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Geachte leden
Laten we beginnen met het goede nieuws. Onze jaarlijkse algemene vergadering op
locatie was een groot succes. Vandaar onze oprechte dank aan Harry en Lena Van
Der Pas, eigenaars van de Salm-Salmmolen. Nu al staat vast dat we het concept, de
combinatie van de statutaire vergadering en het bezoek aan een erfgoedsite, ook de
volgende jaren willen behouden. Verder in deze nieuwsbrief leest u een impressie van
de geslaagde namiddag geschreven door mevr. Ans Jonkers.
Minder goed nieuws is er in de ‘zaak Canters’ of de procedure tot heropening van het
Kasteelbeekpad. Onze vereniging is in het ongelijk gesteld in de gerechtsprocedure in
beroep. De moraal van het verhaal - het verschil tussen ‘gelijk hebben’ en ‘gelijk
krijgen’ - haalden we al aan in onze nieuwsbrief van januari.
Wanneer ik het dossier doorneem en de uitspraak van de rechter lees kan ik niet
anders dan het volgende vaststellen:
§

Onze werkgroep Trage wegen beschikte over een goed onderbouwd en sterk
dossier met staalharde bewijzen en getuigenissen die het openbaar karakter van
het kasteelbeekpad aantoonden. Gans de werkgroep, met dossiervreter Stan
Geysen voorop, heeft hier prachtig werk geleverd.

§

De rechter had zeker een andere uitspraak gedaan indien het stadsbestuur de
procedure om het pad te heropenen had opgestart. Uit de uitspraak van de rechter
blijkt duidelijk dat hij de vzw en de getuigen die de vzw opvoert niet als objectief of
neutraal beschouwt.

Laat ons dit hoofdstuk afsluiten met de bedenking die Stan Geysen maakte nadat hij
de uitspraak van de rechter vergeleek met de rechtspraak in vergelijkbare geschillen.
“Ik ben ervan overtuigd dat deze zaak op een ander tijdstip en op een andere plaats
wel kans op slagen had. Maar blijkbaar was onze ontmoeting met de geschiedenis
slecht gepland”, aldus Stan Geysen.
Verder in deze nieuwsbrief stellen we u ons programma 2009 voor, met een bezoek
aan de onlangs heropende ruïnes van het Hof van Hoogstraten onder de Kunstberg in
Brussel als grootste blikvanger.
Naast nieuws uit de Stedelijke Werkgroep Bouwkundig erfgoed zal u in deze
nieuwsbrief ook een drietal erfgoedrubrieken vinden, die vroeger in De Hoogstraatse
Maand verschenen, maar die nu een onderdak vinden in onze nieuwsbrief.
Veel leesplezier
Frans Horsten
Voorzitter
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Zaterdag, 7 februari 2009…
De dynamiek van de draaiende wieken van de Salm-Salmmolen was al een verwijzing
naar wat de bezoekers aan de statutaire vergadering binnen wachtte: een middag
temidden van bevlogen Erfgoedwerkers!
Op de eerste plaats bood gastheer Harry van der Pas, zeer gastvrij, de erfgoedleden
het perfecte kader samen te komen in zijn fraaie molenmonument. De moleneigenaar,
in een gepassioneerd betoog tijdens de bijeenkomst, stak niet onder stoelen of
banken hoezeer het behoud van Hoogstratens’erfgoed in het algemeen en de SalmSalmmolen in het bijzonder hem ter harte gaan.
De aanwezige bestuursleden leverden elk hun bijdrage aan de vergadering: de
verwelkoming, een terugblik op het voorbije jaar, de verantwoording van geldzaken en
niet te vergeten de verzorging van een passend drankje.
Vervolgens kwamen een aantal vertegenwoordigers van de werkgroepen aan het
woord. De individuele verslagen getuigden van grote betrokkenheid voor de zaak.
Een geboekt succes en het incasseren van tegenslag houden hen in balans om met
niet aflatend enthousiasme de toekomst van het erfgoed van het land van Hoogstraten
te blijven verdedigen. Binnen de werkgroepen is veel deskundigheid aanwezig en er
bestaan tal van plannen, die veel inzet vragen.
Het zijn allen zeer gedreven mensen, die de zware kar trekken en veel van hun vrije
tijd investeren. Zij verdienen respect en ondersteuning.
Tenslotte deed de hang naar kennis over de werking van de molen de erfgoedleden
de vrees overwinnen de smalle, oude trappen naar de molenzolder te beklimmen om
uit de mond van molenaar Van de Reijt alles te vernemen over het
aandrijfmechanisme van de wieken, de materialen, het luien of hijsen van de zakken,
het stilzetten van de molen en
het onderhoud.

Het was een hartverwarmende middag op een koude winterdag!
Ans Jonkers
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De combinatie van een bezoek aan de
statutaire algemene vergadering was
aan Harry en Lena Van Der Pas en

Salm-Salmmolen en de Algemene
zonder twijfel een succes. Mat dank
molenaar Van de Reijt

Noteer alvast deze data in uw agenda:
§

Zondag 26 april

Erfgoeddag

§

Zondag 17 mei

Bezoek aan de ’s Gravenhoeve in Merksplas

§

Zaterdag 13 juni

Pas op voor vrouwen, lezing door Yvonne Bleyerveld

§

Zondag 13 september Open Monumentendag

§

Zondag 11 oktober

Bezoek aan het Hof van Hoogstraten in Brussel

§

Zaterdag (?) oktober

Bezoek aan de tentoonstelling Passie van de Meester

§

Zaterdag 24 oktober

Lezing door Nico Wouters en Ingrid De Leuse
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Zondag 26 april –

ERFGOEDDAG 2009

Uit met de vriendschap

-

‘Ambras in Hoogstraten’

Het centrale thema van Erfgoeddag is dit jaar " Uit vriendschap". Hoe zat het vroeger
eigenlijk met die vriendschappen? De negende editie van dit feestelijke gebeuren rond
cultureel erfgoed zal deze rijke discussie ongetwijfeld verder aanwakkeren. In de
honderden activiteiten staan zowel het vraag - als het uitroepteken van de titel – Uit
vriendschap!? – centraal. Het vraagteken, omwille van het waarom achter de
vriendschap. Vrienden hebben en het (al dan niet) behoren tot een ‘netwerk’ kon je
levensduur aanzienlijk verlengen of je carrière in snelle wateren manoeuvreren. Maar
vriendschap is ook een uitroepteken, onvoorwaardelijk, van vlees en bloed en recht
door zee. De vreugde van het samenzijn, het delen van lief en leed… Ook dàt is
vriendschap. Vriendschap heeft ook een keerzijde. Noem het concurrentie,
vijandschap en opportunisme. Het is dit wat we in Hoogstraten belichten: "Ambras in
Hoogstraten".

