11 Het Convent
11.1

Blufpoker

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

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

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

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

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

Archief Het Convent, verslag van de (eerste) vergadering van 7 april 1992.
104

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

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

1

Ils

141
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Een vzw is een "Vereniging Zonder Winstoogmerk", wat men in Nederland
een "Stichting" noemt. Zie ook bijlage blz 179.
Zie bijlage blz. 182.
Archiefllet Convent, restauratie van het begijnhof, toelichting bij het voorstel
van vzw Het Convent met in bijlage: de statuten van de vzw l-let Convent, een
voorstel van crfpachtovereenkomst, een lijst van kandidaat leden en een nota
van nv De Ster in verband met sponsoring van het museum.
Archief Het Convent, persnota naar aanleiding van een persconferentie op
dinsdag 19 mei 1992 om 11 .00 uur in het vroegere Conventhuis op het begijnhof.
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- in de statuten en de erfpachtovereenkomst staan een aantal clausules
die speculatie met de woningen moet verhinderen;

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

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

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

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

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

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

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

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

141

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

L

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

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

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

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

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

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

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

Vóór het beëindigen van de restauratie konden de woningen (of de ruïnes)
niet verkocht worden. Een niet volledig gerestaureerd huis kwam, indien
het om welke reden dan ook van eigenaar moest veranderen, terug naar
Het Convent en dit tegen betaling van het instaprecht, waarop we verder in
deze uitgave terug komen, en de bewezen kosten. Dus enkel kosten die
met de nodige documenten gestaafd konden worden.
Deze clausule werd in het contract opgenomen om te voorkomen dat een
nieuwe eigenaar zijn ruïne met veel winst zou verkopen, op het moment dat
de restauratie van andere woningen al ver gevorderd was, en het voor iedereen duidelijk werd dat het project zou lukken.
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Zie blz 179 en 132
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41 Het zelfdu bruid zuven jaar latet.
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Op zon moment zouden de kandidaten in de rij staan. Dat wisten we en is
achteraf ook gebleken.
Na de restauratie mogen de woningen niet verkocht worden, gedurende
een periode van tien jaar vanaf de datum van de voorlopige oplevering en
de goedkeuring van de restauratie door de administratie Monumenten en
Landschappen.(18 oktober 1998)

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

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

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

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

OCMW staat voor Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn. Het is
het vroeger het COO (Commissie van Openbare Onderstand). Beiden zijn gegroeid uit het Bestuur der Godshuizen, instellingen waarvan eerder al sprake
was.
115

li

42. Voor de restauratie werden méér dan 80 vrachtwagens puin weggebracht.
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43. De zolders worden gebruikt, met oog voor de eeuwenoude dakgebinten.
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met de medewerking van de Koning Boudewijnstichting en de Nationale
Loterij opgericht is. Op dit initiatief komen we later terug.

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

loond 147

.

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

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

.

"a'
1 47

149

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

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

14)

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

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

121

-

•%• I

11

fl

ri

)I

45. De bepleistering was beschadigd en aangetast door huiszwam. (woning 13)
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46. Ondanks het schadebeeld werd de bepleistering gerestaureerd en dus niet geimiteerd.
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voor de bestaande toestand. Indien de toevoegingen op die manier gebeuren zullen ze ook afleesbaar zijn: wij zijn verplicht onze kinderen de mogelijkheid te bieden om nieuwe ingrepen te dateren.
Toch is die opdracht niet eenvoudig. Veel ontwerpers hebben de grootste
moeite om zich bescheiden en onderdanig op te stellen ten opzichte van
het monument. Ze kunnen niet aan de verleiding weerstaan om 'hun' stempel achter te laten met alle gevolgen daaraan verbonden.
Voorbeeld: om zolderruimtes bewoonbaar te maken kunnen geen dakkapellen met een vormgeving van voor enkele eeuwen toegelaten worden.
Aan de andere kant mag het monument ook niet 'bezwaard' worden met
een dakserre of een glazen 'kap', waarmee de ontwerper langs een
architecturaal hoogstandje de geschiedenis wil ingaan.
Soberheid en respect zijn hier de sleutelwoorden. Hetzelfde kan gezegd
worden van de indeling en de interieurs, die in de ruimte van de zolders
aangebracht worden. Deze zullen uitgevoerd worden in een hedendaagse
vormgeving en niet met gerecupereerde oude onderdelen, waardoor er twijfel
over de periode van oorsprong zou kunnen ontstaan.
De woningen waren uiteraard niet uitgerust met technische voorzieningen
die in deze tijd normaal en vanzelfsprekend zijn: sanitair, centrale verwarming enz. Vooral in de kleinere woningen was het vaak een probleem om
deze, binnen het volume van de bestaande constructie aan te brengen.
ffi

