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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  be-
houd 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  erf-
pacht 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  ma-
teriële sporen opgetekend  en  als  een puzzel  samengebracht,  tot de 
1 7  de  eeuwse architectuur  steeds  meer  vorm  kreeg. Zo konden  we de  evo-
lutie  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 geschiede-
nis. 
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  verschil-
lende Monumentenprijzen.  Het is het  verhaal  van  vierendertig individuen  
die  verder schrijven aan een verhaal dat  rond  1340  begon.  Want, in  essen-
tie  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 bevoor-
rechte getuige,  als  ondervoorzitter  en  secretaris  van de  vereniging. 
Gaandeweg kreeg  het project  ook een ruimere dimensie. Zoals  de  begijnen-
beweging destijds  was  ook  dit  project  opnieuw een aanklacht.  In  een maat-
schappij  die steeds  chaotischer  wordt, heeft monumentenzorg een  vertra-
gende'  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  be-
staan  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 voorde-

len  en het prestige  zijn  de  kandidaat bisschoppen  en  abten dikwijls onbe-

kwame  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  machts-

vertoon  en de  corruptie  van de  kerkelijke overheid,  op de  bisschoppen  en 
de  abten  die  zich gedragen  als  vorsten  en  er  vaak een buitensporige le-

venshouding  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  geringschat-

ting  van de  vrouw. 

Nieuw  is  alleszins dat  de  religieus geïnspireerde vrouwen een geloof wen- 
sen 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  insti-
tuut kerk.  

De  begijnen-  en  andere  armoedebewegingen  beperkten zich niet  tot de  
Nederlanden.  Het is  opvallend dat  dit  verschijnsel zich bijna overal  in Eu-
ropa,  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  sa-
menwonen  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  evange-
lie, 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  aanhan-
gers 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 ge-
zag  en de  meeste  dogma's  .  Voor  hen is  Christus  de  heilsboodschap ko-
men brengen  als  God en  niet  als  mens.  Daardoor ontkennen ze  de  mens-
wording 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 overbo-
dig.  Elke  rechtgelovige,  man en  vrouw, mocht preken, biecht horen  en de  
absolutie geven.  De  afvalligheid  van de  Waldenzen,  die  tegen  de  sacra-
menten  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, Ge-
schiedenis, Inrichting. -  Antwerpen 1918 en  MENS  A.  Oorsprong  en  Beteke-
nis  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 aanleu-

nen bij  de  katharen.  Ook zij verzaken aan  de  aardse goederen  en  verwer-

pen  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  schijn-

vrome. 

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 huishou-

delijke arbeid.  De  dubbelkloosters blijken uiteindelijk toch geen  ideale  op-

lossing  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  klooster-

muren  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  geor-
dende 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 klooster-
orden opgericht mogen  worden.  De  Luikse geestelijke  Jacob van  Vitry,  die 
in 1216  benoemd wordt  als  bisschop,  is  verontwaardigd  over  deze beslis-
sing. 

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, verdedi-
gen 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  Midden-
Europa.  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 ge-
noemd, behept  met  een soort  van  gekheid, debatteren  over de  Heilige  Drie-
eenheid  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 gehoor-
zaamheid beloven aan  wie  dan  ook,  en  niet afzien  van  hun eigendommen,  
noch  een goedgekeurde  regel  volgen, zijn zij zeker niet 'regligieus',  dit  on-
danks  het  feit  dat zij een habijt dragen  en  geassocieerd zijn  met die  reli-
gieuze orden waarvan zij vinden dat  die  bij  hen  passen...  Daarom hebben  
we  beslist  en  gedecreteerd  met de  goedkeuring  van de  Raad dat hun leven-
wijze 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' leef-
den  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. 

13 



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  wan-
toestanden  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 cij-
fermateriaal 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 beta-
len  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 'mana-
ger',  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  verant-
woording 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  stads-
magistraten 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  wa-
ren  van  hun culturele  en  sociale  rol  en  hun vermogen om een gemeen-
schap  met  zelfbestuur uit  te  bouwen. Spiritualiteit  en  solidariteit  gingen er  
hand in hand en  overstegen  de  grenzen  van  hun "stad  van  vrede".  Die  am-
bivalentie 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 schrij-
ven, 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  versche-
nen.  Het is  dus  uitgesloten dat ze zelf aan  de  grondslag  van de  begijnen-
beweging  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  beslo-
ten  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 bloemle-
zing 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  doch-
ters 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  histo-
risch 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  natuur-
kleur  van de  ongeverfde  wollen  stof. Ook  andere  kloosterorden, zoals  de  
witheren,  de  zwartzusters e.a.  werden  genoemd naar  de  kleur  van  hun kle- 
dij 7 . 

