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

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

12.3 De Henry Ford European
Conservation Award 1998
Eén jaar later, op 5 mei 1998, werden de vertegenwoordigers van
Het Convent ontvangen in de Aya Irene moskee in Istanbul. Daar werden
30 laureaten uit evenveel Europese landen bekendgemaakt. In de voor
België opgestelde persnota lezen we:
"De Henry Ford Conservation Awards belonen sinds 1982 particulieren of
groeperingen die waardevolle initiatieven nemen voor de bescherming van
het cultureel erfgoed en de technologische innovatie op het vlak van het
natuurbehoud. Deze wedstrijd wordt in 30 Europese landen georganiseerd
en wordt beschouwd als één van de meest prestigieuze onderscheidingen
op het vlak van de bescherming van het leefmilieu en het cultureel erfgoed.
Voor de Prijs 1998 werden in België 200 projecten ingediend. Een jury, samengesteld door de Koning Boudewijnstichting, onder voorzitterschap van
professor Anne Mie Draye, selecteerde zes Belgische projecten.
Van de zes laureaten die weerhouden werden ontving Het Convent de Nationale Prijs. In haar motivatie wees de jury op de concrete haalbaarheid
van het initiatief, op de originaliteit van het project, op het vernieuwend karakter, op de voorbeeldfunctie die het project op Europees vlak kan hebben.
Volgens de jury kan het project zoals het in Hoogstraten uitgevoerd is een
blauwdruk zijn voor andere probleemsites in België en in Europa."

174

12.4 De Europa Nostra Award 1999
In 1999 behaalde het restauratieproject opnieuw een belangrijke prijs: de
Europa Nostra Award 1999, allicht de meest prestigieuze van de drie behaalde onderscheidingen.
Europa Nostra is de koepel van een 200 -tal niet-gouvernementele verenigingen en instanties, die zich in 35 Europese landen inlaten met monumentenzorg. Eén van de grootste en bekendste daarvan is 'The National Thrust'
in Groot-Brittanië. Naast verenigingen in de erl'goedsector kunnen ook bedrijven en particulieren lid worden van de koepelvereniging.
Onder het motto "The power of example" reikt Europa Nostra, sinds 1978,
elk jaar enkele 'medailles', de hoogste onderscheiding, en een aantal 'diploma's', als een blijk van waardering, uit. Europa Nostra wil goede projecten en realisaties als voorbeelden naar voor schuiven, eerder dan een klaagzang van slechte voorbeelden of wantoestanden aan te heffen.
Op 26 februari 2000 trok een afvaardiging van Het Convent naar Venetië
en mocht er de Europa Nostra medaille, hoogste onderscheiding, in ontvangst nemen uit handen van de voorzitter van Europa Nostra, prins-gemaal Hendrik van Denemarken.
Enkele maanden later, op zaterdag 3 juni 2000, bracht Hare Majesteit koningin Paola een bezoek aan het begijnhof. De directe aanleiding was de
overhandiging van de medaille en de bijhorende oorkonde aan de voorzitter en de secretaris van de vzw Het Convent.
De jury kende de medaille toe omwille van "de uitstekende restauratie van
de verwaarloosde begijnhofhuisjes waarbij door privé initiatiefnemers gebruik werd gemaakt van de hoogste graad van technische kennis en die
werd mogelijk gemaakt door de fantasierijke opzet van een erfpachtformule"
Samen met het begijnhof reikte Europa Nostra nog een medaille uit aan het
Christian VIls Mansion in Denemarken, de Belém toren in Lissabon (Po rt ugal) en aan Windsor Castle in het Verenigd Koninkrijk, het paleis dat in het
begin van de jaren '90 afbrandde.
Dat de prijzen niet uitsluitend aan elitaire projecten toegekend worden bewijst het begijnhof van Hoogstraten, maar ook het dorpsrenovatieproject
Rimeta in Roemenië. Dit project is min of meer vergelijkbaar met het
Hoogstraatse. Er werden 138 volkswoningen gerestaureerd dooreen plaatselijke erfgoedvereniging en door de medewerking van de eigenaars zelf.
In het verleden mochten al zeven andere Belgische projecten een Europa
Nostra medaille in ontvangst nemen. In chronologische volgorde waren dat:
Le Grand Hornu in Boussu, Het Vleeshuis in Antwerpen in 1988, AIde Biezen
in Bilzen in1989, het Belgisch Centrum voor het Beeldverhaal in een gebouw van Horta in Brussel in 1992, de Bourlaschouwburg en de
O.L.Vrouwkathedraal in Antwerpen, beide in 1993 en het kasteel van Bornem