47 De kelder van woning nr. 15.
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48. Een kelderkeuken in woning nr. 15.

I 25

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

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

Structurele consolidatie
Door het ontbreken van wetenschappelijke inzichten in het gedrag van bouwconstructies, was de relatie tussen vorm en constructie in vorige eeuwen
zeer innig.
Wij zijn in dat opzicht één van de eerste generaties die de breuk tussen
vorm en constructie gemaakt hebben. Een goed voorbeeld zijn de muurankers, die als verbinding van de moerbalken en de muren een belangrijke
constructieve functie hebben. Onze generatie heeft in de 'hoevestijl' pe 126

11*1 pli

Pr,

r

--

49. / I )oystIdten is een dubbel -plein bcyi'n/iof. Hol nieuwe ei1/eeft zijn boomgaard.
liet oude erf de bleekweide.
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50. Hier is nu de keuken van woning nr. 35. Bij de restauratie zijn is al het bestaande, zoals deze pomp en de grote haard bewaard gebleven.!
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51. De toevingen zijn in eigentijdse vormgeving, duidelijk afleesbaar en te verwijderen zonder dat het monument beschadigd' is. (nr. 28)
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52. Tijdens de werken: het bestaande behouden en waar nodig de constructie verbeteren. Of het verleden een toekomst geven. (nr. 27)
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vp53.. De bestrating is in ternair zand. Kasseiën of andere steen zou afbreuk doen aan
het landelijk karakter van het hof.

131

node aan deze ankers een decoratieve functie gegeven, zonder meer.
Bij monumenten is dus niet alleen de vorm waardevol, maar ook de structuur, de gebruikte materialen en de constructies. Ze moeten dan ook op
dezelfde manier behouden blijven. Het is de bedoeling om deze structuren
eerder te consolideren dan af te breken en te vervangen door moderne
technieken.
Het probleem is nog breder. Bij restauratie zitten we met totaal andere gedragingen van materialen. Vroeger gebruikte men, om welke reden dan
ook, 'flexibele' materialen en constructies. De latere 'moderne' technieken
zijn stijve structuren. Daarom moet men bij herstellingen en aanpassingen
van monumenten op de eerste plaats traditionele 'flexibele' technieken toepassen.
Slechts uitzonderlijk kan gedacht worden aan het gebruik van moderne 'stijve'
structuren. Het gevaar is immers zeer groot dat er afstotingsverschijnselen
gaan ontstaan. Wanneer in een bestaande muur herstellingen uitgevoerd
moeten worden moet men gebruik maken van een zelfde cementsamenstelling. Te 'sterk' invulmetselwerk zal scheuren in een 'zwakker' of
méér 'flexibel' geheel.
Voorbeeld: het is niet aangewezen om bestaande vloerdelen, die bestaan
uit moer- en kinderbalken, af te breken om een betonplaat te storten. Buiten
het feit dat deze moer- en kinderbalken een documentarische waarde hebben, ontstaan problemen in de samenvoeging van flexibel metselwerk van
veldovensteen en kalkmortel met de betonplaat.
Bovendien zijn de bestaande funderingen onvoldoende om het supplementair gewicht van de betonplaat op te vangen.

