven worden.
Deze bestemming zal noodzakelijk moeten plaatsgrijpen ten voordelen van een vereniging die als één van haar doelstellingen de zorg voor het behoud van het begijnhof
van Hoogstraten heeft bepaald.
Deze beslissingen alsmede de naam, het beroep en het adres van de vereffenaar(s)
zullen in het bijvoegsel van het Belgisch Staatsblad gepubliceerd worden.

2. Raad van beheer.
De algemene vergadering heeft de raad van beheer als volgt, samengesteld:
Ma rt ens Joseph, beeldhouwer, Lindendreef 150 2320 Hoogstraten.
Van der Pas Harry, Vrouwenarts, Molenstraat 7, 2320 Hoogstraten.
Horsten Frans, binnenhuisarchitect, Begijnhof 26, 2320 Hoogstraten.
De Backker Lucas, handelaar, Grote Plaats 31, 2323 Hoogstraten
Van Luffelen Frans, kok-restauranthouder, Begijnhof 36, 2320 Hoogstraten.
Mercelis Jan, tandarts, Vrijheid 106 2320 Hoogstraten.
De beheerders hebben onder elkaar aangesteld als:
Voorzitter: Martens Joseph.
Ondervoorzitter-secretaris: Horsten Frans.
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BIJLAGE II

Contract van erfpacht
R.NR.410/92 -24 december 1992
ERFPACHT - D. 12.156
Heden, de vierentwintigste december, negentienhonderd tweeënnegentig, verschenen voor mij, Meester Aloïs VAN den BOSSCHE, notaris te Vorselaar:
1. de STAD HOOGSTRATEN, vertegenwoordigd door:
De Heer Arnold Van Aperen, senator, burgemeester, wonende te 2321 Hoogstraten, Meerleseweg 4 en,
De Heer Paul Vinck, wonende te 2320 Hoogstraten, L. de Konincklaan, 345,
respectievelijk handelend in hun hoedanigheid van Burgemeester en Secretaris
van de Stad Hoogstraten en in uitvoering van de beslissing van de gemeenteraad van Hoogstraten de dato negenentwintig juni negentienhonderd tweeënnegentig, waarvan akte werd opgenomen door de Heer Gouverneur van de Provincie Antwerpen op zestien september negentienhonderd tweeënnegentig, van
welke beslissing een voor eensluidend verklaarde fotocopie in bijlage van onderhavige akte wordt gevoegd, hierna "de erfverpachter" genoemd, en
2. de vereniging zonder winstoogmerk "HET CONVENT", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2320 Hoogstraten, Lindendreef, 15, opgericht bij onderhandse akte de dato twintig september negentienhonderd tweeënnegentig, bekend gemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijf november daarna,
onder nummer 19447, identificatienunimer 19447/92, hier vertegenwoordigd door:
de Heer Joseph MARTENS, beeldhouwer, wonende te Hoogstraten, Lindendreef,
15, voorzitter van de Raad van Beheer.
de Heer Frans Horsten, binnenhuisontwerper, wonende te Merksplas, Dennenstraat, 7, secretaris van de Raad van Beheer handelend conform artikel 23 der
statuten en hiertoe aangesteld in de voormelde oprichtingsakte.hierna "de erfpachter" genoemd,
werd het volgende overeengekomen:

ARTIKEL 1: -VOORWERP:
De erfverpachter geeft in erfpacht aan de erfpachter, die aanvaardt, een eigendom

gelegen te Hoogstraten, omvattende volgende huizen op en met grond, kadastraal
gekend wijk E, meer bepaald:
BESCHRIJVING VAN DE GOEDEREN: TE HOOGSTRATEN (eerste afdeling)
huizen op en met grond en aanhorigheden, kadastraal bekend volgens titel en legger,
wijk E:
Begijnhof, 1, nr. 525/A, groot honderd en zes vierkante meters (106 m 2 ).
Begijnhof, 2, nr. 524, groot honderd achtendertig vierkante meters (138 m 2 ).
Begijnhof, 3, nr. 523, groot vierennegentig vierkante meters (94 m 2 ) en tuin nr. 522,
groot achtentachtig vierkante meters (88 m 2 ).
Begijnhof, 4, nr. 520, groot vijfenzeventig vierkante meters (75 m 2 ) en tuin nr 521,
groot honderd vierkante meters (100 m 2 ).
Begijnhof, 5, nr. 518/A, groot honderd vijfenzeventig vierkante meters (175 m 2 ).
Begijnhof, 6, nr. 515/A, groot honderd vierennegentig vierkante meters (194 m 2
Begijnhof, 7, nr 514/A, groot honderd achtentachtig vierkante meters (188 m 2 ).
Begijnhof, 8, nr 511/A, groot honderd vierennegentig vierkante meters (194 m2).
Begijnhof, 9, nr. 510/A, 509/A, respectievelijk groot tweehonderd twintig (220 M2)
)
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vierkante meters en tweehonderd tachtig vierkante meters (280 M2)
Begijnhof, 10, nr. 507/A, groot honderdvijftig vierkante meters (150 M2)
Begijnhof, 11, nr. 506/A, groot honderd negenenzestig vierkante meters (169 M2)
Begijnhof, 12, nr. 503/A, groot tweehonderd en zes vierkante -meters (206 m2)
Begijnhof, 13, nr. 502/A, groot honderd vijfenzeventig vierkante meters (175 m2).
Begijnhof, 14, nr. 499/A, groot honderd negentien vierkante meters (119 m2).
Begijnhof, 15, nr. 498/A, groot éénentachtig vierkante meters (81 m2).
Begijnhof, 16, nr. 496, groot zesenvijftig vierkante meters (56 m2).
Begijnhof, 17, nr. 494/A, groot honderd en vijf vierkante meters (105 m2).
Begijnhof, 18, nr. 493/A, groot honderd vijfentwintig vierkante meters (125 m2).
Begijnhof, 19, nr. 491/A, groot honderd tweeënzestig .vierkante meters (162 m2).
Begijnhof, 20, nr. 488/A, groot honderd vijftig vierkante meters (150 m2).
21)Begijnhof, 21, nr. 487/A, groot honderd achtentachtig vierkante meters (188 m2).
Begijnhof, 22, nr. 483/A, groot honderd zesenvijftig vierkante meters (156 m2).
Begijnhof, 23, nr. 482/A, groot honderd achtentachtig vierkante meters (188 m2).
Begijnhof, 24, nr. 481/A, groot tweehonderd negentien vierkante meters (219 in2).
Begijnhof, 25, nr. 477/B, groot honderdzestien vierkante (116 m2).
Begijnhof. 26, nr. 476/ 13 , groot tweehonderd en tien vierkante meters (210 m2)
Begijnhof, 27. nr. 475/B, groot tweehonderd vierendertig vierkante meters (234 m2).
Begijnhof. 28, nr. 470/ 13 , groot driehonderd en twee vierkante meters (302 m2).
Begijnhof, 29, nr. 469/A, groot honderd negenenzeventig vierkante meters (179 m2).
Begijnhof, 30, nr. 467/B, groot driehonderd negentien vierkante meters (319 m2)
31)Begijnhof. 31, nr. 467/C, groot honderd vijfentachtig vierkante meters (185 m2).
Begijnhof, 32, nr. 467/D, groot honderd vijfenzestig vierkante meters (165 m2).
Begijnhof. 33, nr. 464/02/ 13 , groot honderd vijfenzestig vierkante meters (165 m2).
Begijnhof, 34, nr. 464/A, groot tweehonderd achtendertig vierkante meters (238 m2).
Begijnhof, 35, nr. 461/A, groot honderd éénendertig vierkante meters (131 m2).
Begijnhof, 36, nr. 460/ 13 , groot tweehonderd vijftien vierkante meters (215 m2).
Begijnhof, zonder nummer, magazijn, nr. 439/A, groot vierenveertig vierkante meters

(44 m2).
Begijnhof. zonder nummer, magazijn, nr. 453/A, groot vierenzeventig vierkante me-

ters (74 m2).
een perceel grond ten kadaster gekend als weg, wijk E, nr. 457/G, groot drieduizend
achthonderd en zeven vierkante meters (3.807 m2).
een perceel grond ten kadaster gekend als tuin, wijk E, nr. 495, groot duizend vierhonderd éénendertig vierkante meters (1.431 m2.).
een perceel grond ten kadaster gekend als tuin, wijk E, nr. 451 1 b, groot duizend honderd vijfenveertig vierkante meters (1.145 m2).
een perceel grond ten kadaster gekend als tuin, wijk E, nr. 468/a, groot duizend achthonderd vijftig vierkante meters (1.850 m2).
een perceel grond ten kadaster gekend als woeste grond wijk E, nr. 452, groot vierennegentig vierkante meters (94 m2).
een perceel grond ten kadaster gekend als tuin wijk E, nr. 473, groot driehonderd
negentien vierkante meters (319 m2).
een perceel grond ten kadaster bekend als woeste grond, wijk E, nr. 527/02/A, groot
driehonderd drieënveertig vierkante meters (343 Tn2).