in 1997.
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BIJLAGE I

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BIJLAGE III

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

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

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

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

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

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

-

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

Historische monumenten en stads

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

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

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

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

Monumentale stads

-

en dorpsgezichten

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

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

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

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

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

Het Convent en elk van de 34 leden zijn alle verplichtingen, die in het contract stonden, tot in de kleinste details nagekomen. Ook dat wijst op dezelfde rechtlijnigheid
en een grote verantwoordelijkheidszin.
Het stadsbestuur deed ook wat er contractueel bepaald was en dat telkens met de
goedkeuring van meerderheid en oppositie. De stad financierde de technische uitrusting en de inrichting van het museum, ze nam de restauratie van de kerk voor
haar rekening en verzorgde de aanleg van het hof.
De manier waarop de restauratie gebeurde én het resultaat bleef niet onopgemerkt.
Daarmee raak ik aan het tweede deel van mijn betoog; namelijk de voorbeeldfunctie
die Het Convent en Hoogstraten hebben ingenomen. Het Convent behaalde nationale en internationale erkenningen en het project wordt terecht als een pilootproject
naar voor geschoven.
Dat heeft al tot heel concrete resultaten geleid. De vroegere Rijksweldadigheidskolonies van Wortel- en Merksplas, samen méér dan 1 300 hectaren groot, zullen
als één geheel bewaard worden en eigendom blijven van zeven partners van de
Vlaamse overheid. Ook in dit dossier heeft Het Convent een belangrijke rol gespeeld. Wat in het begijnhof gebeurde is de blauwdruk van wat men in beide kolonies wil realiseren. Op dit moment loopt er een onteigeningsplan voor de woningen.
In Wortel zal het stadsbestuur ze in erfpacht geven, zoals dat ook op het begijnhof
gebeurde. De woningen van Merksplas worden als alles normaal verloopt eigendom van de Stichting Kempens Landschap, die het erfpachtcontract van Hoogstraten
overneemt.
1k weet dat Het Convent zeer dikwijls geraadpleegd wordt door andere verenigingen
die een probleemmonument willen restaureren. Het strekt Het Convent tot eer dat
ze altijd bereid zijn om de ervaring die ze in die zeven jaar hebben opgedaan met
anderen willen delen.
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Ook omwille van die ingesteldheid heeft Het Convent, samen met het Stedelijk museum, een projectsubsidie van de Koning Boudewijnstichting ontvangen om een
samenwerking tussen de verschillende begijnhoven en hun musea te bevorderen.
Hoogstraten maakt naam in de monumentenwereld, zoveel is duidelijk.
Ook het stadsbestuur wil in dezelfde lijn meewerken. Het speelt een belangrijke rol
in het behoud van de reeds genoemde Wortel-kolonie en er lopen op dit moment
enkele restauratiedossiers van kerken in onze deelgemeentes. Ook wat de samenwerking met Monumentenwacht Vlaanderen betreft is Hoogstraten stad één van de
meest toonaangevende steden.
Tenslotte wil ik nog even stilstaan bij het belang van dit alles voor een stadje als
Hoogstraten. Het is een hele eer om "werelderfgoed" op ons grondgebied te hebben, het geeft ons tegelijk een grote verantwoordelijkheid, maar ook veel mogelijkheden.
Het begijnhof zal zeker veel bezoekers naar Hoogstraten brengen en voor de stad
zelf een belangrijke rol spelen op cultureel vlak. Het Stedelijk museum is een aanwinst voor de stad, van waaruit een actief cultuurbeleid gevoerd moet worden. Eindelijk heeft Hoogstraten een volwaardige en niet commerciële tentoonstellingsruimte,
die zelfstandig kan werken.
Al wat hiervoor gezegd is kon maar gerealiseerd worden door de inzet en de