Alfred Ost en de Monumentenstrijd

Op ‘den eersten zondag van april in 1937’ wordt het lastenboek van de nieuwe
sacristie (wijnkelder inbegrepen), voorgesteld door de toenmalige Deken Senden, in
een vergadering van de Kerkfabriek Sint-Katharina, goedgekeurd. De bedoeling is
een moderne sacristie te bouwen langs de noordkant van de Sint-Katharinakerk. De
plannen en aanvragen worden getekend en goedgekeurd, enkel de burgemeester en
schepenen moeten nog hun fiat geven.
De plannen kunnen bij kunstschilder Alfred Ost op weinig sympathie rekenen. Op 30
juni 1937 sturen Alfred Ost en de leden van de Ost-vereniging een brief naar Deken
Senden. Deze gematigde brief is het begin van een heuse reeks brieven en
tekeningen. Hoe meer tijd verstrijkt, hoe scherper en persoonlijker de brieven worden.
In het heetst van de strijd dreigt Alfred Ost er zelfs mee om een karikatuur van Deken
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Senden te publiceren in een niet nader genoemde krant. De oplossing komt uit de
hoek van de Burgemeester en Schepenen. Zij keuren het plan van Deken Senden
niet goed, en Ost schrijft een felicitatiebrief naar het gemeentehuis. De Sacristiestrijd
is gestreden, en gewonnen.

Fanfare Sint-Catharina - Harmonie Sint-Cecilia

I
In 1880 breekt de schoolstrijd in België uit die ook Hoogstraten niet onberoerd laat.
De politieke onenigheid leidt tot een scheuring in Sint-Cecilia. De kersverse voorzitter
Faes wordt uit de vereniging gezet d.m.v. een algemene vergadering (37 stemmen
voor, vier stemmen tegen uitzetting). Faes had immers als gemeenteraadslid tegen
een subsidie voor Sint-Cecilia gestemd, zonder reden zijn twee zonen uit de
vereniging laten terugtrekken en ontslag genomen als voorzitter. De achterliggende
reden hiervan was de oprichting van een nieuwe vereniging, de Katholieke Kring.
Vanaf dan zou Sint-Cecilia het label liberaal krijgen en Sint-Catharina (Katholieke
Kring) het label katholiek.

De twee laatste begijnen
Begijn van den Wijngaard en begijn Slangen waren de laatste twee begijnen van
Hoogstraten. Zij maakten echter constant ruzie met elkaar. Pastoor Van Reusel
moest steeds optreden als scheidsrechter, dit tot zijn eigen ellende. De ruzie tussen
de twee begijnen is begonnen toen van den Wijngaard stopte als kosteres en
opgevolgd werd door Slangen. De twee begijnen ruzieden en deden hun beklag bij
Van Reusel. De ruzies gingen over het (niet) luiden van klokken, het bidden van de
rozenkrans. Op een bepaald moment beschuldigt van den Wijngaard Slangen ervan
haar bidstoel helemaal vuilgemaakt te hebben, … Begijn van den Wijngaard verliet het
begijnhof op 21 augustus 1972 stierf op 10 december 1972, begijn Slangen verliet het
begijnhof in 1967 en stierf in 1980.
Het volledig programma van Erfgoeddag kun je vinden op http://www.erfgoeddag.be.
Piet van Deun
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LENTE UITSTAP – Bezoek aan de ‘s Gravenhoeve
Erfgoedmensen in hart en nieren heb je natuurlijk niet alleen in ons grensstadje.
Gelukkig zijn er ook een aantal van uitzonderlijk kaliber in onze buurgemeenten. Op
zondag 17 mei 2009 zal Erfgoed Hoogstraten zo te gast zijn bij Jacques en Valentine
Boonen in Merksplas. Jacques Boone (°1927) is een op rust gestelde eerste
substituut van de procureur des konings te Turnhout. Op rust gesteld moet je in zijn
geval overigens met een grote korrel zout nemen en heel wat van zijn energie, kennis
en ervaring steekt hij in erfgoedprojecten. Zo is hij de afgelopen jaren een van de
drijvende krachten achter het in herinnering brengen van de offers die in onze regio
werden gebracht tijdens de Tweede Wereldoorlog en daarbij werkt hij vaak samen
met leden van onze werkgroep "Op het Oorlogspad". Verder resulteert zijn
doorgedreven onderzoek regelmatig in artikels over uiteenlopende geschiedkundige
onderwerpen. Het meesterwerk is evenwel zijn volgehouden inzet rond de prachtige,
eeuwenoude site van de ’s Gravenhoeve te Merksplas. We laten daarover graag
Jacques zelf aan het woord.

’s Gravenhoeve, Hazenpad 2 te Merksplas

ook “de Groote Hoef” genaamd

’s Gravenhoeve is een typisch Kempisch hoevecomplex. Het bestaat uit een O-W
langsgerichte woonstalhuis (ongeveer 33 m lang), een grote schuur (circa 23 m lang
en 13 m breed), een karschob en een bakhuis1.
De boerderij met de bijgebouwen waren eigendom van de graven de Lalaing, daarna
van de prinsen van Salm-Salm, van wie zij in 1853 door de overgrootvader van de
huidige eigenaar zijn aangekocht.
Bij ministerieel besluit van 22 april 1993 werden schuur, karschob en bakhuis als
monument en het geheel als dorpsgezicht beschermd.

HISTORIEK
Dateringselementen
De benaming ’s Gravenhoeve wijst op de vroegere eigenaars, de graven van
Hoogstraten. Onder die naam is het ensemble aangestipt op een tiendenkaart van
1678 van de Sint-Michielsabdij te Antwerpen2. Het is ook aangeduid op de kaart van
Ferraris (ca. 1780), als afhangende van de parochie Merksplas.
In de grote schuur zijn aan de binnenkant van de noordwand in het houtwerk twee
data ingekrast, nl. 1671 in een regel waar men ook een tekening van een ploeg kan
zien 3 met onleesbare initialen, en 1617 in een wandstijl.
Onder de zuidelijke deurdorpel stak een beschadigde blauwgrijze, laatmiddeleeuwse
pot. Hij kan uit de 14e-15e of uit het begin van de 16e eeuw dateren .Het was duidelijk
een bouwoffer tegen hekserij.4 In de fundering aan de noordzijde werd een
runderschedel aangetroffen, eveneens een bouwoffer.
Onder de “plavuizen” vloer in het “huis” (Kempische benaming voor zomerverblijf)
vonden wij de duidelijke sporen van een centrale stookplaats op een gestampte vloer.
Dit wijst erop dat de boerderij vroeger fungeerde als “rookhuis” zonder wandhaard. De
1

“ Ons historisch hoekje, Koekhoven omstreeks 1910”, in “De Nieuwe Spetser”, nr. 82, december 1982,
Merksplas, p. 30-34; “Hout, grondstof, stof tot nadenken. Open monumentendag Vlaanderen, zondag 11
september 2005, Merksplas, p. 37-40; Beschermd Cultuurpatrimonium van de provincie Antwerpen, 1994, p.145.
2
Rijksarchief Antwerpen.
3
Zie “Ons historisch hoekje”o. c., p.32, afbeelding.
4
Zie “Ons historisch hoekje”,o. c., p.33, afbeelding.
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rook moest dan door het dak via een luik naar buiten ontsnappen. Dit kan
terugklimmen tot de 16e-17e eeuw of vroeger5 .

