
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. 

 

L,1 

	
Mi  t ON  lm 11  

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.  

Voor Hoogstraten dateren  de  statuten uit 1509,  met  aanpassingen  in 1606, 1646 
en 1712.  

5 4 Geraadpleegde  werken:  SIMONS  W. en TROOSKENS M.,  Begijnen  en  

Begijnhoven, Algemeen Rijksarchief, Brussel  1994, -  TRIEST MONIKA,  
Het  bes/ole,,  hof,  Leuven 1998, - LAMBREC UTS R.,  1-let begijnhof van Hoog-

straten  1380-1600,  Hoogstraten HOK  1959. 
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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 voor-
zien.  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 ge-
loften 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 ko-
men. 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 in-
begrepen.  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  

55 	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  Hoog-
stralen, 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  binnen-
kwamen  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 ver-
laten.  Het was hen  verboden om wedstrijden, spelen, dansfeesten, bruilof-
ten  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  ver-
vaardigd 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. Wan-
neer ze  in de  stad  gingen,  droegen ze een 'huyck'  of  kapmantel  en  een 
zwarte strooien  hoed, over  kort  geknipt haar`. 

57  Geraadpleegde  werken: LAMBRECFITS  R., Het  begijnho/  van  Hoogvtralen  
1380-1600,  Hoogstraten HOK  1959, -  SIMONS  W. en TROOSKENS M.,  
Begijnen  en  Begijnhoven, Algemeen Rij ksarchief, Brussel  1994, 
TRIEST MONIKA,  Het  besloten hof  Leuven 1998. 
Geraadpleegde  werken:  SIMONS  W. en TROOSKENS M.,  Begijnen  en  
Begijnhoven, Algemeen Rijksarchief, Brussel  1994,  TRIEST MONIKA,  Het  
besloten  ht.  Leuven 1998.  
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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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  persoon-
lijk gebruik. 
Familieleden  van  een begijn,  die  zelf geen begijn  waren,  konden  dus  nooit 
aanspraak maken  op de  eigendom  van het  huis.  De  huisraad  en  eigen-
dommen 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  ei-
gendom  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  over-
dracht  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 moge-
lijk  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  Geraadpleegde  werken: LAMBRECHTS  R.,  Hei  begijnhof  van Hoogstralen  
1380-1600,  Hoogstraten HOK  1959 -  SIMONS  W. en TROOSKENS M.,  
Begijnen  en  Begijnhoven, Algemeen Rijksarchief, Brussel  1994  —TRIEST 
MONIKA,  Het  besloten  ho/ Leuven 1998 - OLYSLAGERS WA., 750  jaar 
Begijnen  te  Antwerpen. —1985. 
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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 han-
denarbeid  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  bewo-
ners  van het  hof. 

Tenslotte  waren er  een aantal begijnen  die  hun  brood  verdienden  door  kin- 
deren 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  huis-
onderwijs 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 Minder-
hout  in,  samen een  schaarbos  en  een beemd  op  Elsbroeken,  en  een  mast-
bos  in  Loenhout.  Dit  laatste bos alleen  had al  een waarde  van 3 000 gul-
den 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  midden-
gang van de  kerk, dichtbij  de  communiebank, ze gaf opdracht om  800  mis-
sen  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 rede-
nen verboden om  nog  begraven  te  worden  in de  kerken 62. 

Geraadpleegde  werken:  SIMONS  W. en TROOSKENS M.,  Begijnen  en 
Begijnhoi'en,  Algemeen Rijksarchief, Brussel  1994 -  TRIEST MONIKA,  
Het  besloten hof,  Leuven 1998.  
Geraadpleegde  werken:  LAMBRECHTS  R.,  Het begijnhof van Hoogsteaten  
1380—I 600 , Hoogstraten HOK  1959, LAUWERYS J.,  fiel  begijnhof  van  Hoog-
straten, deel  I  (HOK  1974),  deel  II  (HOK  1975)  deel  III  (HOK  1976), 
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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  huur-
den  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  Hoog-
straten 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 gehou-
den. 

Aan  het Convent was  een ziekenhuis  of  'infirmerie'  verbonden, aanvanke-
lijk  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  geda-
teerd 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 uittrek-
blad  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 (om-
streeks  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 Con-
vent en de  infirmerie  de  rijkste instellingen  van het  begijnhof waren`. 