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

BIJLAGE VI
Academische zitting

-

2 mei 1999

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

met mijn welgemeende verontschuldigingen aan alle jonge moeders die een extra
wee moesten trotseren omdat wij te veel beslag legden op uw kostbare tijd. Harry,
bedankt.
Luc de Backker, 52 jaar en succesvol zakenman. Hij was de allereerste die mij
aanmoedigde om door te gaan. En toen Het Convent officieel haar kandidatuur
stelde voor erfpacht en restauratie, waren Luc en ik de enige twee leden. We speelden blufpoker, maar niemand anders wist dat, gelukkig. Hoe dan ook, Luc zijn zakelijke benadering, gekoppeld aan een grote liefde voor erfgoed heeft ons in de daarop
volgende jaren ongetwijfeld behoed voor vele stommiteiten.
Dat hij, met zo'n drukke persoonlijke agenda, het zo lang en intens heeft volgehouden, is meer dan bewonderenswaardig. Luc, bedankt!
Frans Horsten, 51 jaar en binnenhuisarchitect. Meer nog dan zijn creatieve inbreng
leerden wij in hem de man kennen met de grote dossierkennis en de onvermoeibare
werkijver. De stille, harde werker die zowat alle restauratiedossiers zelf samenstelde of minstens controleerde en door zijn handen liet gaan. Hij is en was de
fundering van onze vereniging. Frans en ik hebben persoonlijk, veel en heel nauw
samengewerkt, wat betekent dat hij bovendien over een enorm incasseringsvermogen en een heel ruime tolerantie moet beschikken. Of zou dit misschien de reden
zijn waarom hij, voor die enkele uren per nacht dat hij slaapt, toch nog steeds verse,
cafeïnerijke koffie naast zijn bed heeft staan.
Frans, bedankt!
En dan Frans Vanluffelen. 52 jaar en restaurateur, maar dan in de zin van koken en
lekker eten. Hij is, wat ik zou noemen een echte begijnhofman, een selfmade-kenner. Een stille ook, maar met een intense betrokkenheid die recht uit zijn hart komt.
Met weinig woorden, maar met een zeer praktisch verstand, kan hij, als er weer eens
hoogdravende theorieën worden gespuid, in zijn zin een zuivere oplossing aanbrengen. Hij was ook de man die één jaar lang, dagelijks en voltijds, enkele langdurig
werklozen begeleidde in een officieel tewerkstellingsproject op het begijnhof
Op het hof werd hij mijn buur, of beter, ik werd met mijn atelier zijn buur. We zitten
daar goed. Frans, Sus, bedankt.
Harry van der Pas, Luc de Backker, Frans Horsten, en Sus Vanluffelen, 4 buitengewone doorduwers die mij in dat gekke idee van we zullen het zelf doen!' wilden
volgen en daar bovendien al die jaren elke minuut van hun vrije tijd onvoorwaardelijk
aan moesten opofferen. 1k vraag mij nog steeds af, wie was er eigenlijk de gek?
Hoe dan ook, hun vertrouwen in mij, hun hulp en uithoudingsvermogen, hun creativiteit en vakkundigheid hebben van mij een onvoorstelbaar fiere voorzitter gemaakt
van een zeer succesvol Convent.
Laat de geschiedenis oordelen over ons werk, beste genodigden, maar mag ik nu
vragen aan Luc, Frans, Harry en Sus om hier bij mij te komen staan. Mag ik u dan,
beste toehoorders éémnaal vragen hen, als blijk van waardering, te onthalen op een
daverend applaus, het mag ook een staande ovatie zijn. 1k dank u.
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Koopmans -Van Dun
Koyen
Lambrechts
Leyten
Manderick
Marynissen
Matthijsen
Matthysen -Cox
Meus
Mercelis
Mertens
Mertens
Michielsen
Michielsen
Michielsen
Moretus Plantin
Mulden
Nayons
Nederpelt-Van Kerkhoven
Nicolay
Ost
Palmans
Fans -Damen
Pas-Tuytelaars
-

Johan
Marleen
H,
Lieve
Rik
Paul
Lode
Jan
Jos
Maurice
Jaak
Frans
Karel
Jan
Jan
Leo
Dries
Raf
Joos
Jan
1. M.
Patrick
Cor
Mathieu
CJ.M.
Gerard
M,
Gerda
Rachel
Rudolf
Madeleine
Fred
Jan
J, en M,
M,G,M,
Jan
Herman
Staf
Stan
J,
Jos
Biblioth.
J,
H,
Dokie
Ivo
Fernand
Warre
Alfons
Guy en Els
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Wortel
Ekeren
Turnhout
Weelde
Hoogstraten
Hoogstraten
Hoogstraten
Turnhout
Antwerpen
Hoogstraten
Wommelgem
Merksplas
Hoogstraten
Hoogstraten
Hoogstraten
Hoogstraten
Hoogstraten
Hoogstraten
Hoogstraten
Kapellen
Hoogstraten
Hoogstraten
Hoevenen
HJ Santpoort-Zuid
Roosendaal
Meerle
Hoogstraten
Wortel
Hoogstraten
Antwerpen
Wo rtel
Hoogstraten
Kapellen
Oisterwijk
Hoogstraten
Hoogstraten
Hoogstraten
Oud Turnhout
Hoogstraten
Lilie
Namur
Moergestel
Sprunckel
Den Haag
Berchem
Brussel
Hoogstraten
Hoogstraten
Hoogstraten