OORSPRONG VAN EIGENDOM:
Bovenvermelde onroerende goederen behoren in eigendom toe aan de Stad Hoogstraten om met andere te hebben aangekocht van het openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Hoogstraten bij akte, verleden voor de Heer Alfons Jansen,
Burgemeester van de Stad Hoogstraten op 21 september negentienhonderd achten-
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tachtig, overgeschreven op het Eerste Hypotheekkantoor te Turnhout op
negenentwintig september daarna, boek 2536, nummer 12.

MONUMENTEN en LANDSCHAPPEN:
Partijen verklaren te weten en ondergetekende notaris bevestigt dat het goed voorwerp van deze akte werd geklasseerd als monument en landschap bij Koninklijk
Besluit van zevenentwintig mei negentienhonderd eenenzeventig

ARTIKEL 2: - DUUR:
'Onderhavige erfpachtovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van
negenennegentig (99) jaren ingaande op één januari negentienhonderd drieënnegentig om te eindigen op eenendertig december tweeduizend eenennegentig.
Na het verstrijken van voormelde termijn kan de erfpacht verlengd worden, en de
verpachter verleent hierbij uitdrukkelijk het voorkeurrecht aan de erfpachter.
De erfverpachter is ertoe gehouden zijn beslissing tot nietverlenging aan de erfpachter kenbaar te maken na het verstrijken van vierentachtig (84) jaren te rekenen
vanaf de datum van onderhavige overeenkomst ten laatste, en dit bij aangetekend
schrijven, te richten aan de erfpachter.
Bij gebreke hiervan wordt onderhavige overeenkomst beschouwd als stilzwijgend
verlengd voor eenzelfde contractsperiode als deze bepaald in artikel 2, lid 1 van
onderhavige overeenkomst.

ARTIKEL 3: - ERFDIENSTBAARHEDEN:
De erfpacht wordt gevestigd op het goed met al de heersende en lijdende, zichtbare
en niet-zichtbare, voortdurende en niet-voortdurende erfdienstbaarheden.
De erfpachter verklaart uitdrukkelijk die erfdienstbaarheden en bijzondere voorwaarden vermeld in de eigendomstitels van de erfverpachter en zijn rechtsvoorgangers
te kennen, en hij ontslaat de erfverpachter en de instrumenterende ambtenaar van
elke beschrijving ervan.
De erfpachter mag het in erfpacht gegeven goed niet met de erfdienstbaarheden
bezwaren dan na het schriftelijk akkoord van de erfverpachter.
De in deze erfpacht begrepen wegen moeten toegankelijk blijven voor alle derden
en zullen voor wat de toegankelijkheid betreft het statuut van gemeentewegen behouden, behoudens alle beperkingen die door de Gemeente worden opgelegd ten
einde bij wijze van politiemaatregel het Begijnhof verkeersarm te houden.

ARTIKEL 4: - STAAT VAN HET GOED:
De erfpacht wordt toegestaan en aanvaard op het goed in de staat waarin het zich
bevindt op het ogenblik van het vestigen van deze erfpacht. De verpachter verklaart
dat voorschreven eigendommen niet verhuurd zijn.

ARTIKEL 5: - RESTAURATIE EN RENOVATIE VAN HET GOED:
De erfpachter verbindt er zich toe het goed te restaureren of te renoveren op zijn
kosten. Hij verbindt er zich tevens toe alle herstellings- en onderhoudswerken, ook
de buitengewone onmiddellijk op zijn kosten te doen uitvoeren,' inbegrepen deze
door sleet en overmacht noodzakelijk geworden, zodat de goederen terug gebruikt
kunnen worden voor bewoning, tentoonstellingsruimte of ruimte voor gemeenschapsleven, en de goederen als dusdanig ter beschikking te stellen op het einde van de
erfpacht.
Op voornoemd onroerend goed mogen geen bomen of aanplantingen gerooid worden zonder toestemming van de erfverpachter en de erfpachter.
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Het typische en eenvormige karakter van de begijnhofhuisjes moet in stand worden
gehouden; de restauratie of renovatie zal worden uitgevoerd overeenkomstig het
restauratie- of renovatiedossier dat vooraf door de functioneel bevoegde
gemeenschapsminister of zijn gemachtigde zal worden goedgekeurd.
De erfpachter verbindt er zich toe de restauratie en/of renovatiewerken uit te voeren
binnen een termijn welke als Volgt wordt bepaald:
de instandhoudingswerken dienen te zijn uitgevoerd uiterlijk na twee (2) jaren te
rekenen vanaf de datum van onderhavige overeenkomst;
Alle overige werken, en dit tot de volledige restauratie/ renovatie dienen te zijn
beëindigd uiterlijk na vijf (5) jaar te rekenen vanaf de datum waarop alle administratieve formaliteiten bekomen zijn. Dit betekent na het bekomen van de eventuele bouwvergunning en de ontvankelijkheidsverklaring tot subsidiëring, ongeacht of de subsidies ook daadwerkelijk uitbetaald worden.
Indien de erfpachter bovengenoemde termijnen voor het voorleggen van het dossier, het aanvangen en het beëindigen van de restauratie of renovatie niet naleeft, zal de erfverpachter gerechtigd zijn zelf de restauratie en/of renovatiewerken
uit te voeren op kosten van de erfpachter, en dit middels de in artikel 7 d) vermelde garantie.
Verder zijn voor wat betreft de restauratie- en renovatievoorwaarden op onderhavige overeenkomst alle relevante voorwaarden van toepassing vermeld in de statuten van de v.z.w. Het Convent, welke integrerend deel uitmaken van onderhavige
overeenkomst.

ARTIKEL 6 - BESTEMMING VAN HET GOED:
Partijen komen overeen dat het volledig bovenvermeld onroerend goed zal worden
gebruikt voor bewoning, tentoonstellingsruimte of ruimte voor gemeenschapsleven.
De partijen beschouwen deze bestemming van het goed, als ook de sociaal-culturele band met de Stad Hoogstraten als een wezenlijk element van onderhavige erfpachtovereenkomst.
De erfpachter zal deze bestemming gedurende de volledige duur van onderhavige
erfpacht respecteren en ze niet veranderen, tenzij na schriftelijk akkoord van de
erfverpachter.
De erfverpachter heeft het recht toe te zien op de naleving van deze verplichting tot
in stand houding van de bestemming door het in erfpacht gegeven goed te bezoeken.