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

150

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

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

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

-

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

54 m 2

1.9.58 5.
à 2 000 BEF

Kelder

15m 2

à 1 000

Zolder

37 m 2

à

750 BEF
18,59
à 750 BEF
r

Berging

7 m2

2914.129

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

6 750 BEF

18.fl9
277 500 BEF

TOTAAL

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

277 500 BEF x 1,2 %
Tuin

333 000 BEF
8 254,85 €

6 879,05 k

21 m 2 à 500 BEF
12.39 €

Vastrecht

10 500 BEF
260.29 €

70 000 BEF
1 735,25 €

413 500 BEF
10250.40€

ALGEMEEN TOTAAL

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

151

Ill

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

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

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

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

13

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

1,4

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

-

-

55

156

57

-

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

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

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

excl btw
107 182 984 BEF
2656 09660

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

niet in aanmerking voor subs.

19 634 520 BEF
486 727 €

mcl btw
113 613 963 BEF
2816 416,50 5

mcl btw

92 801 372 BEF
2 300 485,90

20 812 591 BEF
515 93065 €

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

Dakwerken

4 184 424 BEF
10372916 €

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

67

4 435 489 BEF
109952,90 €

11 723 346 BEF
290614.15 €

Vloeren en tegels

7 123 517 BEF
/

Timmerwerken

2.,

7 550 928 BEF

7

17476 362 BEF

18 524 943 BEF

433 227 €3

Schrijnwerkerij

21 088 991 BEF
/ 2, 41

Schilderwerken

7 687 489 BEF

21 34

22 354 330 BEF
4

1

8 148 738 BEF
202 00193

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

.

Archief Het Convent , brief van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap,
AROHM Bestuur Monumenten en Landschappen dd. 1 juli 1993 ref op/93.
144

OF 1134

is

.IIlik

Op 13 september 1993 werden de bouwvergunningen afgeleverd 159 en op
18 oktober 1993 ondertekende Johan Sauwens het Ministerieel besluit tot
toekenning van de restauratiepremies van de woningen`.

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

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

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

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

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

11.10.1

De muur rond het begijnhof

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

excl btw
9564276 BEF
237 092 20 2

mcl btw
11 572 774 BEF
286 88159

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

162

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

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

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

11.10.2.

mcl btw

12 174 514 BEF
301 708.31

.

Restauratie van de kapellen en de pompen

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

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

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

390 459 BEF

mci b t w
472 503 BEF

967930 €

11 713,00 €

Kapel Sint Jozef

233 072 BEF

282 018 BEF

exci btw

Totaal

5777,70 €

6991,04 €

623 531 BEF

754 521 BEF

1545693 €

18 704.09 0

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

Pomp 1: (rechts voor de kerk):

24229 BEF

Pomp 2: (achter de kerk)

48 084 BEF

600,62 €
1191.97 €

Pomp 3: (bij de St -Jozefkapel)

32 218 BEF
798,66 €

Pomp 4: (op het nieuwe erf)

37 579 BEF

De waterput

61 758 BEF

931,56 €

Totaal
Totaal dossier kapellen/pompen

726.75 €

58 182 BEF
1 442,29 €

38 984 BEF
966.39 €

45 470 BEF
1127,17 €

74 727 BEF

1 530,94 €

1 852,43 0'

203 868 BEF

246 681 BEF

5053,76 €

6 115.06 €

827 399 BEF
20510,69 €

165

mci btw
29317 BEF

1 001 153 BEF
24817,93 €

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

exci btw
1 031 390 BEF
25 56749

mcl btw
1 247 982 BEF
30 936.67 €

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

67

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

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

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

ecxl btw
13 184897 BEF

inc btw
15 953 725 BEF

3 187355 BEF

3856700 BEF

7901247 C,

605,10

Installatie lift

1 015 000 BEF
25161.19 €

1 228 150 BEF

Centrale verwarming

1 495 200 BEF

1 809 192 BEF
44 444

37 65.04
'

Electriciteit, veiligheid

2 903 710 BEF
71 951.09 f5

Ereloon architect Van Boxel

174 277 BEF
4 320.21

Ereloon architect Adriaensen

€

697 107 BEF
17 280 83 f5

Totaal:

22 657 546 BEF
561 665,89

30445.04

1

1

•'