STRUCTUUR
1) De woning
Het betreft een oorspronkelijk driebeukige woonstalhuis in bakstenen,
waarin
elementen van de eiken houtstructuur bewaard zijn. In het “huis” kan men een
massieve stijl, met trekbalk en korbeel, bewonderen. In de buitenmuur, aan de
noordzijde, ziet men twee eikenhouten stijlen ingebed in het bakstenen metselwerk.
De houten zoldering werd zo goed mogelijk in de oorspronkelijke toestand hersteld.
Naast de grote haard ziet men een “kijkgat” waardoor de boer de dieren in de stal in
de gaten kon houden. Voor die haard vonden wij sporen van een sokkel, waarop de
voet van een” draaiboom “ kon ronddraaien, om de “koeketel” te kunnen hanteren en
op de “ketelwagen” te leggen waarmee de ketel naar de stal werd getrokken. Op een
schilderij van A. Koekkoek uit de jaren 1920, dat bij familie bewaard is, is die haard
afgebeeld voorzien van een z.g. “vapeur”, een richel door middel waarvan de
koeketel, hangend aan een vijshaal, via een deur naar de dieren kon worden
verschoven (afbeelding 1).
De woning was vroeger praktisch volledig afgedekt met roggestro, zoals blijkt uit oude
foto’s. Daarvan werd bij de restauratie afgezien, wegens het brandgevaar.
Men kan ten minste twee bouwfasen erkennen. Aan de buitenzijde van de zuidelijke
muur ziet men een vertikale naad, gedeeltelijk bijgewerkt met “klezoren”, kleine
baksteentjes. Vanaf dat punt loopt een funderingsmuur naar binnen over de ganse
breedte dwars door het gebouw. Daarop staat een brandmuur. Sporen daarin van
dichtgemetselde vensters wezen op een vroegere buitenmuur. Daaruit kan men
afleiden dat het westelijke deel van het gebouw vermoedelijk later werd aangebouwd.
2) De grote schuur
Het is een indrukwekkend driebeukig gebouw (afbeelding 2), oost-west georiënteerd,
met in de middenbeuk de tasruimte en in de zijbeuk aan de noordwand de
langsgerichte dorsvloer. De ruimte is verdeeld over vier gebinten met acht stijlen. Aan
de smalle, zuidelijke beukzijde steken de uiteinden van de dwarse bintbalken
(trekbalken) door de stijlen en zijn er “verankerd” met houten wiggen. Men ziet
stormbanden of korbelen.6 Er is een “hanebalkendak”. De wanden zijn gevlochten met
vitselwerk, bestreken met kalkspecie (“Knauf Unterputz”, het aanmaken van
leemspecie is onmogelijk gebleken).
Het dak is met riet afgedekt. Gezien de langere duurzaamheid van riet, werd van
roggestro bedekking afgezien.
De diverse herstellings -en onderhoudsbeurten welke de schuur onderging zijn
beschreven in de brochure van de Open Monumentendag in 20057. De oostelijke
wand is thans aan herstelling toe, wat binnen afzienbare tijd zal worden uitgevoerd.
Volgens Marc Laenen, die destijds als conservator van het openluchtmuseum te
Bokrijk Dr. J. Weyns opvolgde en thans coördinator is bij het Provinciaal Centrum
Cultureel Erfgoed van Limburg, is de schuur “vrij gaaf bewaard en op een zeer
goede manier gerestaureerd. Het is een van de weinige schuren waarvan de
wandconstructie zo goed bewaard is. Het is een typisch voorbeeld van langsgerichte
Kempische schuur”.

5

Dr Jozef WEYNS, “Het Kempische boerenhuis”, Oisterwijk, 1960, p.13.
Verdere beschrijving van de nogal ingewikkelde structuur vindt men in de brochure “Hout” o. c. , p.38-39,met
erratum.
7
“Hout” o. c. , p. 40, met addendum.
6
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3) Het karschob
Het is wat Dr J. Weyns terecht “een fraai gebouwtje” noemt, tweebeukig, met drie
gebinten (ankerbalken), aan de noordzijde open. Op stijlen en korbelen zijn
timmermans telmerken ingekrast (van west naar oost: I, II, III). Om dezelfde reden als
voor de grote schuur is de dakbedekking van roggestro vervangen door riet. In twee
boeken van Dr Weyns is ons karschob afgebeeld 8. Op de graszoden langs de nok
groeit de in een gedicht van Guido Gezelle vermelde donderbaard (sempervivum
tectorum).
4) Het bakhuis
Als wij ons restauratieproject hebben aangevat was het bakstenen gebouw in slechte
staat. De oven was ingevallen. Wij vonden een metser-aannemer, L. Verhoeven uit
Poppel, die volgens de oude methode de oven met kleispecie kon hermetselen. De
deur werd op de oorspronkelijke plek teruggeplaatst. De ovendeur werd hermaakt.
J. Boone
Praktisch: We verzamelen om 14 uur ter plaatse. Omdat het aantal bezoekers
beperkt is, is inschrijven verplicht.
pietvandeun@scarlet.be of 0474 52 17 48

Zondag 11 oktober

NAAR HET HOF VAN HOOGSTRATEN IN BRUSSEL

Op de voorgrond Het Hof van Hoogstraten

Op zondag 11 oktober brengt onze
jaarlijkse uitstap ons naar Brussel
waar we een bezoek brengen aan de
ruines van het Hof van Hoogstraten en
daarna
aan
de
Basiliek
van
Koekelberg.
In het centrum van Brussel, onder de
Coudenberg – de Koninklijke wijk –
kan je wandelen op de kasseien van
een eeuwenoude straat. Als je onder
de grond, door de Isabellastraat
wandelt ligt aan een zijde de Hofkapel
uit het midden van de 16de eeuw en de
de Magna Aula gebouwd onder het
bewind van Filips de Goede

Aan de andere zijde van de (ondergrondse) straat wandelen we in de ruines van het
voormalige verblijf van Antoon de Lalaing in Brussel. Van zijn “Hof van Hoogstraten”
kunnen we vooral de grotendeels bewaarde gotische gaanderij uit 1516 bewonderen
die de twee woonruimtes met elkaar verbonden. Zij bestaan uit vijf traveeen , een
borstwering en twee treden.
Het bezoek aan deze site stond al lang op ons verlanglijstje, maar de archeologische
site was tussen 2002 en begin dit jaar gesloten voor bijkomend onderzoek.
In de namiddag brengen we een bezoek aan de Basiliek van Koekelberg , de vijfde
grootste kerk ter wereld. Hier staan we zeker ook stil bij de glasramen van Jan Huet.
Houd zeker deze datum vrij ! Meer details volgen later !
8