ARTIKEL 7 - BIJZONDERE VOORWAARDEN:
De erfpachter verbindt zich ertoe zich te zullen inspannen voor de restauratie of
renovatie van het Ostmuseum, dit betekent dat de v.z.w. Het Convent zal instaan
voor de restauratie of renovatie van het Ostmuseum.
Tijdens de restauratie/renovatie van het Begijnhofcomplex zal een project-team
Begijnhof worden samengesteld door de erfpachter, waarin de erfverpachter twee
leden mag benoemen.
C. De aanleg van alle infrastructuurwerken binnen het Begijnhof zijn ten laste en
voor rekening van de erfverpachter. De erfverpachter verbindt zich er toe met
betrekking tot hogervermelde infrastructuurwerken geen verhaalbelastingen, van
welke aard ook, te zullen heffen.
d. Garantie en opschortende voorwaarde:
Deze overeenkomst wordt gesloten onder de opschortende voorwaarde van het
verstrekken door de erfpachter van een borg door middel van een bankgarantie
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ten bedrage van honderd miljoen frank (100.000000, -fr.) als waarborg dat de
volledige restauratie/renovatie wordt uitgevoerd binnen de termijn bepaald bij
artikel 5.b van onderhavige overeenkomst.
Deze garantie moet binnen de drie maanden na ondertekening van onderhavige
overeenkomst afgeleverd worden, dus uiterlijk op vierentwintig maart negentienhonderd drieënnegentig.
Deze garantie kan door de Stad Hoogstraten enkel worden opgevorderd in het
geval de termijnen zoals bepaald in bovenvermelde artikelen 5 a en b niet mochten worden nageleefd, behoudens overmacht waarvan het bewijs door v.z.w. Het
Convent zal dienen geleverd.
Ingeval de garantie door de Stad Hoogstraten mocht worden opgevorderd, verbindt deze laatste er zich toe de gelden afkomstig van de garantie enkel te zullen
aanwenden voor restauratie van het Begijnhof binnen de termijnen zoals bepaald in bovenvermelde artikelen 5 a en b.
Betreffende garantie kan enkel worden opgevorderd ten belope van het bedrag
der werken welke op dat ogenblik nog dienen te worden uitgevoerd. Ingeval van
betwisting omtrent de precieze hoogte van voormeld bedrag, zal zulks door een
arbitragecollege van drie scheidsrechters worden bepaald. De regelen die op dit
arbitragecollege van toepassing zijn worden beheerst door de bepalingen van
de artikelen 1776 tot en met 1723 van het Gerechtelijk Wetboek.
Ingeval van opvordering van de garantie blijft onderhavige overeenkomst verder
van kracht.
Artikel 3 van de statuten van v.z.w. Het Convent maakt integrerend deel,uit van
onderhavige overeenkomst, zodat ze door de Stad Hoogstraten tegenover v.z.w.
Het Convent afdwingbaar kunnen gesteld worden.
v.z.w. Het Convent verbindt zich ertoe dat het totaal bedrag van de proportionele
bijdragen afkomstig van de leden acht miljoen frank zal bedragen. De storting
van dit bedrag in het bijzonder fonds zal gespreid worden over een termijn van
vijf (5) jaar te rekenen vanaf heden, betaalbaar in gelijke jaarlijkse schijven van
een miljoen zeshonderdduizend frank (1.600.000, -fr.). Dit bedrag zal via het Bijzonder Fonds besteed worden aan de restauratie van de gemeenschappelijke
delen, zoals daar zijn kapelletjes, pompen, groenvoorzieningen en eventueel de

begijnhofkerk.
Na volledige beëindiging der restauratie/renovatiewerkzaatnheden zal het
Begijnhof volledig verkeersarm worden gehouden.

ARTIKEL 8 - DISTRIBUTIECONTRACTEN EN VERZEKERINGEN:
De erfpachter zal in de mate van het mogelijke alle bestaande contracten met
distributiemaatschappijen van water, gas, electriciteit, telefoon e.a. kunnen overnemen.
Tijdens de hele duur van de erfpacht verbindt de erfpachter er zich toe de bestaande,
en de eventueel door hem aangebrachte bouwwerken verzekerd te houden tegen
brand en andere risico's.
De erfpachter zal in het verzekeringscontract een clausule laten opnemen, waarbij
wordt bepaald dat de verzekeringsvergoeding zal toekomen aan de erfverpachter,
indien het in erfpacht gegeven goed teniet gaat door overmacht en de erfpachter
kiest voor de beëindiging van de erfpacht zoals voorzien in onderstaand artikel 11.
De erfpachter zal, op vraag van de erfverpachter, het bestaan van de verzekeringen
en de regelmatige betaling van de premies bewijzen.
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ARTIKEL 9 - BELASTINGEN:
Alle belastingen geheven of te heffen op de in erfpacht gegeven goederen en op de
door de erfpachter aangebrachte gebouwen, blijven ten laste van de erfpachter, onverminderd de bepaling van hogervermeld artikel 7.c, 2' lid.

ARTIKEL 10 -OVERDRACHT VAN DE ERFPACHT:
De erfpachter kan zijn erfpachtrecht en de door hem aangebrachte bouwwerken niet
overdragen dan na het schriftelijk akkoord van de erfverpachter, doch mits uitzondering van gedeeltelijke erfpachtovereenkomsten met betrekking tot de individuele
woningen van het Begijnhof, welke door de v.z.w. Het Convent kunnen worden toegestaan aan de leden van v.z.w. Het Convent.
Ingeval van schriftelijk akkoord blijft de erfpachter samen met de overnemer hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk voor de uitvoering van alle uit onderhavige overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

ARTIKEL 11 - TOEVALLIG VERLIES VAN HET GOED
Indien het in erfpacht gegeven goed gedeeltelijk teniet gaat door overmacht derwijze
dat er pas na belangrijke restauratie- of renovatiewerken opnieuw de hoger vermelde bestemming kan aangegeven worden, of indien het in erfpacht gegeven goed
geheel teniet gaat door overmacht, dient de erfpachter het voorval, dat hij als overmacht wenst in te roepen, onmiddellijk ter kennis te brengen van de erfverpachter en

alles in het werk te stellen om verdere schade te voorkomen.
De erfpachter en de erfverpachter zullen binnen de maand na het voorval de toestand evalueren en, zonodig, zal de erfverpachter de belangrijkheid van de restauratie- of renovatiewerken vaststellen.

Indien wordt vastgesteld dat het goed geheel is teniet gegaan of indien de erfverpachter vaststelt dat de gedeeltelijke vernietiging derwijze is dat er pas na belangrijke restauratie- of renovatiewerken opnieuw de hoger vermelde bestemming kan
aangegeven worden, zal de erfpachter binnen de twee (2) maanden de erfverpachter
bij aangetekend schrijven mededelen of hij het goed wenst weder op te bouwen dan
wel de erfpacht wenst te beëindigen.
De wederopbouw zal worden uitgevoerd overeenkomstig het restauratie- of renovatiedossier dat vooraf door de functioneel bevoegde gemeenschapsminister of zijn gemachtigde zal worden goedgekeurd.
Dit dossier zal binnen de zes (6) maanden na het voorval worden voorgelegd. Voor
wat betreft de termijn van wederopbouw, gelden de bepalingen van hogervermeld
artikel 5.a en 5 1 .
Zo de erfpachter deze termijnen voor het voorleggen van het dossier, het aanvangen en het beëindigen van de restauratie of renovatie niet naleeft, zal de erfverpachter gerechtigd zijn onderhavige overeenkomst eenzijdig te beëindigen, op de
wijze zoals hoger omschreven.
Indien de erfpachter kiest voor de beëindiging van de erfpacht komt de door de
verzekeringsmaatschappij betaalde of te betalen vergoeding toe aan de erfverpachter.
ARTIKEL 12 - EINDE VAN DE ERFPACHT
Onverminderd het recht op schadevergoeding, zal de e rfpacbtovereenkomst van
rechtswege verbroken zijn indien de erfpachter de verplichtingen vastgelegd in onderhavige overeenkomst niet nakomt en, ondermeer, de restauratieplicht zoals hoger omschreven niet of niet behoorlijk uitvoert, de bestemming van het goed zoals
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hoger voorzien niet naleeft, of nalaat de canon te betalen binnen de maand na de
vervaldag.
De verbreking van rechtswege zal evenwel slechts plaats hebben nadat de erfverpachter, bij aangetekende brief, de erfpachter ingebreke heeft gesteld de verplichting uit te voeren en de erfpachter deze verplichting niet is nagekomen binnen de
maand te rekenen van de ontvangst van de aangetekende brief.
Ingeval van kennelijk onvermogen van de erfpachter, zal de verbreking van rechtswege evenwel onmiddellijk plaatshebben.