1

3 513 489 BEF
51 057,12 f1

210875 BEF
5 227.45

843500 BEF
20 909,82

27 415 631 BEF
679615,14

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

68

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

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

ecxl btw
18 947 766 BEF

.9(
778 000 BEF
19286:12 6

Installatie lift
Centrale verwarming

Electriciteit, veiligheid

mcl btw
22 926 797 BEF

941380 BEF
23 3382:

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

1 228 150 BEF
30 445.04

2125710 BEF

2572109 BEF

1809192 BEF

82 694.97 6

Ereloon architect Van Boxel

174277 BEF

210 875 BEF

Ereloon architect Adriaensen

697 107 BEF

843 500 BEF

25 233060 BEF

30 532 003 BEF

S 232745
13311.82

Totaal:

62

1

10

511,21

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

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

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

1-11

Bron: nv Obourg Kalksteen, Carrière du Milieu, 7530 Gaurain-Rarnecroix (B)
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fruitsoorten op hoogstam 173 , staat een beukenhaag. Verder, bij de woningen 28 en 29 staat meidoorn, kruiselings of diagonaal geplant, een oude
manier van planten waardoor dieren niet door de haag konden ontsnappen.
Tussen de schuur en de kerk, achter de bolacacia's, is een veldboeket bloemen aangebracht 174 . Daarachter, tegen de begijnhofmuur, staat opnieuw
oud fruit op leibomen. 175 Naast de kerk, bij de beuk stond één van de oudste
treurwilgen van ons land. Hij was echter totaal verziekt en de stam was niet
méér dan een holle buis. Hij moest gerooid worden en werd vervangen
door Juglans Regia Buccaneer notenboom.

De aanleg van het begijnhof wordt geraamd op
exci btw
Verharding

8 866 140 BEF
1:

Allerlei

976 000 BEF
24

Onderhoud

1 51

Totaal

19 7Q

r

1180960 BEF
1 516 215 BEF
47

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

755

29275,23 51

1 253 070 BEF
11 9.57 79

Groenaanleg

mci btw

10 728 029 BEF

Si

3

59

2 456 651 BEF
60 89879 8'

15881 855 BEF
393 700,90 'S

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

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

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

174

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

Allerlei
Onderhoud
Groenaanleg

Totaal

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

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

btw

BEF
4±

BEF
4±

BEF
€

BEF

12 569 526 BEF
311 590.41 €

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

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

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

excl
1163920
23 852,02
3236 025
$0 21898

BEF
3:
3801 165 BEF
94 22842 0:

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

8201 110 BEF
203 30030 31

9678921 BEF
339 934.13 4±
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btw

BEF
4±

btw

BEF
€

BEF
31

BEF
0:

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

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

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

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

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

Aanleg begijnhof
Aanleg parking

1±

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

54 375 831 BEF

1 347 94190

11.11

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

.5

15881 855 BEF
333 700.99 43

9678921 BEF
2351533330

pro memorie
pro memorie

Werkingsmiddelen vzw
Open i ngsfeste n
Totaal

11 572 775 BEF

€

65 550 335 BEF
1 624 90036 43

De kostprijs van het project

11.11 .1 Subsidiemogelijkheden
De Vlaamse overheid voorziet een aantal financiële tegemoetkomingen om
monumenten te onderhouden en, indien nodig, te restaureren.
1. Op de eerste plaats is er, voor privé personen, een fiscale stimulans om
monumenten goed te onderhouden. De kosten gemaakt aan delen die
voor het publiek zichtbaar zijn (bijvoorbeeld daken, ramen en gevels), zijn
gedeeltelijk aftrekbaar van de belastingen, voor zover het gebouw niet verhuurd is. De helft van de kostprijs van de werken (of van het gedeelte dat
164

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

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

7 010 194 BEF
1 73 713 17 €

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

92_801 372 BEF
2 3014857€) 7

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

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

20 812 912 BEF

19 408 641 BEF
431 12764 €

143 650 619 BEF

Totaal kostprijs (incl. btw)