J. Weyns, Vlaamse hoeven, vorm en sfeer, Lier, 1967, p. 53; Het Kempisch boerenhuis, o. c. , p. 40.
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ZO WAS HET

omgeving kerk, ruim 100 jaar terug

ZO IS HET

Afgelopen maand kregen onze lindebomen hun tweejaarlijkse snoeibeurt. En beetje kaal nu …
Maar ’t is nodig én het is van alle tijden. Dat bewijst bovenstaande postkaart, verstuurd op 10
maart 1909. 100 jaar en 20 dagen later nam ik de foto ernaast. Twee lindes werden vervangen
door jongere exemplaren; drie andere staan er nog steeds. Wat het stenen erfgoed betreft,
herkennen we nog het stadhuis en de toren. Je ziet wel dat de ‘grote peer’ vroeger dikker was
(10m i.p.v. 8m nu) en dat er op de randen dikke ‘ribben’ lagen. Ook het Hooghuis – volgens de
Romeinse cijfers bovenaan de gevel uit 1710 - stond er al: let vooral op de mooie dubbele
inkomdeur-met-waaier en het arduinen balkonnetje erboven. In 1902 werd het voormalige
rentmeestershuis opgesplitst in 2 en wellicht is de postkaart dus eigenlijk nog iets ouder. Tussen
de kerk en de Gelmelstraat ruimden de huizen op de postkaart rond 1991 plaats voor het
Administratief Centrum en voor daarnaast één van de lelijkste gebouwen van ons stadje.
Overigens, waar in de jaren ’30 de (latere) Patria werd gebouwd, ziet u hier nog Café De
Welgezinde, waar schilder Karel Boom geboren werd. Voorbij de kerk zien we op de plaats van
Het Kruidvat nog ‘Het Sweert’, gebouwd in 1655 en tot 1780 pastorij voor de SintKatharinaparochie, daarna brouwerij en huidevetterij. Verwoest in 1944, bij het opblazen van de
toren. En daarachter stond nog de befaamde afspanning ‘De Zwaan’, met logementshuis en
brouwerij, gebouwd in de 16de eeuw en zeer mooi van gevel. In 1912 liet veearts Alfons
Fransen ‘de oude Zwaan’ afbreken om het te vervangen door 2 nieuwe panden. Links kwam een
hotel met 2 verdiepingen en een grote puntgevel. Rechts een bijzonder woonhuis met balkon
waar hij zelf ging wonen. Ook Hotel De Zwaan werd zwaar beschadigd bij het opblazen van de
toren. Er kwam nieuwbouw in de plaats waarin we nu een krantenwinkel en een broodjeszaak
vinden. Het mooie woonhuis ernaast bleef gelukkig gespaard en wordt ondertussen al heel wat
jaren gekoesterd door de familie Martens. (Dries Horsten)
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Zaterdag 13 juni

–

PAS OP VOOR VROUWEN !

De uitbeelding en betekenis
van vrouwenlisten in de Nederlandse kunst van de zestiende eeuw.
Lezing door Mevr.dr. Yvonne Bleyerveld
Vrouwenlisten zijn verhalen uit de bijbel, de klassieke geschiedenis en middeleeuwse
legenden waarin vrouwen op listige wijze mannen ten val of in discrediet brengen.
Steeds gaat het om beroemde mannen die ondanks hun macht, wijsheid of fysieke
kracht geen weerstand kunnen bieden aan de fatale verleidingskracht van vrouwen.
Bekend zijn de verhalen van Simson en Delila, koning Salomo en zijn vriendinnen,
Judith en Holofernes en de wijsgeer Aristoteles en Phyllis.
In de Nederlandse beeldende kunst van de zestiende eeuw waren vrouwenlisten
geliefde thema’s. Ze werden uitgebeeld op schilderijen, maar ook op prenten, huisraad
en in stadhuizen. Ook op koorbanken treffen we mannenverleidsters aan, zoals op het
koorgestoelte in de Sint-Katharinakerk te Hoogstraten. Voorstellingen van vrouwenlisten
waren geliefd vanwege hun voorbeeldfunctie: ze wezen op de gevaren van vrouwelijke
sluwheid en vrouwelijke dominantie. Ook waarschuwden zij tegen de gevolgen van
fatale verliefdheid.

Twee vechtende vrouwen

Een vrouw spelt een man met een kip de les

In de lezing zal worden ingegaan op de uitbeelding en betekenis van de vrouwenlisten,
met name in de zestiende-eeuwse Nederlanden. Welke vrouwenlisten werden
uitgebeeld en hoe gebeurde dat? Voor wie waren de voorstellingen bestemd en
waarom waren zij juist toen zo geliefd? Wat vertellen zij over toenmalige idealen voor
mannen en vrouwen? En werden vrouwenlisten wel altijd negatief uitgelegd?
Bij het beantwoorden van deze vragen zal niet alleen aandacht worden besteed aan
‘het beeld’, maar ook aan ‘het woord’, dat wil zeggen aan zestiende-eeuwse boekjes
over vrouwen en aan teksten op houtsneden en gravures, die helpen bij het
interpreteren van de voorstellingen.
Yvonne Bleyerveld was jarenlang als docent en onderzoeker verbonden aan de
vakgroep Kunstgeschiedenis van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Sinds 2008 heeft
zij een eigen onderzoeksbureau en werkt zij freelance voor diverse musea. Zo schrijft zij
voor het Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam een catalogus over de
zestiende-eeuwse Nederlandse tekeningen.
Yvonne Bleyerveld schreef het boek Hoe bedriechlijck dat die vrouwen zijn.
Vrouwenlisten in de beeldende kunst in de Nederlanden circa 1350-1650 (Primavera
Pers, Leiden 2000). Ook publiceerde zij over andere onderwerpen uit de Nederlandse
kunst van de zestiende eeuw. (Sonia Van Coillie)
Praktisch: Lezing ‘Pas op voor vrouwen’ door Yvonne Bleyerveld op zaterdag 13
juni om 20 uur in het Stedelijk museum. Inkom 5 euro
11
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Uit de Werkgroep Bouwkundig erfgoed
Hoogstraten staat in Vlaanderen model met projecten als de restauratie van het
begijnhof, de herbestemming van de voormalige landloperskolonie en, meer recent, de
projectoproep voor de kloostersite in Meer.
En toch worden er, onder de vlaggen met de boodschap “Hoogstraten
monumentenstad”, beeldbepalende gebouwen gesloopt….. en dit ondanks al onze
bezwaarschriften en beroepsprocedures.
Maar omdat we geloven in overleg is Erfgoed Hoogstraten zonder vooroordelen
ingegaan op de vraag van de nieuwe bestuursmeerderheid om deel uit te maken van de
‘Werkgroep Bouwkundig erfgoed’.
Benedikt Dewael en Frans Horsten werden unaniem als afgevaardigden van Erfgoed
Hoogstraten aangeduid en bereiden na elke vergadering, samen met Veerle Beernaert
van de Cultuurraad en Ann Embrechts, planologe van de stad, de volgende bijeenkomst
voor.
Na vier vergaderingen zijn de doelstellingen duidelijk:

Op korte termijn
§

Op korte termijn wil men de Cel onroerend erfgoed, het vroegere Monumenten en
Landschappen, betrekken bij de besluitvorming;

De leden van de werkgroep, ook de schepenen, zijn het eens dat er overleg moet zijn
met de Cel onroerend erfgoed (M&L) als er een sloop- of bouwaanvraag is voor een
pand of een perceel dat opgenomen is in het boek ‘Bouwen door de eeuwen heen’.
Indien nodig moeten ook de eigenaars bij het overleg betrokken worden.
In de toekomst zal er regelmatig, in principe tweemaandelijks, overleg zijn met de Cel
onroerend erfgoed, ofwel in Antwerpen ofwel in Hoogstraten zelf. Op het moment dat
we deze nieuwsbrief verdelen heeft het derde overleg plaats, met vier belangrijke
punten op de agenda. Daar komen we op terug.
Bovendien werden er in het verleden te veel sloopvergunningen toegekend, zonder dat
de nieuwbouwplannen en de noodzaak van de nieuwbouw gekend was. In de toekomst
moet het plan van de eventuele nieuwbouw voorgelegd worden zodat het deel kan
uitmaken van het overleg met M&L.

Op langere termijn
§

Op langere termijn wil men een globale visie ontwikkelen in verband met ons
bouwkundig erfgoed. Een monumentenbeleid met, waar dit juridisch mogelijk is,
bindende adviezen gebaseerd op objectief samengebrachte argumenten, rekening
houdend met de gebruikswaarde en de functie van het gebouw, de culturele waarde
en het gebouw in zijn omgeving.

Onze zoektocht naar gemeenten met een (goed) erfgoedbeleid bracht ons bij de
beleidsnota’s van Gent, Brugge, Oostende, Ronse, Ieper, Riemst, Keerbergen,
Zoutleeuw, Breda en Hilversum.
In elk van deze steden of gemeenten is de benadering van het monumentenbeleid
ongeveer hetzelfde, ook al is de manier van werken verschillend. Telkens vertrekt men
van het verhaal of de biografie van de gemeente, de stad of de regio.
12
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Het is dus belangrijk om ook voor Hoogstraten te vertrekken van die identiteit, de
eigenheid van Hoogstraten. Met andere woorden: Wat maakt Hoogstraten uniek en wat
zijn er de bouwkundige getuigen van?
Op zoek naar een voor Hoogstraten bruikbare methodiek lieten we ons inspireren op de
manier van werken in Gent, Ronse en Ieper.
Op vraag van de Werkgroep werken Frans, Veerle, Ann en Benedikte aan een
casestudie rond de Kerkstraat in Meerle. We willen de straat in beeld brengen en een
(fictieve) bouwaanvraag van één of meerdere waardevolle gebouwen in de straat
benaderen met onderstaand afwegingskader. Daarna willen we een zelfde studie
maken over de nog bestaande landschappelijke en bouwkundige getuigen van het
voormalige ontginningsproject van grootgrondbezitter Jacquemyns in de regio Heerle.

AFWEGINGSKADER

DE
GEBRUIKSWAARDE

DE
CULTURELE WAARDE

HET GEBOUW
IN ZIJN OMGEVING

De GEBRUIKSWAARDE vertrekt van de bestaande toestand en de wensen of de
plannen van de eigenaar. Hier stelt men zich de vraag in hoeverre het gebouw in zijn
bestaande toestand kan beantwoorden aan de actuele gebruiksvragen. Die
gebruikswaarde zal voor een zelfde gebouw verschillen van gebruiker tot gebruiker.
Hier zullen ook economische aspecten aan bod komen. Bij de afweging wordt ook
rekening gehouden met de bouwfysische toestand van het gebouw en de functionele
draagkracht ervan.
De CULTURELE WAARDE heeft te maken met de strikte kunsthistorische of
monumentenwaarde of wordt zichtbaar als we vaststellen dat het gebouw een getuige
is van het verhaal of de identiteit van de stad.
Het GEBOUW IN ZIJN OMGEVING heeft te maken met de mate waarin een gebouw
de structuur van de stad of het dorp ondersteunt of een bepalend deel is van een groter
kwalitatief geheel. Bij de beoordeling zal men ook rekening houden met de structuur en
het schaalniveau van het geheel.
Het boek ‘Bouwen door de eeuwen heen’ bevat een bruikbare verzameling van
waardevolle beeldbepalende gebouwen. Naast deze waarde op zich houdt het boek te
weinig rekening met de omgeving en missen we soms de rode draad doorheen de
selectie. Het boek wordt ook in andere steden en gemeenten als dusdanig gehanteerd
en heeft tot vandaag nog geen juridische erkenning.
Net zoals u, geachte lezer, weten we dat dit niet het einde zal zijn van het slopen van
waardevolle gebouwen. Integendeel, dat zal u al vlug merken. Hoopvol is echter dat er
grondig nagedacht wordt hoe het in de nabije toekomst beter kan en hoe men vandaag
al stappen in die richting kan zetten.
Frans Horsten
13
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Een nieuwe rubriek in de nieuwsbrief

Graag traag! (1)
Ooit waren trage wegen vanzelfsprekende schakels in onze dagdagelijkse mobiliteit.
Maar met het steeds drukker wordende verkeer én de milieuproblematiek in het
achterhoofd, beseffen steeds meer mensen dat dit erfgoed ook in de toekomst
onmisbaar zal zijn.
In Hoogstraten, helaas, is in de naoorlogse periode al meer dan de helft van dit
patrimonium verdwenen. Behouden wat ons nog rest, in combinatie met het heropenen
van een handvol knelpunten, is dus het minimum minimorum.
Via lezingen, geleide wandelingen en andere acties, wist onze werkgroep ‘oude
voetwegen’ een draagvlak uit te bouwen dat niet langer ontkend kan worden. Om ook
de laatste blinden te doen zien, wil de redactie van deze nieuwsbrief voortaan iedere
keer een voetweg in de kijker stellen …
Overigens moet u af en toe ook maar eens op de rijk gevulde site van Flapuit gaan kijken.
Ook zij zetten regelmatig een interessante oude voetweg in hun rubriek ‘actueel’.
Het ‘Neervensche Pad’

Ooit liep de Rooimans in Wortel in rechte lijn verder tot in Bolk. Vanuit Bolk heb je
bovenstaand mooi zicht nog. In de verte zie je de Sint-Jan-Baptistkerk van Wortel,
waardoor je deze voetweg een onvervalst ‘kerkpad’ kunt noemen. De schakel naar de
Rooimans werd helaas al heel wat jaren geleden bij een weiland ingepalmd. Moest
deze hersteld kunnen worden, dan had je opnieuw een route van Bolk tot aan de kerk
van Minderhout!
Dries Horsten
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De wilde architect (1)
In januari verdween de rubriek ‘de wilde architect’ uit De Hoogstraatse Maand. Zeer
regelmatig kreeg de auteur nog de vraag waarom de rubriek toch niet op één of andere
manier verder kon worden gezet. U vraagt, wij draaien … De wilde architect is er weer,
vanaf nu in de nieuwsbrief van Erfgoed Hoogstraten. En we beginnen met de
herneming van de allereerste aflevering, die in juni 2005 in De Maand verscheen.