Geraadpleegde  werken: PHILIPPEN L.J.M.  De  Begijnhoven, Oooiprong, Ge-
schiedenis, 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 uit-
gaan 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 be-
hoorde  tot het  bisdom Luik.  

In het begin van de  13 de  eeuw zouden  er  in  Nijvel  2 tot 3 000  begijnen ge-
leefd 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,  be-
halve  de vier  woningen  in  Edingen  en  een  gotische  kapel  in Bergen. 
In de  provincie Luik  waren er,  naast deze  van  Luik zelf, begijnhoven  in Lens-
Saint-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 Ber-
gen 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 tentoon-
stelling  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,  Aar-
schot  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  ge-
beurde  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 Gemeen-
schap. 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 ver-
schilt  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 ven.-  
Wcrc/derJ,'oec/,  Folder  uitgegeven  door de  Afdeling  Monumenten  en  Land-
schappen.  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  Wereld-
erfgoed. 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  Land-
schappen.  1999, -  VERACHTERT  FRANS,  Voorsale  Des 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  Wereld-
erfgoed. 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  cir-
kel 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  na-
tuurlijk erfgoed, ver-
bonden  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  uitzonder-
lijke  sites.  

Gesteund  door ICOMOS (Internationale  Raad voor  Monumenten  en  Land-
schappen)"  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  internatio-
nale  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.  
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9.  Een overzicht  van de nog  bestaande  en  verdwenen begijnhoven  
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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 heb-
ben een "universele waarde".  Dit  brengt  met  zich mee dat  de  hele  interna-
tionale  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 voor-
komen  en  één begijnhof niet representatief  is  voor  het begijnenwezen,  wer-
den  oorspronkelijk  26  begijnhoven voorgedragen.  Na  het  bezoek  van  een 
commissie  van experts  werden  uiteindelijk dertien  sites  aanvaard,  ni.  die-
gene  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 gemeenschap-
pelijk 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' ge-
noemd  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 Wereld-
erfgoed 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`.  

Dendermonde  

Een eerste begijnhof  in de  buurt  van de Sint-Giliskerk  dateert  van 1 260 .  
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., Het  Pil,,,se - 

lijk Begijnhof  De  Wijngaard"  in Brugge,  Tielt  1992. 
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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  wer-
den  de  oorspronkelijk  lernen  woningen  in  steen heropgebouwd  tot  een ho-
mogeen 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  voor-
malige  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  stads-
muren.  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 ge-
speeld bij  de  ontwikkeling  van het  hof.. 

Geraadpleegde  werken:  STROOBANTS  A., 700  jaar  Begijnlio/ De,idaînio,ulc,  

1988.  
1(1 Geraadpleegde  werken:  VERMIJYTEN  F.,  Onze  Vlaamse Begijnhoven,  Ant-

werpen  1973.  
Geraadpleegde  werken:  VERMIJYTEN  F.,  Onze  Vlaamse  Beg/jîilioren,  Ant-

werpen  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  wo-
ningen  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 begijnen-
leven. 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  Hoog-
straten  1380-1600,  Hoogstraten  1959. 

2 0  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 ka-
rakter  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 Begijnhof  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 
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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 tege-
moet  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  ver-
dwenen.  
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)  doormid-
den gesneden  en in 1944  gebombardeerd.  Het  werd  gereconstrueerd, ter-
wijl 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 be-
perkt begijnhof.  Nu  blijft  er  nog  alleen  de Graethemkapel  als  getuige.  Het  
begijnhof  van  Brussel  (1252)  telde ooit  800  begijnen  op  een  totale  bevol-
king  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 moes-
ten  de  begijnen  er  in 1872  plaats maken.  De  grachten  werden  gedempt  en  
er werden  nieuwe straten getrokken, waardoor  het  geheel  in het  stads-
centrum  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, vroe-

ger  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 opge-
richt.  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  ontman-
teld  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 straat-
naam  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 middel-
eeuwen  tot 1579),  Geel  (midden  13  de eeuw),  Gent -  Blauw begijnhof  (14 1 
eeuw), Geraardsbergen  (1244,  gesloopt  in 1880),  Gistel  (1275,  verdwe-
nen 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  - Sint-
Thomas (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 herinne-
ringen  in  plaats-  en  straatnamen, zoals  in  Middelburg,  Hulst,  Haarlem, Eind-
hoven, '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 Cal-
ais); 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.  So-
ciaal-econoniisclie  en  m orfologische  veranderingen  in de  Vlaamse begijnhoven  
i'anaf  het  einde  van de  Franse  revolutie, Verhandeling ingediend  tot  liet beha-
len  van de  graad  van  licentiaat  in de  Geografie  an de  KUL  Leuven 1999, - 
VAN AERSCHOT-VAN HAEVERBEECK S.,  Vlaainse  Begijnhoven. Een rijk  
verleden, een  boeiend  heden, een verzekerde toekomst. Persnota naar aanlei-
ding vande ekeig  van de  Vlaamse Begjnhoven  als  Unesco  Werelderfgoed.  
Ministerie  van de  Vlaamse Gemeenschap, Afdeling  Monumenten  en  Land-
schappen. -  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  