63  Geraadpleegde  werken:  LAM BREC  HTS  R.,  Hei  begijnhof van Hoogstraten  
1380 -1600,  Hoogstraten HOK  1959, LAUWERYS J.,  Hei  begijnhof van Hoog-
straten, deel  I  (HOK  1974),  deel li (HOK  1975)  deel  III  (HOK  1976) 
HENDRICKX J., STEYLAERTS E en ADRIAENSENS H.,  Historische  Nota  
betrettènde  het BegijnhoJ van  Hoogstraten,  Het Convent 1993. 
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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 or-
ganisaties  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 pro-
ven'  niet naar goeddunken uitreiken.  Alleen  de  begijnen,  die door de  pas-
toor  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 had64 .  

	

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 instellin-
gen bestonden  er  ook beurzen  en  'uitdelingen'. Daarmee zorgden méér 
begoede begijnen  na  hun dood voor  de  noden  van  andere  begijnen  of  kin-
deren  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,  kape-
laan  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 ge-
bruikt  worden  voor  andere  behoeftige begijnen. Zeventig jaar  na  de  stich-
ting  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  Hoog-
straten 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. 

64  Geraadpleegde  werken:  LAMBRECHTS  R., Het  begijnhof van Hoogstralen  
1380-1600,  Hoogstraten HOK  1959,  LAIJWERYS  J., Het begijnho/  l'an  hoog-
straten, deel  I  (HOK  1974),  deel  Il  (HOK  1975)  deel  Ill  (HOK  1976),  SIMONS  
W. en  TROOSKENS  M.,  Begijnen  en  Begijnhoven, Algemeen Rijksarchief, 
Brussel  1994. 
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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 kinde-
ren 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  aanwe-
zig  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 gron-
den  na,  die nu  deel uitmaken  van de  ver-
kaveling Thijsakker. Sindsdien beschikt  de  
Studiebeurs Stichting  Van de Sande over  
voldoende middelen om jaarlijks een  100-
tal 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  Hoog-

straten, deel  I  (HOK  1974),  deel  Il  (HOK  1975)  deel  III  (HOK  1976).  Zie ook  
D Hoogstraatse  Maand, 15 ,1 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 Hoog-

straten, 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. 
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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 indi-
vidueel. 

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 Geraadpleegde  werken:  LAM BRECHTS  R.,  liet  begijnlio/ %'afl Hoogstraten  
1 380-1600,  IIooslraten  HOK  1959,  SIMONS  W. en TROOSKENS M., 
Beg ijnen  en B egijnhoven, Algemeen Rijksarchief, Brussel  1994. 
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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  tus-
sen  1680 en 1687  opgetrok-
ken  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 bou-
wen  op  Houtel'. Nadat  er  
nog  een tweede  oven  ge-
bouwd  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  so-
beider  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 ar-
chitect"  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  kerk-
toren 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 versie-
ring.  De  ingangsdeur  is  omlijst  met  een rijkversierd portaal  in  witte steen.  In 
de met  schelpmotieven versierde nis boven  de  ingangsdeur staat een ge-
kroond 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  eer-
ste 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  Perso-
nen:  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  evan-
gelisten,  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  geschil-
derd  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  wa-
ren?  

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. Tus-
sen  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  ge-
sluierde  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.  Bo-
ven  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  uitge-
spreide vleugels.  

Het  tafereel, dat  in 1685 door  Lodewijk Maes  werd  geschilderd, stelt boven-
aan  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  tro-
feeën 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  maag-
den: 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 en-
gelen 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 mono-
gram van Maria in  dezelfde rijkelijke versiering.  Op de  zuil aan  de  buiten-
zijde 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  kroon-
lijst  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 zuil-
tjes aan  de  buitenzijde,  die door  een bloemslinger  met de  middelste ver-
bonden 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  in-
wendig  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  pe-
riode.  In 1926  werd  een  elektrische  installatie voor  de  blaasbalg geïnstal-
leerd.  

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 frag-
menten 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  overgangs-
periode  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  bis-
schop  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  elemen-
ten  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  Hoog-
straten).  