In tijden waar afbraak zegeviert, willen wij de Vrijheid verkopen. Niet letterlijk. We willen
ze u gewoon weer graag doen zien. Daartoe brengen we elke keer een bijzonder detail
in beeld dat u en ons charmeert. De titel van de rubriek noemen we naar onze 1ste foto:
een detail uit de gevel van Annie’s Boetiek, in de Heilig Bloedlaan. Op het 1ste zicht een
onopvallend gebouw, maar voor wie goed kijkt een intacte getuige van de tijd waarin het
werd gezet. Het midden van de jaren ’30. Met P.B. De Wilde als architect, zoals het
gesigneerde tegeltje ons leert. Waarom we het precies naar deze foto noemen? Omdat
we het wel een leuke woordspeling vonden. En omdat de andere foto’s – “trekbel in
19de-eeuws burgerhuis” of “gekruld gietijzeren muuranker” – zo moeilijk bekten.
Dries Horsten

Wist je dat …
… ook Turnhout met een Erfgoedcel is gestart?
De Turnhoutse Erfgoedcel is zeker geen pure ‘monumentenvereniging’, maar wil naast
het onroerend, ook het roerend en immaterieel erfgoed bestrijken. Na een
‘verkenningsjaar’ weet men nu stilaan wat men wil en begint het eerste concrete project
vorm te krijgen. Het is een ‘erfgoedkoffer’, gebaseerd op het Hoogstraatse exemplaar.
Inhoudelijk zal de Turnhoutse koffer wel ruimer gaan, met extra pakketten aangaande
oude klederdracht, muziek & dans, speelkaarten, culinair erfgoed en ga zo maar verder.
In de Erfgoedcel zetelen 2 ambtenaren die door de ‘stadsregio Turnhout’ (i.e. Turnhout,
Oud-Turnhout, Vosselaar en Beerse) worden tewerkgesteld, zijnde Jan Matthé en
Nathalie Gagelmans. Daarnaast zijn er 3 vrijwilligers uit Turnhout in actief, zijnde Chris
Campers, Raymond Hoste en Tinne Van Doninck. Onze eigen Dries Horsten woont
regelmatig vergaderingen bij om hen wat ‘Hoogstraats advies’ te geven. Eén van de
vergaderingen van het afgelopen jaar vond zelfs in ons ‘SteMu’ plaats, waar naast Dries
ook Piet Van Deun en José Verbreuken de nieuwe vereniging advies verleenden.
Dries Horsten
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Rogier van der Weyden – DE PASSIE VAN DE MEESTER
Op 2O september opent het vernieuwde stedelijk
museum M van Leuven zijn deuren met een
prestigieuze tentoonstelling over één van de
grootste Vlaamse Primitieven en een grootmeester
in het weergeven van emoties. Ruim 100 topstukken
uit de belangrijkste Europese en Amerikaanse
verzamelingen zullen te zien zijn en voor sommige
van deze werken zal het de eerste keer in 6 eeuwen
zijn dat zij terug op Vlaamse bodem zullen
vertoeven.
Tijdens de tournee, georganiseerd door het
Davidsfonds, brengt Prof. Dr. Jan Van der Stock
het bewogen oeuvre van deze internationaal
gerenommeerde kunstenaar in beeld aan de hand
van een kleurrijke multimediapresentatie. Zo ook in
Hoogstraten waar we deze spreker op 11 maart in
het auditorium van het Klein Seminarie mochten
begroeten.
Een verslag hierover:
Na 7 jaar voorbereiding waarin de verschillende
conceptnota’s werden uitgeschreven, de verhaallijn
werd uitgezet en de nodige contacten werden
gelegd met de vele musea en privé-personen in
binnen- en buitenland vormen de lezingen de laatste rechte lijn naar de eigenlijke
tentoonstelling die dus vanaf september in Leuven te zien zal zijn.
De tentoonstelling is opgebouwd rond 8 verschillende zalen waarin telkens weer een
ander aspect van de schilder Rogier van der Weyden wordt belicht.
Wie was deze Rogier van der Weyden?
Deze kunstenaar, behorend tot de Vlaamse Primitieven, valt te situeren in de 15e eeuw
tijdens het bewind van de hertogen van Bourgondië. Afkomstig uit Henegouwen, wordt
hij aangetrokken door de voorspoed van de Brabantse steden met name Brussel waar
hij, zonder ooit hofschilder te worden, toch vaak opdrachten krijgt van dit Bourgondische
hof. Hij zal echter vooral voor de stad Brussel werken maar ook voor een ganse reeks
van individuele opdrachtgevers zoals gilden en ambachten, die bij hem werken
bestelden.
De ‘Passie van de Meester’, de titel die deze tentoonstelling meekreeg, verklaart
meteen de figuur van Rogier van der Weyden, die een heel speciale kunstenaar was.
Hij was één van de eerste schilders die het element ‘emotionaliteit’ in zijn werk gaat
betrekken. Hierdoor gaat zijn (15e eeuwse) publiek zich sterk herkennen in wat er
afgebeeld staat. Moeilijke theologische vraagstukken, zoals de ‘Annunciatie’, gaat deze
schilder vertalen naar dagdagelijkse taferelen, die zoals gezegd het publiek zeer
aansprak. Hij wordt dan ook immens populair. Zijn faam strekt zich niet enkel uit in
Brabant maar in gans de toenmalige noordwestelijk Europese wereld met inbegrip van
Italië en Spanje.
Wat Rogier van der Weyden is voor Brabant is Jan van Eyck voor Vlaanderen maar met
dit grote verschil dat Van Eyck kan beschouwd worden als een koele minnaar, die meer
16
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gaat inventariseren, met een microscoop naar de werkelijkheid gaat kijken. Van der
Weyden doet dit ook wel maar voegt er het element passie aan toe. Het passionele, de
emotionaliteit verhoogt hierdoor de herkenbaarheid. Hij raakt meteen de gevoelige
snaar bij zijn publiek.