ARTIKELI3 - LOT VAN DE BOUWWERKEN BIJ HET EINDE VAN DE ERFPACHT:
Bij het einde van de erfpacht en onverminderd hoger vermelde bepalingen omtrent
het toevallig verlies van het goed, worden de bouwwerken die de erfpachter heeft
aangebracht op het in erfpacht gegeven goed, van rechtswege de eigendom van de
erfverpachter, zonder dat de erfpachter kan aanspraak maken op welke vergoeding
ook.
De erfverpachter doet evenwel afstand van zijn recht te eisen dat de erfpachter de
bouwwerken zou verwijderen en het goed in zijn vroegere toestand te herstellen.

ARTIKEL 14 - HERSTELLINGS- EN ONDERHOUDSWERKEN
De herstellings- en onderhoudswerken welke door de erfpachter of door de individuele ondererfpachters worden verricht, te rekenen vanaf het vijftiende jaar voor het
verstrijken van onderhavige overeenkomst, zijn ten laste en voor rekening van de
erfverpachter.
Daartoe zullen de erfpachter of desgevallend de individuele ondererfpachters
voorafgaandelijk de nodige stavingsstukken moeten kunnen voortbrengen aan de
erfverpachter.
Onderhavige verplichting van de erfverpachter tot betaling van herstellings- en
onderhoudswerken neemt van rechtswege een einde op het ogenblik dat onderhavige overeenkomst door de erfverpachter hetzij uitdrukkelijk, hetzij stilzwijgend wordt
verlengd, een en ander conform de modaliteiten vermeld in artikel 2 van onderhavige overeenkomst.

ARTIKEL 15 - CANON
Onderhavige erfpacht is gemaakt en aanvaard voor en mits een canon van één
frank (1, -fr.) per jaar.
Deze canon is vast, en niet gekoppeld aan het indexcijfer.
Deze canon wordt door de erfpachter integraal voldaan bij ondertekening van onderhavige akte, welke akte derhalve tevens zal gelden als kwitantie van voldoening van
de volledige canon.

ARTIKEL 16 - KOSTEN
Alle kosten en rechten voortvloeiende uit onderhavige overeenkomst zijn ten laste
van de erfpachter.

ARTIKEL 17 -AMBTSHALVE INSCHRIJVING
Comparanten ontslaan de Heer Hypotheekbewaarder van de verplichting tot het
nemen van een ambtshalve inschrijving naar aanleiding van de overschrijving van
deze akte.
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VERKLARING PRO FISCO
Ter berekening van de registratierechten wordt de erfpachtvergoeding voor de ganse
duur van de erfpacht en de aan de erfpachter opgelegde lasten begroot op honderd
en acht miljoen en negenennegentig frank (108.000.099, -fr.) ONDERGETEKENDE
NOTARIS BEVESTIGT:
Lezing te hebben gegeven van artikel 203 van het Wetboek der Registratierechten;
Lezing te hebben gegeven van artikel 61, paragraaf 6 en artikel 73 par. 1 uit het
BTW-wetboek.
De Stad Hoogstraten heeft, op vraag van de notaris, verklaard dat ze géén
belastingplichtige zijn in toepassing van de B.T.W.wetgeving.
WAARVAN AKTE
werd opgemaakt en verleden te Hoogstraten, op het Stadhuis, op datum als voor-

meld. Na
Geregistreerd vijf bladen voorlezing hebben de comparanten, samen met mij, Notaris, getekend.een verzending te HERENTALS, Registratie II, de 05 januari 1993.
Boek 99, blad 68, vak 7. ontvangen zevenhonderdvijftig frank (750). De Ontvanger
a.i. De Controleur J. Aerts.
Volgen aangehechte stukken:
- uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad;
- brief provinciebestuur van Antwerpen.

BIJLAGE III

Invulling opschortende voorwaarden
R.NR.113/93 07 april 1993 VASTSTELLING D. 12.156
Heden, de zevende april,
negentienhonderd drieënnegentig, verschenen voor mij, Meester Aloïs VAN den
BOSSCHE, notaris te Vorselaar:
1. de STAD HOOGSTRATEN, vertegenwoordigd door:
Dhr Arnold Van Aperen, senator, burgemeester, wonende te 2321 Hoogstraten

-Meer, Meerleseweg, 4, en
Dhr. Paul Vinck, wonende te 2320 Hoogstraten, L. de Konincklaan, 345,
respectievelijk handelend in hun hoedanigheid van Burgemeester en Secretaris van
de Stad Hoogstraten en in uitvoering van de beslissing van de Stadsraad van Hoogstraten de dato negenentwintig juni negentienhonderd tweeënnegentig, waarvan akte
werd opgenomen door de Heer Gouverneur van de Provincie Antwerpen op zestien
september negentienhonderd tweeënnegentig, van welke beslissing een voor eensluidend verklaarde f otocopie gehecht is aan een akte verleden voor ondergetekende notaris op vierentwintig december negentienhonderd tweeënnegentig, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Turnhout op achttien januari negentienhonderd drieënnegentig, boek 3240, nummer 2.
"HET CONVENT", waarvan de maat2. de vereniging zonder winstoogmerk
schappelijke zetel gevestigd is te 2320 Hoogstraten, Lindendreef, 15, opgericht
bij onderhandse akte de dato twintig september negentienhonderd tweeënnegentig, bekend gemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijf november daarna, onder nummer 19447, identificatienummer 19447/92, hier vertegenwoordigd door Mevrouw Annie Van Dam, bediende, wonende te Vorselaar,
Vinkenlaan, 4, handelend krachtens volmacht haar verleend in een akte verleden voor ondergetekende notaris op vierentwintig december negentienhonderd
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tweeënnegentig, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Turnhout
op negentien januari negentienhonderd drieënnegentig, boek 3240, nummer 3.

VOORAFGAANDE UITEENZETTING:
De comparante sub 1) , de Stad Hoogstraten, heeft bij voormelde akte van vierentwintig december negentienhonderd tweeënnegentig, erfpacht verleend aan de V.Z.W.
HET CONVENT te Hoogstraten, betreffende haar eigendom te Hoogstraten:
BESCHRIJVING VAN DE GOEDEREN: TE HOOGSTRATEN (eerste afdeling)
huizen op en met grond en aanhorigheden, kadastraal bekend volgens titel en legger,
wijk E:
(Volgt een beschrijving van de eigendom zoals aangegeven in het contract van erfpacht - zie BIJLAGE III)
OORSPRONG VAN EIGENDOM:
Bovenvermelde onroerende goederen behoren in eigendom toe aan
de Stad Hoogstraten om met andere te hebben aangekocht van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Hoogstraten bij akte
De comparante sub 2) de V.Z.W. Het Convent, heeft een deel van voorschreven
goederen bij akte verleden voor ondergetekende notaris op vierentwintig december
negentienhonderd tweeënnegentig, voormeld, in ondererfpacht gegeven aan verscheidene particulieren, waarvan de identiteiten en het door hen in ondererfpacht
genomen goed duidelijk vermeld staan in de voornoemde akte.
........

OPSCHORTENDE VOORWAARDEN:
De voorschreven erfpacht en ondererfpachten zijn toegestaan en aanvaard onder
de opschortende voorwaarde van het verlenen van een:
a) de erfpacht toegestaan door de Stad Hoogstraten: borg door middel van een
bankgarantie ten bedrage van honderd miljoen frank (100.000.000, -fr.) als waarborg
dat de volledige restauratie! renovatie wordt uitgevoerd binnen de termijn bepaald
in artikel 5 1 van onderhavige overeenkomst. b) de ondererfpachten toegestaan door
de V.Z.W. Het Convent: een borg door middel van een bankgarantie variërend volgens de ondererfpachter zoals opgegeven in de akte van ondererfpacht, en dit ter
garantie dat de volledige restauratie/ renovatie wordt uitgevoerd binnen de hiervoor
bepaalde termijn.