Karel
Marcel

Meerle
Wuustwezel

Pinxteren
Proost -Sielens

Albertine

Hoogstraten
Mechelen

Provoost
Rigouts
Roggeman

Huybrecht

Pauwels

Peeters
Peeters -Hendrickx

Rombouts
Rombouts
Rommens
Rommens
Rommens
Rommens

Berchem

Guy
Inez
Jan
Jos
André

Kristine
Paul
André

Rooms
Schellekens
Schlage
Schul
Siebelink
Siemons

Jozef

Simons

Frans
Monique
Patrick
P, H,

Siuzdak
Smets
Smittenaar
Snels -Dillen
Soeterboek

Mieke
Leonie

Simonne

J,

Speek
Sprangers
Sprangers Aerts
Stas

Alfons

Stoops

André

Stynen
Sysmans Hebbrecht
Taghon
Technicum
Testo nv
Tuytelaers
Valgaeren
Van Ammel
Van Aperen
Van Baelen
Van Bavel
Van Bedof
-

Van Bergen
Van Beurden
Van Boxel-Smeets
Van DeIm
Van DeIm
Van den Bossche
Van Den Loo

Jos
Frans
M, L,
Karel
Albert

Wortel
Hoogstraten
Mechelen
Meer
Halle -Zoersel
Meer
Hoogstraten
Meer
Meer
Antwerpen
Hoogstraten
Hoogstraten
Breda
Wortel
Hoogstraten
Hoogstraten
Gierle -Lille
Hoogstraten
Meerle
Rijkevorsel
Ulvenhout
Didam

Meer
Hoogstraten
Sint Niklaas
Hoogstraten
Hoogstraten
Hoogstraten
Lovendegem

St -Truiden
Ternat

Rob
Herman
Marcel
Arnold

Hoogstraten

Alfons

Mol

Jos

Hoogstraten
Turnhout
Antwerpen
Oud Turnhout
Hoogstraten
Hoogstraten
Hoogstraten
Hoogstraten
Moergestel

René

Ludo
Cor

Paul
Karel
AloIs

J,
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Hoogstraten
Hoogstraten

Van Der Pas
Van der Voort
Van Derm
Van Deun
Van Deyck
Van Dongen
Van Gils
Van Gils
Van Hemeldonck
Van Loock
Van Loon
Van Miert
Van Nyen
Van Oostende
Van Opstal
Van Raemdonck
Van Reusel
Van Reusel
van Roy Zoomers
Van Schaeren
Van Ussel
-

Vangool
Vanhautte
Vanlu ffelen
Verbeeck
Verbeeck
Verbreuken
Vereecken-Debo
Verheyen
Verheyen Geysen

Harry
Frieda
René
Piet
Jan E.H.
Jozef
Jef
Jef

Rijkevorsel

Marcel
Jozef
Tom
Etienne
Jan
Jef
Wald
Jean
Clara
R.
Rik
J. P.
Michel
Eric
Frans
André
B,
José
Emmy
Leo
Mevr.

-

Verhuist
Verhuist
Verlinden
Verschueren

Versmissen
Voet
Vossenaar
Wuyts -Van Den Bergh
Zijlmans

Hoogstraten
Blade!
Hoogstraten
Hoogstraten
Hoogstraten
Hoogstraten
Hoogstraten
Hoogstraten

A, P,
Juul
Herman
Marcel
Jef
Irené

Bernard
Bart
Wil
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Hoogstraten
Kontich

Breda
Hoogstraten
Zoersel

Hoogstraten
Borgerhout
Oud -Turnhout
Mol
Hoogstraten
Hoogstraten
Retie
Heverlee
Deurne