35 615 305,63

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

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

2 804 078 BEF
695112E-; El

o

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

22 798 543 BEF
56515111 €

Subsidie van het provinciebestuur

6 801 406 BEF
168 60245 €

O BEF

Subsidie van het stadsbestuur`
0f,
totaal subsidie:

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

Totaal eigen inbreng

BEF
-

2

BEF
€

143 650 619 BEF

Totaal kostprijs (inclusief btw)

3 561 005,83 €

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

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

o

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

10 483 625 BEF

7445441 BEF
184 57.45

o

o

o

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

35252 313 BEF

Sponsoring van De Ster en

acht andere bedrijven

7284717 BEF

Sponsoring door sympathisanten

1 150 870 BEF
28529:

Totaal inkomsten Bijzonder Fonds

61 616 966 BEF
1 527 44469 51

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

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

1. Restauratie muur
Rest. muur

12 174 514 BEF
301 738.31 €

Pompen/kapellen

1 2479 82 BEF

Totaal muur/pompen/kapellen

13 422 496 BEF
fr
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Restauratie museum
Museum Hoofdgebouw

14 363 816 BEF
356 )i1,69 '8

Bjgebouw
Buiten dossier

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

Totaal restauratie
Installatie lift

Centr. verwarming
Electr. veiligheid

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

BEF
BEF
€

BEF
6550 831 BEF

Totaal technieken

Erel. Van Boxel

210 875 BEF

Erel. Adriaensen

843 500 BEF
20 909 82 4:

Totaal erelonen

1 054 375 BEF
2637,27 41

Totaal restauratie museum
Aanleg tuinen
Aanleg Verharding

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

Allerlei
Onderhoud

€

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

Groenaanleg

2 215 465 BEF

Werken in méér

1 163 382 BEF
24 839,4$ 41

54 919.94 €

Totaal aanleg

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

Aanleg parking en plaatsing garages

9 678 921 BEF

Werkingsmiddelen van de vzw (1992 - 1999)

pro memorie

Openingsfeesten

pro memorie

Totaal, kostprijs gemeensch. delen

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

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

Subsidie aanleg begijnhof

6 984 999 BEF
173 15360

23 342.382 BEF

Totaal subsidie Vlaams Gewest

077; @42,59 3

Provincie
Subsidie muren/kapellen
Subsidie museum

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

Subsidie aanleg begijnhof

1'

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

Totaal subsidie Provincie
Stadsbestuur
Subsidie muren

2011 064 BEF
49 95207 €

Subsidie museum

2 896 152 BEF

Aandeel technieken.museum

5 609 451 BEF

Aandeel aanleg

4 317 405 BEF
7
'10702

7 '179373

1:2) 054 65 6'

Totaal subsidie en tussenkomst stadsbestuur

Privé kapitaal
Sponsoring
Bijdragen van de leden

14 834 072 BEF

8435 587 BEF
17929 066 BEF
26 364653 BEF

Totaal privé kapitaal

71 543 822 BEF

Totaal

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

Totaal kostprijs woningen 192

3 561 00583 €

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

71 543 822 BEF
213 52502 €

215 194 441 BEF

Totaal

5 334 530 55 1:

De financiering van deze kosten
13 804 121 BEF

Provinciebestuur 194

242 19522 5

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

Stadsbestuur 195

Vlaams Gewest`
Privé kapitaal 197

3 .1115:1 611 '2

Totaal

215 194 441 BEF
5 334 63085 €

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

Dit is de totale kostprijs van alle gemeenschappelijke delen, zoals de muur
rond hei hof, de pompen, de kapellen, het museum, de aanleg van het liofl de
parking tot cii met de werking van de vzw cii de openi n gsfeesten.
194
Totaal van de subsidie uitbetaald door het provinciebestuur.
Totaal van de subsidie op de gemeenschappelijke delen uitbetaald door de stad
l -loogstraten en hun aandeel in de technische uitrustiiig van liet museum.
‚‚ Totaal van de subsidie uitbetaald door het Vlaams Gewest.
97
Totaal van liet ingebrachte privé kapitaal (kapitaal van (le leden, ie l. de
spoii son iig)
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