VASTSTELLING:
De comparanten in deze, de Stad Hoogstraten, en de V.Z.W. Het Convent, beiden
vertegenwoordigd als voorschreven, verklaren en bevestigen bij deze, ieder voor
wat de aan hen verschuldigde waarborgen betreft, dat de opschortende voorwaarden gesteld in de voorschreven akten van erfpacht en ondererfpacht voldaan zijn en
dat aldus aan alle voorwaarden voldaan is om zowel de ene als de andere overeenkomst definitief te stellen.WAARVAN AKTE
werd opgemaakt en verleden te Hoogstraten, op datum als voorschreven.
Na voorlezing hebben de comparanten, vertegenwoordigd als voorschreven, samen
met mij, notaris, getekend.
Geregistreerd twee bladen geen verzendingen te HERENTALS, Registratie II, de 21
april 1993. Boek 94, blad 12, vak 6. ontvangen vierhonderdzeventienduizend driehonderd achtenveertig frank (417.348, -fr.). De Ontvanger J. Aerts.
VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
A. Van den Bossche. notaris.
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BIJLAGE IV

Charter van Venetië
Internationaal Handvest voor behoud en restauratie van monumenten en stads
en dorpsgezichten.

-

Goedgekeurd op het 2e Internationale Congres van Architecten en Technici op het
gebied van de monumentenzorg van 25 - 31 mei 1964 te Venetië. Aanvaard door
ICOMOS in 1965.

Historische monumenten en stads

en dorpsgezichten zijn dragers van informatie
uit het verleden. Zij vormen het historisch erfgoed dat een levende geschiedenis is
van een eeuwenlange traditie van de mensheid. Er is een groeiend besef dat het
behoud van dit erfgoed een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Het is een plicht
deze monumenten en stads -en dorpsgezichten in alle rijkdom en oorspronkelijkheid
aan de toekomstige generaties over te dragen. Het is van essentieel belang dat de
beginselen die de leidraad moeten vormen voor bescherming en restauratie van
monumenten in internationaal verband worden aanvaard. Elk land is verantwoordelijk voor de toepassing van deze beginselen binnen zijn eigen cultuur en tradities.
-

Het handvest van Athene uit 1931, dat voor de eerste keer deze beginselen aangaf,
heeft bijgedragen aan een uitgebreide internationale beweging. Deze beweging
heeft met name geleid tot nationale documenten, tot activiteiten van 100M (International Council of Museums) en UNESCO en de oprichting door deze laatste van
ICCROM (International Centre forthe Study of the Preservation and the Restauration
of Cultural Property).
Toenemende bewustwording en een kritische opstelling hebben zich gericht op steeds
complexere en sterk uiteenlopende problemen. Daarom wordt het tijd de beginselen van het Handvest te herzien en de reikwijdte ervan in een nieuw document te
vergroten.

Definities
Artikel I
Het begrip historisch monument omvat niet alleen de architectonische schepping als
zelfstandig object, maar ook stads en dorpsgezichten als uitingen van een bijzonder cultuurpatroon, als voorbeelden van een kenmerkende ontwikkeling of een historische gebeurtenis. Het omvat niet alleen grote artistieke scheppingen, maar ook
eenvoudige objecten die in de loop van de tijd een culturele betekenis hebben gekregen.
Artikel 2
Voor het behoud en de restauratie van monumenten dient een beroep te worden
gedaan op alle wetenschappelijke en technische kennis, die kan bijdragen aan het
bestuderen en veiligstellen van het cultureel erfgoed.
Artikel 3
Het behoud en de restauratie van monumenten is niet allen gericht op bescherming
als kunstwerk, maar ook als historische bron.
-
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Behoud
Artikel 4
Het behoud van monumenten vereist op de eerste plaats regelmatig onderhoud.
Artikel 5
Voor het behoud van monumenten is het altijd gewenst daaraan een maatschappelijk nuttige bestemming te geven. Een dergelijke bestemming mag echter niet de
indeling en decoratie van de gebouwen aantasten. Slechts binnen deze grenzen
mag een aanpassing aan de ontwikkeling van gebruikseisen worden overwogen en
toegestaan.
Artikel 6
Het behoud van een monument houdt ook in het behoud van een overeenkomstige
schaal van de naaste omgeving. Indien de oorspronkelijke omgeving nog bestaat
dient deze te worden gehandhaafd en elke afbraak of verandering, die de bestaande
verhoudingen in bouwmassa en kleurstelling zou aantasten, moet worden verboden.
A rt ikel 7
Het monument kan niet los gezien worden van zijn historische en ruimtelijke context.
Daarom kan een gehele of gedeeltelijke verplaatsing slechts worden aanvaard indien het voortbestaan dit vereist, of wanneer zeer dringende redenen van nationaal
of internationaal belang dit rechtvaardigen.
Artikel 8
Gebeeldhouwde, geschilderde of andersoortige decoraties die een geïntegreerd
onderdeel uitmaken van het monument, mogen slechts verwijderd worden, indien dit
de enig denkbare mogelijkheid tot behoud is.

Restauratie
A rt ikel 9
Restauratie moet uitzondering blijven. Het doel is de esthetische en historische
waarden van het monument te behouden en zichtbaar te maken. Restauratie moet
gebaseerd zijn op authentieke documenten. Het restaureren houdt op, daar waar
vermoedelijke herstellingen' en de hypothesen beginnen. Alle als onvermijdelijk erkende aanvulling moeten de architectonische compositie respecteren en een eigentijds karakter dragen. Elke restauratie moet worden voorafgegaan en begeleid door
archeologisch en historisch onderzoek van het monument.
A rt ikel 10
Indien voor de consolidering van een monument de traditionele technische middelen niet toereikend blijken te zijn, mag een beroep worden gedaan op alle moderne
conserverings - en constructiemethoden, waarvan de doeltreffendheid wetenschappelijk is aangetoond en door de ervaring is verzekerd.
Artikel 11
Aangezien met restauratie geen eenheid in stijl wordt nagestreefd, moeten alle waardevolle toevoegingen die in verschillende perioden aan het monument zijn gedaan,
worden geëerbiedigd. Als aan een bouwwerk lagen uit verschillende tijdsperioden
te onderscheiden zijn, is het zichtbaar maken van een oudere situatie slechts bij
uitzondering gerechtvaardigd.
Voorwaarde is dan dat de te verwijderen onderdelen van gering belang zijn en de
zichtbaar gemaakte oudere toestand van grote historische, archeologische of esthetische waarde is. De beoordeling van de waarde van deze elementen en de beslissing over de verwijdering hiervan mogen niet alleen afhangen van de met de restauratie belaste ontwerper.
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Artikel 12
De onderdelen die de verdwenen gedeelten moeten vervangen dienen op harmonieuze wijze in het geheel opgenomen te worden. Deze moeten echter duidelijk van
de originele gedeelten te onderscheiden zijn zodat er geen vervalsing optreedt van
de artistieke en historische informatie.
Artikel 13
Toevoegingen kunnen slechts aanvaard worden zover ze de belangrijke onderdelen
van het gebouw respecteren in het traditionele kader, het evenwicht in de compositie
en de relatie met de omgeving niet verbreken.

Monumentale stads

-

en dorpsgezichten

Art ikel 14
Monumentale stads - en dorpsgezichten vereisen speciale aandacht teneinde bij de
sanering, inrichting en exploitatie het behoud van waarden te kunnen verzekeren.
Voor het uitvoeren van conserverings - en restauratiewerken dient men zich in deze
gebieden te houden aan de in bovenvermelde artikelen genoemde uitgangspunten.