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  zuid-
gevel.  De vier  overige ramen  dichter  bij  het  altaar, zijn  vier  jaar  later  ver-
vaardigd.  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 gebrui-
kelijk 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  eigen-
dom  van de  kerk, maar wel  van het  begijnhof. Zo behoorde ze  op  bestuur-
lijk 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. 

 

('° 	Geraadpleegde  werken:  LAMBRECI-ITS R., Het  begijnhof van Hoogstralen  
1380-1600,  Hoogstraten HOK  1959,  LAU  WERYS  J.. Het beg/f uhof van  Hoog-
straten, deel  1  (HOK  1974),  deel  IT  (HOK  1975)  deel  Ill  (HOK  1976). 
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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  terug-
keerden  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  sep-
tember  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  bui-
ten  het  hof  lagen,  aangeslagen. Een aantal  andere werden  door de  begij-
nen 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  hui-
zen. 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 verwij-
derd  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' opge-
ruimd, omdat  men in de  kerk  het  'Feest  van de  Soevereiniteit  van het Volk'  
organiseerde, een zonderling profaan feest waaraan  de  begijnen zich ze-
ker 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  wo- 
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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 Fran-
stalige akte  van 25  mei  1820,  beloven  de  begijnen om een kosteloze  school 
op  te  richten.  Daarmee hoopten ze  in de  tweede  reeks der  religieuze vere-
nigingen 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 her-
opbloei 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 	Geraadpleegde  werken:  LAUW ERYS  J.,  Hei  begijn/wf  van Hoogsiraten,  deel  I  
(HOK  1974),  deel  11(1 IOK  1975)  deel  Ill  (HOK  1976). -  SIMONS  W. en 
TROOSKENS M.,  Begijnen  en  Begijnhoven, Algemeen Rijksarchief, Brus-
sel  1994.  

li 	Geraadpleegde  werken: LAIJWERYS  J.,  Hei  begijnhof van  I-Ioogsiraien,  deel  1  
(HOK  1974),  deel  11  (HOK  1975)  deel  III  (HOK  1976). 
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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  pas-
toor  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 ak-
koord,  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  mo-
ment  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 voortle-
ven  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  vie-
ren  in die  tijd een hele zondagnamiddag  op het  hof komen spelen. Bij  val-
avond vertrokken  de  kinderen  in  groep naar  huis,  terwijl ze  het lied  zongen 
dat  de  kinderen  nu, op de  voorlaatste zondag  van  augustus,  nog  zingen:  

Als  '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, ge-
nummerd  van 41 tot en met 9974  Dit  houdt  in  dat  de  nummers  40 en 100 
reeds  afgebroken  of  samengevoegd zijn.  Meer  gegevens hierover ontbre-
ken  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 verval- 
len 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 vol-
gens  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 wor-
den"79 .  

n 	Gemeentearchief, 188, lijst  met de  huizen  ,  1798.  
74 	Gemeentearchief, antwoord  op de brief van dc  burgemeester  van  Hoogstraten  

dd.  20  augustus  1826.  
75 	Stadsarchief, 188,  de  Commissie  der  Godshuizen  te  Hoogstraten, zitting  27  ja- 

nuari  1931. 
76 	OCMW-archief Hoogstraten,  dossier  Begijnhof, zitting  van 14  Mey  1832. 
n 	OCMW-archief Hoogstraten, notulen  van de  vergadering, zitting  van  

20juni  1836.  
OCMW -archief Hoogstraten,  notulen  van de  vergaderingen. 

79 	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  recupera-
tiematerialen.  

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 ston-

den, duidelijk zien.  

Aanvankelijk wou  de  Commissie  de  huizen vervangen  door  dertien nieuwe, 
ontworpen  door architect Ernest  Pelgrims80 .  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 veran-
deringen meer gebeurd  op het  begijnhof.  In 1920  besliste  de  gemeente- 

80 	Gemeentearchiel plannen  van Architect  Pelgrims,  28 october  1899.  
a 	Provincie-archielAntwerpen.  dossier  Begijnhof Hoogstraten, briefaan  de Gou- 

verneur  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  alge-
meen: 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 noodzake-
lijke  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 onge-
noegen kenbaar  in  een  "Open brief  aan  het  OCMW": 
'Ondergetekenden, bewoners  van het  begijnhof,  willen  hiermede hun onge-
noegen 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  rio-
len.  Deze  weinig hygiënische omstandigheden kunnen niet  anders  dan  rat-
ten  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. 