4.1 	Hoogstraten 

Hoogstraten  en  Wortel behoorden,  tot de 11  de  of de  12 de  eeuw,  tot het  grond-
gebied 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  ver-
volgens  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 toe-
gewijd 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  begij-
nen, 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 stier-
ven  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  Hoogs tralen, HOK  1936, - LAMBRECHTS R., Het Beg//u/ia! van 
Hoogsiraten  1 380 -  1 600,  HOK  1959,  - LAUWERYS .1.,  Hoogstraten, Vrij -

lucid en  Heerlijkheid, HOK 1 96 3).  
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De  historische  nota  
Voor  de  aanvang  van de  restauratie  werd er  een  historische  nota  
opgemaakt.  In  deze studie  werd  vooral  de  bouwevolutie  en  -geschie-
denis  van de  woningen onderzocht.  De Hof- en Conventrekeningen, 
die op het  eerste gezicht  de  meest aangewezen bronnen lijken,  ver-
melden  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  ver-
meld 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), eige-
naar  van het  hof vanaf  het  einde  van de  18 de  eeuw. Verder zijn  er  de 
kadasterplans, die  vanaf  1830  opgemaakt  werden  voor  het  Ministe-
rie  van  Financiën  en  tenslotte zijn  er  de  bouwaanvragen  en de  aan-
bestedingen, 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  vroe-
gere bouwconstructies Vrij.  Sporen  die het  uitzicht  en  indeling  van de  
huizen  in  een vroegere periode zichtbaar maakten: sporen  van  vroe-
gere 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  gege-
vens 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  wor-
den.  

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 uitge-
vaardigd 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 vroe-
gere 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  

ei,  Families,  deel  I, 110K 1940, - ADRIAENSEN E., I loogstraten, ftr.a,ne -

fing  van  hamut  schilf eim,  1899,— LAM  BRECHTS  R., Het  Begijnhot ian  Hoog-

straten  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  toe-
gangsweg 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 de-
finitieve plaats  en  vorm  krijgen  in 1635,  wanneer  het  hof uitbreidt  in de  rich-
ting  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,  even- 

10 Zie  LAMBRECHTS  R.,  Hel  Begijnhof van Hoogstralen  1380-1600,  Hoog-

straten HOK  1959 
U 	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 

37 



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  zuider-
muur, zeker niet meer  in 1600. Het  begijnhof  had  toen  al  een tweede in-
gang, 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  verzeke-
ren,  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. 

33 	Gerneentarchief  187 B2, p 74  
34 	Gemeentearchief, 187 BI, p 84  

Gemeentearchief,  187 BI, p 39 
16 	Gen1eentearchief,  187  Bi,  p 84  
37 	Gemccntearchief, 187 B2, P  64-65 
18 	Gerneentearchief,  187 B2, p 27 
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Het  tweede  huis,  nu het  nummer  24, was het  enige  huis  dat niet bescha-
digd  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  wester-
gevel  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  zon-
der 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 ' 41 .  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.  
De  eerste woning kreeg een schaliën dak  in 1649, de  tweede  pas in 	 .43 

 

Op  dat  moment  moest  de  woning, zoals  alle andere begijnhofhuizen,  een  
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  bewoon-
ster bij  testament tot  armenhuis  was  bestemd. Waarschijnlijk  werden  met 
de  overblijfselen  van  dit huis  de  woningen  14, 15 en 16  gebouwd 44. 

 

Gerneentearchief,  187 BI, p96-98 
40 	Gemeentearchief,  187 BI, p  4  
41 	Hofmanualen  183 A4, p  118  

Gemecntearchief ,  187 BI, p  55-56.  
Gemeentearchief,  187 B2, p55:  Acturn  1655.  
Graadpleegde  werken: LAMBRECHTS  R., Het  begijnhof van Hoogstralen  
1380-1600, Hoogstraten HOK  1959,  - LAIJWERYS  J., Het  begijnhof 
vanHoogstraten, deel  (HOK  1974),  deel  Il  (I-10K 1975),  deel  Ill  (HOK  1976).  
HENDRICKXJ., STEYLAERTS  E. en  ADRIAENSENS  H,.  Historische  Nota 
belief/ende  liet Begijnhof van Hoogslraten,  Het Convent 1993. 
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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 bereik-
baar  met  een  ladder  langs  de  voorgevel.  De  muur, evenwijdig tussen  de  voor-
gevel  en de  latere  uitbouw  -  de  keuken  en de  kelder  met  daarboven een opka-
mer—  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 vlecht-
werk  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 be- 
houden, 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 brand-
hout, kon  men  enkel bereiken  met  een  ladder,  langs  de  luiken  in de  voorge-
vel.  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 her-
kenbaar. Meestal  werd  de  hoogte  van de  oorspronkelijke achtergevel niet 
aangepast  en  dikwijls bleef  de  oude muurplaat liggen 45. 