Opgravingen
A rt ikel 15
Opgravingswerken moeten uitgevoerd worden overeenkomstig de wetenschappelijke normen en voldoen aan de in 1965 voor de UNESCO aanvaarde "Aanbeveling
betreffende de archeologische opgravingen, toe te passen internationale principes."
De inrichting van ruïnes, de permanente bescherming ervan, het beheer van architectonische onderdelen en opgegraven voorwerpen, dienen verzekerd te zijn van de
noodzakelijke maatregelen. Voorts dienst alles in het werk te worden gesteld om de
aard van het opgegraven monument te verduidelijken zonder echter aan zijn betekenis afbreuk te doen.
Elke reconstructie is echter bij voorbaat uitgesloten; enkel opbouw met aanwezige
resten (zogenaamd anastylose) kan worden toegestaan. De aanvullende materialen, die nodig zijn om een goed behoud van het monument te verzekeren en om de
samenhang van de vorm te herstellen, moeten steeds herkenbaar zijn en tot een
minimum worden beperkt.

Documentatie en publicatie
A rt ikel 16
Werkzaamheden voor behoud, restauratie en opgraving moeten steeds worden begeleid door een nauwkeurige documentatie in de vorm van analystische en kritische
rapporten, geïllustreerd met tekeningen en foto's. Alle fasen van ontgraving, consolidatie, herbouw en integratie, alsmede de technische en formele bijzonderheden die
zich gedurende het werk voordoen, moeten worden vermeld.
Deze documentatie moet worden ondergebracht in het archief van een openbare
instelling en ter beschikking staan aan onderzoeken. Publicatie van de documentatie is aan te bevelen.
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BIJLAGE V

Academische zitting 2 mei 1999
Toespraak door Arnold Van Aperen,
-

senator, burgemeester
Geachte genodigden,
Deze dag is voor mij als inwoner van Hoogstraten én als politiek verantwoordelijke
één van de meest heuglijke dagen uit mijn carrière, en dit om drie redenen:
Op de eerste plaats omdat het begijnhof gered is, op de tweede plaats omwille van
de voorbeeldfunctie die Hoogstraten nu bekleedt en tenslotte voor de mogelijkheden die het gerestaureerde begijnhof met zijn museum nu bieden.
Bij elk van deze facetten wil ik even stil staan:
Het begijnhof was hét zorgenkind van het 0.0MW. toen ik in 1979 als OCMW
raadslid mijn eerste stappen zette in de politiek. Eind de jaren '70 was er al een
grootschalig restauratieproject opgestart, dat echter niet kon doorgaan omdat de
hogere overheid niet voldoende middelen ter beschikking kon of wou stellen. Achteraf mogen we rustig zeggen dat door het mislukken van dat project het begijnhof
ontsnapt is aan een veel te drastische restauratie, waarmee wij, noch de administratie Monumenten en Landschappen, echt gelukkig waren.
Maar, het begijnhof bleef maar verder vervallen en er kon geen oplossing in het
vooruitzicht gesteld worden. Een "open brief" en verschillende acties van de bewoners legden de vinger op de wonde, maar het OCMW kon het probleem niet aan en
besloot om het begijnhof te verkopen.
Nadat een eerste partner, de Turnhoutse Sociale Huisvestingsmaatschappij, afhaakte
werd het begijnhof in 1984 verkocht aan het stadsbestuur, maar ook daar wist men
niet onmiddellijk raad met het probleem.
In de acht jaar die erop volgden zouden bijna evenveel voorstellen ingediend worden, maar géén enkel van die projecten kon doorgaan door een gebrek aan financiële middelen of was het een gebrek aan het geloof dat het begijnhof nog te redden
was?
Op dat moment deed Het Convent zijn intrede. Of beter, op dat moment ondertekende Jef Martens een brief van een vereniging die er eigenlijk géén was, maar dat
wisten we toen niet.
Waarschijnlijk geloofde niemand in een zoveelste voorstel, maar Jef kreeg met 'zijn
groep' drie maanden tijd om een concreet voorstel in te dienen. Hij trok zich samen
met enkele volgelingen terug om het idee vorm en gestalte te geven.
Drie maanden later lag er een plan op tafel. Veel concreter en met veel meer garanties dan alle vorige. Het Convent stelde weinig of geen voorwaarden, ze zouden het
begijnhof restaureren met of zonder financiële steun van de overheid.
De krachtlijnen van hun plan zijn voldoende gekend: vierendertig gezinnen restaureerden elk één woning en samen stonden ze in voor de restauratie van het museum
en de gemeenschappelijke delen van het hof. Het verhaal van Het Convent zal
allicht nog door andere sprekers verteld worden.
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Wat ik in gans het project het belangrijkste vind is dat we als overheid moeten geloven dat de bevolking, de verzameling van burgers zelf, veel kan bereiken als men de
mensen kansen geeft en met hen wil samenwerken.
Hoogstraten, of moeten we zeggen zijn inwoners, zouden geschiedenis gaan schrijven. Zelden heb ik een vereniging gekend die zich zo in een project kon vastbijten.
Waarschijnlijk komt dat door de samenstelling van het dagelijks bestuur, door hun
rechtlijnigheid, eerlijkheid en duidelijkheid.
Jef Martens, de frontman, de woordvoerder - ergens las ik ook de verkoper van het
project -,
Frans Horsten, de man op de achtergrond met een enorme dossierkennis,
Luc De Backker, die het project iets zakelijker kon bekijken dan Jef of Frans, En dan
zijn er nog Frans Vanluffelen, met een grote liefde voor elke steen van het hof en
Harry Van Der Pas, die het geheel nuchter en van een iets grotere afstand bekeek.
De samenwerking tussen Het Convent en het stadsbestuur verliep voorbeeldig en
vergaderen met Het Convent was een belevenis. Al moest je er wel aan wennen.
Het Convent wist heel goed wat het wilde. Het was altijd heel duidelijk en wat gezegd
moest worden werd ook gezegd, soms met de nodige stemverheffingen maar zonder dat er iets van bleef hangen. Natuurlijk zijn er in die zeven jaar harde woorden
gevallen, maar die waren het resultaat van de gedrevenheid van de groep en hadden slechts één bedoeling, een zo goed mogelijk resultaat behalen.
.....

Het Convent en elk van de 34 leden zijn alle verplichtingen, die in het contract stonden, tot in de kleinste details nagekomen. Ook dat wijst op dezelfde rechtlijnigheid
en een grote verantwoordelijkheidszin.
Het stadsbestuur deed ook wat er contractueel bepaald was en dat telkens met de
goedkeuring van meerderheid en oppositie. De stad financierde de technische uitrusting en de inrichting van het museum, ze nam de restauratie van de kerk voor
haar rekening en verzorgde de aanleg van het hof.
De manier waarop de restauratie gebeurde én het resultaat bleef niet onopgemerkt.
Daarmee raak ik aan het tweede deel van mijn betoog; namelijk de voorbeeldfunctie
die Het Convent en Hoogstraten hebben ingenomen. Het Convent behaalde nationale en internationale erkenningen en het project wordt terecht als een pilootproject
naar voor geschoven.
Dat heeft al tot heel concrete resultaten geleid. De vroegere Rijksweldadigheidskolonies van Wortel- en Merksplas, samen méér dan 1 300 hectaren groot, zullen
als één geheel bewaard worden en eigendom blijven van zeven partners van de
Vlaamse overheid. Ook in dit dossier heeft Het Convent een belangrijke rol gespeeld. Wat in het begijnhof gebeurde is de blauwdruk van wat men in beide kolonies wil realiseren. Op dit moment loopt er een onteigeningsplan voor de woningen.
In Wortel zal het stadsbestuur ze in erfpacht geven, zoals dat ook op het begijnhof
gebeurde. De woningen van Merksplas worden als alles normaal verloopt eigendom van de Stichting Kempens Landschap, die het erfpachtcontract van Hoogstraten
overneemt.
1k weet dat Het Convent zeer dikwijls geraadpleegd wordt door andere verenigingen
die een probleemmonument willen restaureren. Het strekt Het Convent tot eer dat
ze altijd bereid zijn om de ervaring die ze in die zeven jaar hebben opgedaan met
anderen willen delen.