Deze passie wordt meteen gevisualiseerd in het getoonde werk : ‘de kruisafneming’.
Voor alle duidelijkheid het origineel topstuk van het Prado was niet te ontlenen. Op
deze tentoonstelling wordt gewerkt met een kopie omwille van zijn Leuvense origine,
want oorspronkelijk besteld door de schuttersgilde. Opmerkelijk aan dit werk zijn de
ingenieuze en complexe compositie, de levensgrote figuren, de diagonale vorm van
Christus geëchood in de figuur van Maria, de pose met de naar boven gerichte
elleboog, de ritmiek die de emotionaliteit verhoogt. Een dergelijk verdriet van een
moeder was nooit eerder vertoond in de kunst.
In de eerste van de 8 zalen met als thema: ‘de schaduw van de meester’ wordt een
wandtapijt getoond dat voor de eerste keer in ons land is.
Het betreft ‘de
gerechtigheid van Trajanus’ dat nog tijdens het leven van de kunstenaar gemaakt is
als kopie van het schilderij met dezelfde naam en zich bevond in de schepenzaal van
het Brusselse stadhuis waar het tijdens een bombardement in 1695 werd verwoest. Het
onderwerp is een gerechtigheidstafereel dat vaak werd getoond in schepenbanken9.
Het wandtapijt is 11 meter lang en 5 meter hoog waardoor de organisatoren zich
genoodzaakt zagen de zaal met een meter te verhogen. Ook zijn er jarenlange
9

Schepenen spraken in de Middeleeuwen ook recht – de scheiding der machten dateert pas van na de Franse
Revolutie – en moesten voortdurend herinnerd worden aan het feit dat het pad der gerechtigheid niet mocht verlaten
worden.
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onderhandelingen vooraf gegaan aan de toestemming om dit werk op de tentoonstelling
te krijgen. Het meesterwerk van Rogier van der Weyden mag dan wel vernietigd zijn,
dit sublieme wandtapijt is in elk geval een waardige vervanger.
In de tweede zaal komt het thema ‘oog in oog’ aan bod. Voor wie werkte van der
Weyden? Wie waren zijn opdrachtgevers?
Portretten van Philips de Goede en zijn zoon Karel de Stoute als 16-jarige knaap sieren
deze zaal. Vooral dit laatste werk is kwalitatief zeer hoogstaand en behoort dan ook tot
de topstukken op deze tentoonstelling. Ook hier blijkt de passie van de meester uit de
zelfbewuste blik van deze Bourgondische hertog.
Het is een erezaak voor de organisatoren om zoveel mogelijk werken te laten
restaureren en zo is ook aan het portret van Karel de Stoute een jaar lang gewerkt om
de pigmenten vast te zetten.
Van de portretten zijn vele kopieën bewaard gebleven wat verklaard kan worden door
het feit dat het voor de beleidsmakers belangrijk was om (via portret) aanwezig te zijn
op die plaatsen waar ze het voor het zeggen hadden10.
Eén van de portretten van Philips de Goede van de hand
van van der Weyden is eigendom van de Spaanse koning
die het voor deze gelegenheid11 graag uitleende.
Nog meer kunstwerken zoals een bronzen grafbeeld van
Isabella van Bourbon en een aantal pleurants zullen de
bezoeker zeker weten te bekoren.
Dat de tentoonstelling een antwoord wil geven, een reactie
wil zijn op de hapklare kijkcultuur zal ook blijken in de
volgende zalen. ‘Traag kijken’ is het sleutelwoord om deze
tentoonstelling ten volle te kunnen waarderen.
Via de volgende zalen zullen we stilaan naar een climax
toegroeien. We ontmoeten nog de Pietà,
een werk
ontdaan van alle overbodigheden, dat focust op de
essentie van het verhaal met name het verdriet van een
moeder bij het lichaam van haar dode kind. De dramatiek
die hier getoond wordt, was nooit gezien. Ook de filmische
technieken die van der Weyden hier toepast, waarbij een soort gloed aan de horizon
gecreëerd wordt en de scène verlicht wordt was revolutionair voor de 15e eeuw.
In de laatste zaal, ‘genade’ genaamd bereiken we het hoogtepunt van de tentoonstelling
: de triptiek van de 7 sacramenten. Volgens vele specialisten wordt dit enorme werk
bestempeld als het mooiste kerkinterieur van de 15e eeuw. In dit sublieme schilderij
speelt Van der Weyden met realiteitsniveaus en overstijgt hij ver het specifiek
religieuze.
Om dit ten volle te kunnen ervaren zullen we echter in het najaar moeten afzakken naar
Leuven waar we oog in oog zullen staan en traag zullen kunnen genieten van al de
pracht die Rogier van der Weyden ons heeft nagelaten.
Het Davidsfonds organiseert op een zaterdag in oktober een begeleid bezoek aan
de tentoonstelling. Leden die hiervoor belangstelling hebben nemen, liefst zo
snel mogelijk, contact op met Joos Croes op het nummer 03/314 49 24 of per mail
joos_croes@telenet.be

10
11

Te vergelijken met de foto’s van koning en koningin die we op alle officiële plaatsen aantreffen
En in de wetenschap dat het gerestaureerd zou terugkomen…
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Schilderij over het leven van Jozef (Sint-Katharinakerk)

Dit schilderij heeft in die zin met Rogier van der Weyden te maken dat het kan gelinkt
worden12 aan het origineel dat gemaakt is door de Meester van Flémalle of Robert
Campin en zich momenteel in het Prado bevindt. Robert Campin was de leermeester
van van der Weyden.
Het schilderij in onze kerk is nooit goed bestudeerd maar zou absoluut verdienen om er
een grondig dendrochronologisch en microscopisch onderzoek op uit te voeren.
Het betreft hier wel een eigenaardige compositie want het is een triptiek in één
omlijsting samengebracht, waarin de verschillende verhalen rond Maria en Jozef
worden uitgebeeld:
-

Het verhaal van de uitverkiezing van Jozef als bruidegom van Maria.

-

Het huwelijk van Maria en Jozef

-

Jozefs twijfel over Maria

-

Engel verschijnt aan Maria om Jozef vrij te pleiten

-

Vraag van Jozef om vergiffenis aan Maria

-

De geboorte van Jezus

-

Jozefs droom om te vluchten naar Egypte.