41  Geraadpleegde  werken:  LAMBRECHTS  R.,  Het  /egifnho/ww Hoog,slraten  

1380-1600,  Hoogstraten HOK  1959, - LAUWERYS J.,  liet  begijn/io/ ia/i 

Hoogs/ralen,  deel  1(1 IOK  1974).  deel  11  (HOK  1975),  deel  111  (HOK  1976). 
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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  bouw-
akten 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  Vrij-

heid,  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 onttrok-

ken, zoals  we die in  een groot aantal  andere  begijnhoven zien.  Die  om-
muurde 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 rten  gebouwd.  In de  beglaasde  rond-

boognis 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  bou-
wen  pe rfect  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  bouwvergunnin-
gen  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  Hoog-
straten  en de  hertogen  van Brabant.  

Eerder  in  deze uitgave beschreven  we de  vrijstellingen  die de  begijnen ont-
vingen  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  vrij-
stellingen.  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  

1 380 — 1 600,  Hoogstraten HOK  1959, - LAUWERYS J., Het  begijnhof  van  
Hoogstraten, deel  I  (HOK  1974),  deel  11  (HOK  1975),  deel  III  (HOK  1976), 
HENDRICKX J., STEYLAERTS E. en ADRIAENSENS H.,  Historische  Nota  

betreffende  liet  Beg/folio!  "an  Hoogstraten,  1993. 
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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,  ver-
blijven  er  13  begijnen  op het  hof. Bij  de  haardtelling  in 1553  werd er  mel-
ding  gemaakt  van 14  woningen  en  een pastorij.  Er  verbleven toen  mini-
mum 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  be-
gijnen.  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.  

Jaar Aantal Aantal 
begijnen inwoners  

1381 13 
1555 27 
1600 28 400 
1603 3 400 
1613 15 
1619 82 
1664 123 
1693 178 1100 
1700 160 950 
1768 85 1300 
1774 80 1400 
1801 71 1500 
1810 53 
1851 23 1800 
1900 19 2700  

47  Geraadpleegde  werken: LAMBRECHTS  R., Het  hegi/niio/ vail Hoogstrale n  

1380-1600,  Hoogstraten HOK  1959.  -  LAU WERYS  J., Het  begijnhof  van 
Hoogstraten, deel  I  (HOK  1974),  deel  Il  (HOK  1975),  deel  III  (HOK  1976). 
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In  totaal zijn  de  namen bekend  van  een  800-tal begijnen  die door de  eeu-
wen heen  op het  begijnhof verbleven.  Van de 605  vrouwen, waarvan  we  
ook  de  geboorteplaats  kennen,  zijn  er  opvallend veel afkomstig uit  Neder-
land,  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  Minder-
hout,  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 gebo-
ren  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 ver-
liet  het  hof  in  augustus  1972 en  stierf enkele maanden  later, op 10  decem-
ber  1972, in het  rusthuis  van  Hoogstraten 48. 

Geraadpleegde  werken: LAMBRECHTS  R.,  fiel  begijn/io/ ian Hoogstraten  

1380-1600,  Hoogstraten HOK  1959, - LAUWERYS J., Het  beg//n/wi ian  

Hoogstralen, deel  I  (HOK  1974),  deel  II  (HOK  1975),  deel  Ill  (HOK  1976). 
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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  straf-
fen.  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. 

 

Geraadpleegde  werken:  LAM  BRECHTS  R.,  liet  beg/in/wi ian Hoogstraten  

138-1600,  Hoogstraten  NOK  1959.  -  SIMONS  W. en TROOSKENS M.,  Be-

gijnen  en  Begijnlioi'en,  Algemeen Rijksarchief, Brussel  1994,  
TRIEST MONIKA,  Het  besloten hof Leuven  1998.  

50 Geraadpleegde  werken:  LAM  BRECHTS  R.,  Hel  begijnhof  ian  Hoogstraten  

1380-1600,  Hoogstraten HOK  1959,  -  SIMONS  W. en TROOSKENS M., 
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5.3 	De  provisor  of  visitator  

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 zaken-
waarnemer,  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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