Gemeentearchief, notulen  van de  gemeenteraad, zitting 10 juni  1920.  
83  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  gezin-
nen  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  verschil-
lende  fasen  restaureren  en  renoveren om  er  "sociale  woningen  te  realise-
ren,  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 aan-
kan  en het  beter  is  om  het  hof  te  verkopen.  

De  Turnhoutse Maatschappij voor Huisvesting wordt  door het  OCMW  als  
bevoorrechte  pa rtner  beschouwd.  "Als  de  Turnhoutse Maatschappij voor 
Huisvesting  het  begijnhof kan kopen, volgt daaruit  automatisch  dat  de  hui-
dige 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  ver-
koop 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  'probleem-
gebied' 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 fiii -
lieu  dd.  19  oktober  1984. 
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Ondanks  het  feit  dat  er stemmen  opgaan om  de  huizen  te  privatiseren, be-
slist  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  groen-
voorzieningen  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  Mo-
numenten  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  Huisves-
ting).  G.  Doms  (afgevaardigde gemeenschapsraad Hoogstraten),  Alfons  Van 
Huffel  (afgevaardigde van  de  CVP-fractie),  M. Embrechts  (voorzitter Kerk-
fabriek  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  (afgevaar-
digde  Monumenten  en Lanschappen). Harry Vanderhensi  (afgevaardigde  van 
de  gemeentelijke administratie  en  secretaris  van de  Stuurgroep).  
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Aankoop begijnhof  
9 500000  BEF 	60%  Plan  Akkermans  5 700 000  BEF  
/ 	•) L2 '  

40% Stadsbestuur  3 800 000  BEF  
9M,199 _54 „ 

Restauratie woningen:  
70 000 000  BEF 	60% Afdeling  M  &  L 42 000 000  BEF  

1735254.000 041 152.801 

20% Provincie  14 000 000  BEF  
41 050.93 O 

20%  Stadsbestuur  14 000 000  BEF  
7,47 957 93 4  

Renovatie woningen (gedeelte dat niet  in  aanmerking komt voor subsidie  
van  Monumenten  &  Landschappen).  

47 500 000  BEF 	60%  Plan  Akkermans  28 500 000  BEF  
1 	17749.1.200 

40% Stadsbestuur  19 000 000  BEF  
470 997,69 6  

Riolering,  wegen  en  groenvoorzieningen:  
7 500 000  BEF 	100%  Wet  Brunfaut  

153 920 14 '0  

Aankoop, restauratie  en  inrichting  museum 
2 800 000  BEF 	60% Ministerie Cultuur  

69.14(4196 
40% Stadsbestuur  

Totale  kostprijs  
137 300 000  BEF  Vlaamse overheid 

Provincie 

Stadsbestuur  

7 500 000  BEF  
185 920.14   

1  680 000  BEF  
41 546,11 '1 

1 120  000  BEF  
">7"54  07 s 

85 380 000  BEF  
2 11  Ei  51 '.1.90 4 

14 000 000  BEF  
341' 050937 

37 920 000  BEF  
940012.246 

In  haar  aanbevelingen stelt  de  stuurgroep:  "Wie als  bouwheer gaat optre-
den  is  momenteel  nog  niet geweten.  Er  liggen  nog steeds  mogelijkheden  
open  om zelfs vanuit verschillende initiatiefnemers  de herwaarderings-
operatie  te  begeleiden  en tot  een goed einde  te  brengen".  

Minister Paul  Akkermans,  de  grote promotor  van het project, is  zéér  opti-
mistisch.  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 gereno-
veerde 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  wonin-
gen toch maar aan particulieren  te  verkopen.  