II,1

Ook omwille van die ingesteldheid heeft Het Convent, samen met het Stedelijk museum, een projectsubsidie van de Koning Boudewijnstichting ontvangen om een
samenwerking tussen de verschillende begijnhoven en hun musea te bevorderen.
Hoogstraten maakt naam in de monumentenwereld, zoveel is duidelijk.
Ook het stadsbestuur wil in dezelfde lijn meewerken. Het speelt een belangrijke rol
in het behoud van de reeds genoemde Wortel-kolonie en er lopen op dit moment
enkele restauratiedossiers van kerken in onze deelgemeentes. Ook wat de samenwerking met Monumentenwacht Vlaanderen betreft is Hoogstraten stad één van de
meest toonaangevende steden.
Tenslotte wil ik nog even stilstaan bij het belang van dit alles voor een stadje als
Hoogstraten. Het is een hele eer om "werelderfgoed" op ons grondgebied te hebben, het geeft ons tegelijk een grote verantwoordelijkheid, maar ook veel mogelijkheden.
Het begijnhof zal zeker veel bezoekers naar Hoogstraten brengen en voor de stad
zelf een belangrijke rol spelen op cultureel vlak. Het Stedelijk museum is een aanwinst voor de stad, van waaruit een actief cultuurbeleid gevoerd moet worden. Eindelijk heeft Hoogstraten een volwaardige en niet commerciële tentoonstellingsruimte,
die zelfstandig kan werken.
Al wat hiervoor gezegd is kon maar gerealiseerd worden door de inzet en de

verantwoordelijkheidszin van de Hoogstraatse bevolking zelf, en daar mogen we fier
op zijn. Rest mij alleen nog de 34 leden van Het Convent van harte geluk te wensen
met wat ze elk afzonderlijk én samen op het hof gepresteerd hebben. Een speciaal
woord van dank gaat toch naar de initiatiefnemers en het dagelijks bestuur. Hun
inzet, zeven jaar lang, grenst aan het ongelooflijke.
Hoogstraten en Het Convent mag dan al een voorbeeld zijn, toch zullen er niet veel
zijn die dit project nadoen. Waar vindt je nog vijf mensen met eenzelfde gedrevenheid en volharding als die van Het Convent".

BIJLAGE VI
Academische zitting

-

2 mei 1999

Toespraak door Jef Martens,
Voorzitter van de vzw Het
'Het begijnhof is gered', dat was de al te geruststellende, overmoedige tekst op het
spandoek dat we ontvouwden aan de poort van het begijnhof op 30 juni 1992.
Het was een mooie, warme avond net voor de vakantie. Op de tonen van een
inderhaast ingehuurde accordeonist hadden we enkele minuten voordien het stadhuis verlaten. Opgelucht na een woelige gemeenteraad in een overvolle, bloedhete
raadszaal. Het vervallen begijnhof werd er immers na spannende maanden, uiteindelijk dan toch toegewezen aan een onduidelijke groep Hoogstratenaren die zich
strategisch verschuilde achter een, tot dan toe, onbekende vzw.
vzw Het Convent.
Aan de poort van een begijnhof dat dertig jaar kreunde onder monumentenleed,
werd er die avond champagne gedronken en licht euforisch poseerden we graag en
zelfzeker voor een fotograaf van de gazet onder dat spandoek.
Het begijnhof is gered!
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Stel je voor; de drenkeling zakt voor de derde keer naar de bodem, maar wij staan al
aan de wal te roepen dat hij gered is!
Het was duidelijk een mengeling van naïviteit' en overmoed, maar ook van een
rotsvast geloof in de zaak. Er was helemaal nog niets gered, maar de roes na de
overwinning vermengd met de, toen nog jeugdige overmoed, moest sluipende twijfels en de opkomende angst voor de zware verantwoordelijkheden nog even verdringen.
2 mei 1999, zeven jaren later....
Datzelfde stadhuis ontvangt hoge gasten, Vlaggen wapperen ten allen kant. Fier
wordt gefeest. Hare majesteit de Koningin bijgestaan door tien andere uitgesproken
persoonlijkheden, allen vrouwen, verlenen hun sterk moreel gezag en bovenal hun
sympathie aan deze gebeurtenis en om wat Hoogstraatse mensen presteerden in
en om dat begijnhof
De minister-president onthult straks een viertalig bord waarop UNESCO te kennen
geeft dat dit hof, samen met 12 andere begijnhoven, beschouwd moet worden als
werelderfgoed. De betrokken burgemeesters ondertekenen een intentieverklaring
m.b.t. behoud en bescherming van dit erfgoed.
Voor u geachte genodigden staat een gelukkig man. Moe, maar gelukkig en fier
omdat ik als voorzitter van Het Convent de eer krijg 34 mensen te vertegenwoordigen die er samen alles aan gedaan hebben om dit historisch avontuur tot een goed
einde te brengen. Zij hebben het begijnhof gered. De stenen, de gebouwen, en dat
is prachtig. Maar, er is meer, en dat is wat mij zelf nog het meest beroerd.
Door de actie van Het Convent is de Hoogstratenaar zijn begijnhof weer gaan aanvoelen als een wezenlijk onderdeel van zijn wortels, zijn vertrouwde grond. Kortom,
een stukje Hoogstraten dat gekoesterd moet worden. Een stuk van onszelf
En zoals wij elke dag opnieuw even ons hoofd omhoog wenden op zoek naar dat
vertrouwde beeld van die inpressionante, 105 meters hoge toren, zo zullen we nu
ook af en toe een wandeling maken door ons prachtige begijnhof en ons telkens
fiere Hoogstratenaar voelen. Als wij deze betrokkenheid kunnen doorgeven aan
onze kinderen, zou dat dan niet de ultieme bescherming voor dat monument kunnen
zijn?
Is die hele bewustwording van de Hoogstratenaar ten opzichte van het begijnhof dan
niet belangrijker dan het restaureren zelf? Hoe onvoorstelbaar die inspanning ook
moge geweest zijn.
Want, laten we wel wezen, het was een immens karwei, die restauratie.
Vierendertig gewone mensen, doorsnee Hoogstratenaren, met verschillende achtergronden en totaal uiteenlopende beroepen, die samen een restauratieproject van
om en bij de 300 miljoen tot een goed einde brengen. Op zeven jaar tijd.
34 verantwoordelijke burgers die bereid waren om in dit hachelijk avontuur enkele
initiatiefnemers te volgen die er even weinig, of nog minder van wisten dan zijzelf 34
harde werkers die bereid waren om ook putten, pompen, kapellen, groenaanleg,
600 meter muur en een heus museum te restaureren en die hiervoor bereid waren
vrijwillig afstand te doen van het gemeentelijk aandeel in de premies.
Vierendertig persoonlijkheden die zich vooraf contractueel engageerden om dat desnoods allemaal zonder subsidie te realiseren.
Zij hebben de bemoeienissen van de vijf bestuursleden zeven jaar lang moeten
trotseren, in goede en kwade dagen. Zij hebben de restauratie een ziel gegeven en
het ongeloof van velen omgebogen in verbazing en respect.
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Vierendertig gewone mensen, maar voor mij zijn dit 34 edele lieden. Dank, duizend
maal dank!
Andere actieve partners vonden we bij de diensten van 'Monumenten en landschappen'. Ook hier past een woord van dank. Want met bijzonder genoegen ontdekten
we immers al snel dat alle vooroordelen t.o.v. een zgn. 'logge' administratie helemaal niet kloppen. Neen, we vonden in Antwerpen en Brussel zeer bekwame en
bereidwillige mensen, meedenkende ambtenaren, die ons project in hun hart droegen en raad gaven waar het kon. Hun inzichten en vakkennis, samen met de premies hebben ons over de streep getrokken.
Ook het stadsbestuur betoonde al die tijd veel begrip, goede wil en medewerking
waar het kon.. Terecht zijn zij vandaag dan ook de gastheer. Dat er op deze dag
bovendien grote publieksfeesten gehouden kunnen worden is dank zij de concrete
steun en medewerking van zowat alle stadsdiensten.
De onvoorwaardelijke inzet echter en het organisatietalent van de twee dames op de
stedelijke dienst voor toerisme hebben er voor gezorgd dat deze dag vlekkeloos zal
verlopen. Voor het goede weer zullen zij ook wel verantwoordelijk zijn. Dank, dank
namens ons allemaal.
Het is echter onmogelijk om al diegenen die ons met raad en daad of met financiële
middelen hebben bijgestaan hier te vernoemen. Want, gelukkig waren het er heel
veel. Zij allen zijn heel erg bedankt.
Een laatste uitzondering moet en wil ik uiteraard graag maken voor mijn vier collega's uit de raad van beheer. Zonder hen is heel het Conventverhaal gewoon
onbestaande. Je kan hun werk dan ook gewoonweg niet overschatten.
Deze Raad van Beheer bestaat uit vijf totaal verschillende persoonlijkheden, die
mekaar vooraf haast niet kenden. Allen met een andere achtergrond en verschillende maar edele motivaties. Zevenjaren hebben zij samen gewroet, gediscussieerd, geruzied, gelachen, vergissingen begaan, lief en leed gedeeld maar bovenal
formidabele dingen bereikt. Samen realiseerden ze, in hun 'vrije tijd' deze bijzondere restauratie zonder er ooit zelf één frank aan te verdienen. Het was echt niet
gemakkelijk en bij tijd en wijle zeer zwaar.
Om u geachte toehoorders enig idee te geven van de omvang van het werk enkele
getallen: Aan vergaderen alleen al spendeerden wij voor dit project gemiddeld elk
2100 uren, wat neerkomt op 262,5 werkdagen van 8u (van elke vergadering werd
een nauwkeurig verslag gemaakt). In die tijd versleten we één kopijmachine, twee
computers, twee faxtoestellen en enkele mobiele telefoons, om nog niet te spreken
van het persoonlijk materiaal.
Het mag een wonder heten dat wij na dit avontuur mekaar nog steeds recht in de
ogen kunnen en willen kijken.
Als er vandaag dus gefeest wordt dan is dat ook ter ere van hen:
1k stel ze graag even persoonlijk aan u voor, noodzakelijkerwijs op een drafje, te
beginnen bij de oudste:
Harry van der Pas, 60 en gynaecoloog. Het zal u dus niet verbazen te horen dat hij
de aanbrenger is van het thema: Alle 'beghyn' is vrouwelijk. Hij kan het tenslotte
weten. Zijn analytische geest heeft ons trouwens meerdere malen weer op het rechte
spoor gebracht als de knoop bijwijlen onontwarbaar leek. Als je bovendien zoals hij,
zelf reeds jaren in een prachtig gerestaureerde windmolen woont, en dus het verhaal van Don Quichote op de schouders meedraagt, dan weetje stilaan de valkuilen
te mijden en te omzeilen. Mijn dank aan u Harry wil ik echter ook graag aanvullen