Hoogstraten
Wilrijk
Minderhout

Hoogstraten
Kontich

Mechelen
Hoogstraten
Dorts
Minderhout

Hoogstraten
Hoogstraten
Hoogstraten
Hoogstraten
Deurne

Hoogstraten
Schiedam NL
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1
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5
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8
9
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13
14
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16
17
18
19
20
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22
23
24
25
26
27
28
29
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31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
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4
8
12
17
18
19
21
22
24
29
30
32
36
40
42
44
46
51
55
56
60
62
64
66
70
77
86
94
97
96
100
102
108
108
109
109
110
111
113
113
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Het begijnhof is gered 29 juni 1992 (foto Uydens)
Het Heilige Begga een beeld uit 1685. (foto penfo)
Zuster Van De Weyngaert, de laatste begijn. (HOK-archief)
Zicht op de bleekweide. (HOK-archief)
De gotische kapel van het begijnhof in Bergen.
Thorembais Les Beguines.
Het begijnhof van Antwerpen begin 2 0ste eeuw (HOK-archief)
Loge van Unesco
Een overzicht van de bestaande en verdwenen begijnhoven f
Het begijnhof van Brugge (Prentbriefkaart)
Het begijnhof van Sint Truiden (Prentbriefkaart)
Het nu verdwenen begijnhof van Bilzen (Prentbriefkaart)
Testament van Katharina van Kuik (Penfo)
Situatieschets van het begijnhof in 1600
Typologie en evolutie van de woningen.
Situatieschets van het begijnhof in 1650 en 1670.
Situatieschets van het begijnhof in 1723.
Plan van het begijnhof met de bouwdatum van de huizen
Interieur van een woning in Hoogstraten (HOK-archief)
Handwerk in het conventhuis (foto begijnhof Gent)
De typische 'begijnenkast'. (foto begijnhof Gent)
Woning van Cornelia Van de Sande
Sporen van een 'wachtgevel' aan de kerk.
Het vieringtorentje.
Interieur van de kerk in 1950 (HOK-archief)
-

-

15de eeuws Madonnabeeld (foto Penfo)

Panorama over het begijnhof omstreeks 1900 (HOK-archief)
Embleem zelfklever van de actiegroep Red het Begijnhof.
Brief van de vzw Het Convent (HOK-archief)
De Raad van beheer van de vzw Het Convent.
Het publiek tijdens de raadszitting van 29 juni 1992
De ruïne van de voormalige infirmerie.
Puinruimen in woning nr. 8.
De daken van het nieuwe erf.
Rommel op de bleekweide.
Het gerestaureerde nieuwe erf.
Bestrating in 'ternair zand'.
Woning nr. 14, gebouwd in 1661.
Woning nr. 14 voor de restauratie
De tuin en het turfhuis voor de restauratie
Het zelfde beeld na de restauratie
De zolder voor de restauratie
-
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De zolder ingericht als slaapkamer (woning nr. 6)
120 De waterput op het oude erf
122
Interieur woning nr. 13 voor de restauratie
123
Interieur woning nr. 13 na de restauratie
124
De kelder van woning 15 voor de restauratie
125
Een kelderkeuken in woning nr. 15.
127
De bleekweide achter de barokke kerk.
128
Keuken woning 35, voor de restauratie.
Doorgang tussen woning en turfhuis bij nr. 28.
129
Zijgevel van woning nr. 27 tijdens de werken
130
131
Zicht langs de kerk, richting oud erf.
134 De muur tussen het nieuwe en het oude erf
134
De zelfde muur na de restauratie
136
De tuin van woning 27 in '92.
136
De achtergevel van woning 27 na de restauratie
137 De schouw van het Stedelijke museum.
140
De restauratie van de muur langs de s Boschstraat.
141
Aanbrengen van fundamenten onder de muur.
145 Bezoek van minister Johan Sauwens op 26 juni 1993
148 Zicht op de daken van de woningen van het oude erf.
Voorgevel van de barokke kerk.
151
152 Restauratie van de kapel van O.L.Vrouw van Smarten
153
Het gestolen Mariabeeld.
155
In mei 1983 stort het dak van het conventhuis in.
155
Het gerestaureerde Stedelijk museum.
159
Zicht op de Sint Catharinakerk.
162
Aanleg van het hof.
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In deze uitgave leest u over het ontstaan van de begijnenbeweging,
oorsprong van de begijnhoven en de bouwgeschiedenis van het begun
van Hoogstraten.
Maar het boek is op de eerste plaats het verhaal van de meer rece
geschiedenis, met als rode draad het gebrek aan financiële middelen
het hof te onderhouden. Nadat de woningen jarenlang leeg stonden, wa
er verschillende restauratievoorstellen, die één na één niet door kon
gaan. Dan voelt Het Convent zich verplicht om in te grijpen.
Daar begint het verhaal van 34 gezinnen die samen een totaal verva
begijnhof restaureren, een project dat model staat voor de restauratie'
andere monumenten of bij initiatieven van stadskernvernieuwing.