Op 30  november  1984  wordt  de  aankoop één  pang  bekrachtigd, onder voor-
waarde  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 Maat-
schappij voor  Kleine  Landeigendom,  die in  augustus  '85  als  bevoorrechte  
pa rtner  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  maat-
schappij akkoord kunnen gaan"  met  erfpacht, maar verder  in de  tekst pleit  
men  voor aankoop.  In  hun  kandidatuurstelling  verduidelijkt  de  maatschap-
pij  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 toe-
gewezen  worden  aan kandidaten  met  een beperkt inkomen. Gezien  de  te  
verwachten prijs  der  woningen zou  dit  'beperkt inkomen' zich nochtans eer-
der situeren  rond  de  hoogst toegestane grens voor  het  bekomen  van  een  

90 	Gemeentelijk archief, notulen gemeenteraad  5  augustus 198 5 .   

9 1 	Archief Stedelijk  Museum:  Gewestelijke Maatschappij voor  de Kleine Land- 
eigendom.  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  ver-
kocht worden,  behoudt  de  maatschappij  het  recht  van  wederinkoop  en  voor-
ziet 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  gemeente-
raad  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 tegen-
spraak 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 stook-
plaats.  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 Fusie-
belangen  het  probleem  op 20  januari  1986 op de agenda van de  gemeen-
teraad 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  fe-
bruari  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 eige-
naar 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 burgemees-
ter  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  ja-
nuari  1986  wordt  de  beslissing verdaagd.  De  burgemeester heeft onver-
wacht 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 om-
schreven.  Het  bedrijf uit  Beerse  wil een aantal  van de  woningen voor  27  jaar  
in  erfpacht nemen,  als  verblijfplaats voor buitenlandse bezoekers  en  mede-
werkers  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 reke-
nen.  

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  mil-
joen  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 trainings-
centrum  in de Kempen.  Hoogstraten heeft  in  Europees  verband  een gun-
stige ligging.  Het  besloten begijnhof  is  uitstekend geschikt voor  het  inrich-
ten  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 Minder-
hout 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  toe-
bedelen doet  de  wenkbrauwen fronsen.  "Hoe  kan een huisvestings-
maatschappij  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 	Gemeentelijk archief, schriftelijke kandidatuurstelling vzw Spijker, afdeling 
Hotelschool dd.  16  februari  1989.  

94 	Gazet  van Antwerpen 31  december  1988.  
95 	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 burge-
meester  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  museum-
functie 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 erfpacht-
overeenkomst af  te  sluiten  met de  vzw Ekonomaat  Spijker 97 .  De  gemeen-
teraad 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 pro-
ject  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  voorberei-
dend  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 comforta-
bele tweepersoonswoningen maken.  Men  streeft naar een gemengde be-
volking, maar rekent toch vooral  op  senioren  die  zelfstandig kunnen wonen.  
De  financiering  van  deze tweede  fase  zou  via  leningen,  sponsoring en  aan-
delen moeten gebeuren.  De  kandidaten  melden  zich  al  aan, zegt  de  direc-
tie, 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 geïn-
teresseerd 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  bewo-
ners  van het  begijnhof,  is  er  nog  niets  ten  goede veranderd, integendeel.  

In 1988 is Piet Jan Rombouts, die  jaren  op het  begijnhof woonde,  de  drij-
vende  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  mid-
denstand 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  rijks-
wacht 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 weg-
gerukt  en meters  hoge muren storten  in.  Wanneer  het  schepencollege  de  
toestand bespreekt wordt  "het  slopen  van de  gebouwen wegens instortings-
gevaar  als  één  van de  mogelijkheden weerhouden." 101  

Gazet  van Antwerpen.  
Archief Stedelijk  Museum,  Stadsarchief,  brief van  Notaris  Van den  Bossche 
dd.  1  oktober  1990. 

100 De Hoogstraatse  Maand, april  1988.  
101 Vergadering schepencollege  12  februari  1990. 



De  woningen  worden  niet afgebroken maar  er worden  ook geen herstellings-
werken 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  stel-
den  vast  dat  bi]  de  recente stormen grote delen  van de  daken  van de  zuide-
lijke  gebouwenri]  ernstig  werden  beschadigd. ik wil  u  wijzen  op  artikel  11  §  I 
van het  decreet  van 3  maart  1976  inzake monumenten  en  stads-  en  dorps-
gezichten, 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  weder-
bestemming  van de  lokalen  niet verder  in het  gedrang  te  brengen. " 102  

Geen enkele instantie geeft gevolg aan  het  schrijven.  Noch  het  stadsbe-
stuur,  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 Ant-
werpen 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 on-
derwijs  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 Archief Stedelijk  Museum, brief van de  afdeling  Monumenten  en  Landschap-
pen aan  directeur  Laurijssen  van vzw Ekonomaat  Spijker dd.  6  februari  1990,  
getekend  Francis Brenders. 

