
Begijnhof

Iets links van de Sint Katharinakerk ligt het Begijnhof van Hoogstraten. Vrouwen

die in de begijnhoven leefden kozen bewust voor deze vorm van samenwonen,

omdat zij op die manier hun persoonlijke vrijheid wilden bewaren. In tegenstelling

tot zij die toetraden tot de vaak gesloten kloosterorden konden begijnen hun

persoonlijke bezittingen en rechten behouden en binnen de beperkingen van de

leefregel er gebruik van maken. Velen waren dan ook eigenares van hun huis en

hadden ook persoonlijke bezittingen daarbuiten. Het samenlevingsverband was

niet alleen losser dan in een klooster, maar ook niet onomkeerbaar in de tijd. 

Johanna van den Wijngaard uit het Nederlandse Prinsenbeek was ‘het laatste be-

gijntje’ van Hoogstraten. Eén van haar taken was ondermeer het kosterschap

van de Begijnhofkerk, die we ook zullen bekijken.

Hoogstraten 2022



Sint Katharinakerk

De historie van Hoogstraten gaat ver terug. Men vermoed dat Hoogstraten rond

1210 gesticht werd door de hertog van Brabant, Hendrik I.

Hoogstraten ontstond binnen de parochie van Wortel. De kleine kerk ‘Sint Jan

Baptist’ van Wortel is dan ook de moederkerk van de veel grotere Sint Kathari-

nakerk van Hoogstraten. Graaf Antoon de Lalaing en zijn echtgenote Elisabeth

van Culemborg gaven de opdracht tot de bouw. De Mechelse meester Rom-

bout II Keldermans werd belast met de uitvoering. Hij heeft de kerk helaas niet

voltooid want hij overleed voortijdig in 1531. Pas in 1546 was de kerk volledig

klaar.

De Sint Katharinakerk staat ook bekend als ‘De Kathedraal van de Kempen’, maar

de Hoogstraters noemen haar liefkozend ‘ons Katrien’.

De toren werd regelmatig gebruikt als uitkijktoren ter verdediging van de stad.

Reden voor de Duitse bezetter om hem op te blazen, voordat het leger in 1944

de stad verliet. Dat opblazen deden ze dermate grondig dat de brokstukken ook

een groot deel van de kerk vernielden. Gelukkig stond het koor nog overeind.

Maar kort daarna viel er een V1 en was ook het koor verdwenen. Reden om de

kerk maar te cultiveren als ruïnemonument, was de gedachte. De bezielende pas-

toor-deken Jozef Lauwerys (1896-1982) dacht daar anders over en de kerk werd

toch weer opgebouwd. Met een standbeeld in de dorpstraat ‘blijft Hoogstraten

de herbouwer van zijn kerk dankbaar’.

Programma

8.00 uur               Vertrek vanaf het Tomadohuis

9.15 uur               Koffie in ‘Oud Hoogstraeten’ aan de Peperstraat

10.00-10.45 uur   Rondleiding in het Begijnhof 

                            voor het eerste deel van het gezelschap

10.45-11.30 uur   Rondleiding in het Begijnhof 

                            voor het tweede deel van het gezelschap

11.30 uur             Lekker eten in ‘Den Bottel’, tegenover de Sint-Katharinakerk.

                            Er is afgesproken met het personeel dat u alcoholische 

                            drankjes, zelfstandig afrekent.

14.00-15.30 uur   Rondleiding in de Sint-Katharinakerk.

                            De gids wacht ons op in de Raadskelder 

                            van het historisch stadhuis, links naast de kerk.

16.30 uur             Met de bus terug naar Dordrecht.