met mijn welgemeende verontschuldigingen aan alle jonge moeders die een extra
wee moesten trotseren omdat wij te veel beslag legden op uw kostbare tijd. Harry,
bedankt.
Luc de Backker, 52 jaar en succesvol zakenman. Hij was de allereerste die mij
aanmoedigde om door te gaan. En toen Het Convent officieel haar kandidatuur
stelde voor erfpacht en restauratie, waren Luc en ik de enige twee leden. We speelden blufpoker, maar niemand anders wist dat, gelukkig. Hoe dan ook, Luc zijn zakelijke benadering, gekoppeld aan een grote liefde voor erfgoed heeft ons in de daarop
volgende jaren ongetwijfeld behoed voor vele stommiteiten.
Dat hij, met zo'n drukke persoonlijke agenda, het zo lang en intens heeft volgehouden, is meer dan bewonderenswaardig. Luc, bedankt!
Frans Horsten, 51 jaar en binnenhuisarchitect. Meer nog dan zijn creatieve inbreng
leerden wij in hem de man kennen met de grote dossierkennis en de onvermoeibare
werkijver. De stille, harde werker die zowat alle restauratiedossiers zelf samenstelde of minstens controleerde en door zijn handen liet gaan. Hij is en was de
fundering van onze vereniging. Frans en ik hebben persoonlijk, veel en heel nauw
samengewerkt, wat betekent dat hij bovendien over een enorm incasseringsvermogen en een heel ruime tolerantie moet beschikken. Of zou dit misschien de reden
zijn waarom hij, voor die enkele uren per nacht dat hij slaapt, toch nog steeds verse,
cafeïnerijke koffie naast zijn bed heeft staan.
Frans, bedankt!
En dan Frans Vanluffelen. 52 jaar en restaurateur, maar dan in de zin van koken en
lekker eten. Hij is, wat ik zou noemen een echte begijnhofman, een selfmade-kenner. Een stille ook, maar met een intense betrokkenheid die recht uit zijn hart komt.
Met weinig woorden, maar met een zeer praktisch verstand, kan hij, als er weer eens
hoogdravende theorieën worden gespuid, in zijn zin een zuivere oplossing aanbrengen. Hij was ook de man die één jaar lang, dagelijks en voltijds, enkele langdurig
werklozen begeleidde in een officieel tewerkstellingsproject op het begijnhof
Op het hof werd hij mijn buur, of beter, ik werd met mijn atelier zijn buur. We zitten
daar goed. Frans, Sus, bedankt.
Harry van der Pas, Luc de Backker, Frans Horsten, en Sus Vanluffelen, 4 buitengewone doorduwers die mij in dat gekke idee van we zullen het zelf doen!' wilden
volgen en daar bovendien al die jaren elke minuut van hun vrije tijd onvoorwaardelijk
aan moesten opofferen. 1k vraag mij nog steeds af, wie was er eigenlijk de gek?
Hoe dan ook, hun vertrouwen in mij, hun hulp en uithoudingsvermogen, hun creativiteit en vakkundigheid hebben van mij een onvoorstelbaar fiere voorzitter gemaakt
van een zeer succesvol Convent.
Laat de geschiedenis oordelen over ons werk, beste genodigden, maar mag ik nu
vragen aan Luc, Frans, Harry en Sus om hier bij mij te komen staan. Mag ik u dan,
beste toehoorders éémnaal vragen hen, als blijk van waardering, te onthalen op een
daverend applaus, het mag ook een staande ovatie zijn. 1k dank u.
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127
De bleekweide achter de barokke kerk.
128
Keuken woning 35, voor de restauratie.
Doorgang tussen woning en turfhuis bij nr. 28.
129
Zijgevel van woning nr. 27 tijdens de werken
130
131
Zicht langs de kerk, richting oud erf.
134 De muur tussen het nieuwe en het oude erf
134
De zelfde muur na de restauratie
136
De tuin van woning 27 in '92.
136
De achtergevel van woning 27 na de restauratie
137 De schouw van het Stedelijke museum.
140
De restauratie van de muur langs de s Boschstraat.
141
Aanbrengen van fundamenten onder de muur.
145 Bezoek van minister Johan Sauwens op 26 juni 1993
148 Zicht op de daken van de woningen van het oude erf.
Voorgevel van de barokke kerk.
151
152 Restauratie van de kapel van O.L.Vrouw van Smarten
153
Het gestolen Mariabeeld.
155
In mei 1983 stort het dak van het conventhuis in.
155
Het gerestaureerde Stedelijk museum.
159
Zicht op de Sint Catharinakerk.
162
Aanleg van het hof.
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In deze uitgave leest u over het ontstaan van de begijnenbeweging,
oorsprong van de begijnhoven en de bouwgeschiedenis van het begun
van Hoogstraten.
Maar het boek is op de eerste plaats het verhaal van de meer rece
geschiedenis, met als rode draad het gebrek aan financiële middelen
het hof te onderhouden. Nadat de woningen jarenlang leeg stonden, wa
er verschillende restauratievoorstellen, die één na één niet door kon
gaan. Dan voelt Het Convent zich verplicht om in te grijpen.
Daar begint het verhaal van 34 gezinnen die samen een totaal verva
begijnhof restaureren, een project dat model staat voor de restauratie'
andere monumenten of bij initiatieven van stadskernvernieuwing.