11  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 kandi- 
datuur 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  wer-
ken 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  Minder-
hout.  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, inte-
gendeel.  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 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  service-
woningen 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 zor-
gen 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  be-
woners  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  open-
bare 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  onder-
spit 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  mil-
joen  BEF  (495 787,04€)  als  winstderving.  

08  Stadsarchief, notulen  van de  gemeenteraad  van 27  december  1990. 
1 09  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  be-
spreking  van de  begroting  1992,  onverwacht  met het  voorstel om  het  
begijnhof  dan  toch maar  te  verkopen.  Het  voorstel haalt  echter  geen meer-
derheid.  Met 12  stemmen  (CVP, EB  en DE)  tegen  de  verkoop  en 9  stem-
men  (KVB)  voor, wordt  het  voorstel om  de  eigendom  te  verkopen weg-
gestemd".  

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. 

Stadsarchief, notulen  van de  gemeenteraad  van 23  december  1991. 
11 4  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  an-
deren  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  fe-
bruari  1992  kandidaat.  Deze  firma is  gespecialiseerd  in  restauraties  en  kan 
een groot aantal referenties voorleggen 7 .  Op 17  maart  1992  laat  de  direc-
tie weten dat hun  firma  geen voorstel zal indienen.  
De firma Van  Lierde  - Baert  uit  Antwerpen  stelt zich één  dag  later  schrifte-
lijk 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 kun-
nen 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 restau-
reert  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. 

2 0  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  
p/a  Jef  Martens  

Lindendreef  15 
2320  Hoogstraten  

03/3144321  

27.02.92 

:D  1QQTRATEf'  
INGEKOMEN  

2 o  fl2  

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 oarti-
cuLiere Hoogstratenaren, zich kandidaat  te  stellen om con-
creet mee  te  werken  aan  de  restauratie  van  ons Begijnhof.  
Het Convent  ,  als vroeger gemeenschapshuis  van het  Begijn-

hof 	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 verantwoor-
delijk 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  flicht- 
Lijnen  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 -restauratie-
bewoning  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 be-
houden, 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 deskun-
dige zijn aangeduid  met  als  opdracht een schatting  te  maken  van het  ver-
lies  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 ver-
der  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, organi-
seren  elk  één  of  meer persconferenties  en  voeren briefwisseling om hun 
voorstel  te  verduidelijken  of  accenten  te (ver)leggen. 

' 	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.  

1,7  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 ak-
koord 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  achterlig-
gende 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  belangengroe-
pen  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  Land-
maatschappij,  die de  restauratie uitvoert  in twee  fasen.  Het Convent  wordt 
ingeschakeld bij  de  opvolging  en de  toewijzing  van de  gerestaureerde hui-
zen,  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 aan-
waaien.  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  projec-
ten.  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 sche-
pen' 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.  
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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  der-
tiende  punt van de agenda:  "Begijnhof: afsluiten  van  een erfpacht-
overeenkomst". 

31. De  raadszaal  van het  historisch  stadhuis  zit  afgeladen  vol.  Na  een groot aantal 
projecten,  die  om verschillende redenen niet doorgingen, hangt  er  een door-
braak  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 ko-
men 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  Land-
schappen. "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 uit-
spraak 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 ge-
beuren  en  desnoods  met  opbod  als er  meerdere kandidaten zijn.  De  voor-
rang moet gegeven  worden  aan inwoners  van  Hoogstraten.  En,  bij een 
mogelijke doorverkoop  van de  erfpacht krijgt  de  stad  het  recht  van  voor-
koop", 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  bren-
gen.  Het  begijnhof zal bewaard blijven  en de  voorwaarden,  die steeds  ge-
steld  werden  bij  de  aankoop  door het  stadsbestuur,  worden  waargemaakt  
in  dit  project.  Wij  stemmen  daarom voor  Het Convent",  besluit  de  burge-
meester.  
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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  burgemees-
ter 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  voor-
stel 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  weg- 
stemmen 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 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 
(Fusiebelangen)  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  onthou-
ding:  burgemeester  Arnold Van  Aperen (KVB).  

13  5 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.  

102  