Opmerkelijk is ook dat er in dit schilderij een ganse reeks verhalen wordt uitgebeeld met
naast Maria ook Jozef in de hoofdrol.
We zien de figuur van Jozef al wel verschijnen in de vroegchristelijke kunst maar zelden
was zijn rol in de afbeeldingen meer dan marginaal. Ook de middeleeuwse kunst gaf
hem aanvankelijk geen plaats van betekenis. Op kerstvoorstellingen zit hij vaak wat
achteraf, met verbazing op zijn gerimpelde gezicht te kijken naar wat er zich rondom
hem afspeelt. Hij stond als het ware buiten de geschiedenis van de menswording van
Christus en lijkt niet meer dan een toevoeging om het tafereel te verlevendigen. In het
middeleeuwse toneel vervulde hij de rol van de pantoffelheld.
In de late middeleeuwen zien we echter een kentering in de aandacht voor Jozef. In de
14e eeuw kreeg hij een eigen feestdag en werd zijn devotie verbreid door de
karmelieten en franciscanen. Deze kloosterlingen werden vooral aangetrokken door de
grote gehoorzaamheid die ze in Jozef meenden te herkennen en door zijn gevoel voor
verantwoordelijkheid voor zijn gezin. Zo ontstond in de 15e en 16e eeuw een heel ander
12

Men zou kunnen spreken van een echo, door de gelijkenissen van opbouw, inhoud enz.
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beeld van Jozef. De grote doorbraak kwam echter toen Teresa in 1552 het door haar
gestichte klooster aan Jozef toewijdde. Spoedig werd hij een volksheilige op wie een
beroep werd gedaan bij problemen die samenhingen met huwelijk en gezin.
Vanaf 1621 wordt zijn feestdag (19 maart), die vóór die tijd niet overal werd gevierd,
geldig verklaard voor de hele Kerk. Hieruit blijkt duidelijk zijn toegenomen populariteit.
Bovengenoemde jaartallen verklaren echter nog niet de ontstaansgeschiedenis van ons
Jozefschilderij dat gedateerd wordt rond 1500. Een mogelijke verklaring schuilt
eventueel in de enorme invloed op de kunst die het proto-evangelie13 van Jacobus heeft
gehad gedurende de ganse 15e en 16e eeuw.
Wat is dan het proto-evangelie van Jacobus?
Het proto-evangelie van Jacobus behoort tot de apocriefe teksten van het Nieuwe
Testament.
Apocrief, wat verborgen of geheim betekent, heeft betrekking op
geschriften die later ontstaan zijn dan deze van het Nieuwe Testament. Zij behoren dus
niet tot de Canon, de erkende lijst van heilige geschriften en werden dan ook in
aanvang door de Kerk afgekeurd. Dit proto-evangelie van Jacobus werd reeds in het
midden van de tweede eeuw in het Grieks geschreven door een christen, die in Syrië of
Egypte thuishoorde en goed op de hoogte moet geweest zijn van de geboorteverhalen
die in de evangelies van Matthëus en Lucas te vinden zijn.
De 4 evangeliën waren al omstreeks het jaar 150 bij het overgrote deel van de
christenen bekend. Toch waren er christenen die meenden de inhoud van deze
evangeliën te moeten corrigeren of aan te vullen. We mogen niet vergeten dat er heel
wat groepen (soms erg geïsoleerd) christenen waren die elk vanuit hun specifieke
achtergrond de verhalen over Jezus trachtten te begrijpen14.
Het betreft dan in de eerste plaats verhalen over de geboorte van Jezus. Verder bleek
niet uit de evangelies van Lucas en Matthëus 15 hoe de verhouding van Jozef en Maria
was geweest en wat precies bedoeld werd met de ‘maagdelijke geboorte’. In deze
behoefte zou o.a. het proto-evangelie16 van Jacobus voorzien.

13

De tegenwoordige naam Proto-Evangelie van Jacobus is afkomstig van Guillaume Postel (1510-1581), Frans
humanist en goed kenner van de Semitische talen. Na een reis van 1548-1550 door het Midden-Oosten, waar hij een
Grieks manuscript ontdekte, publiceerde hij in 1552 zijn Latijnse vertaling, die door Theodor Bibliander in Bazel
werd uitgegeven. Sindsdien is de naam: Protoevangelium Jacobi gemeengoed geworden. De Griekse tekst werd pas
twaalf jaar later door Michael Neander uitgegeven. Proto-Evangelie betekent letterlijk: eerste evangelie.
14
Zelfs bij de evangelisten zien we grote interpretatieverschillen. Zo vinden we de Annunciatie enkel bij Lucas en
Mattëus terug. De onderlinge verschillen in de berichtgeving tussen deze twee evangelisten is dan weer te verklaren
door het feit dat Lucas vooral schreef voor niet-Joodse christenen terwijl het publiek van Matthëus wel Joodschristelijk was.
15
De enige twee evangelisten die schrijven over de geboorte van Jezus
16
Letterlijk vertaald: het eerste evangelie omdat het bericht over de periode vòòr de geboorte van Jezus met name
het verhaal van Joachim en Anna, de geboorte (ook al maagdelijk)van Maria waardoor zij reeds in de moederschoot
onbesmet met de erfzonde was (wat uiteindelijk zou resulteren in het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis), de
opdracht van Maria in de tempel enz
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Voor de geïnteresseerde lezer volgt nu de volledige tekst van het proto-evangelie
van Jacobus ook wel ‘De geboorte van Maria’ genoemd.
1 - 1. In de “Geschiedenissen van de twaalf stammen van Israël” kwam Joachim voor,
een zeer rijk man, die zijn offergaven dubbel bracht, want hij dacht: “Wat ik teveel offer
zal voor het hele volk zijn en wat ik geef voor de vergeving van mijn zonden zal voor de
Heer zijn, voor mijn verzoening.” 2. Nu was de grote dag van de Heer nabijgekomen en
de kinderen van Israël brachten hun gaven. En Ruben ging voor Joachim staan en zei:
“Het is u niet toegestaan om uw offers het eerst te brengen, omdat gij geen
nakomelingen hebt verwekt in Israël.” 3. Toen werd Joachim erg bedroefd en hij ging
naar het register van de twaalf stammen van het volk, want hij dacht: “Ik zal in het
register van de twaalf stammen van Israël nakijken of ik de enige ben die geen
nakomelingen heb verwekt in Israël.” En hij onderzocht de zaak en ontdekte dat alle
rechtvaardigen in Israël nakomelingen hadden verwekt. En hij herinnerde zich van de
aartsvaarder Abraham dat God hem op het laatst nog Isaäk tot zoon had gegeven. 4.
En Joachim werd erg bedroefd en hij vertoonde zich niet aan zijn vrouw, maar hij begaf
zich naar de woestijn; daar sloeg hij zijn tent op en vastte hij veertig dagen en veertig
nachten, want hij dacht: “Ik zal niet afdalen om te eten of te drinken totdat de Heer, mijn
God, mij heeft bezocht; mijn gebed zal mij tot spijs en drank zijn.”
2 - 1. Intussen hief zijn vrouw Anna een dubbele weeklacht aan en jammerde:
“Mijn weduwschap wil ik beklagen
en ook mijn kinderloosheid.”
2- 2. En toen de grote dag van de Heer naderde zei Judith, haar dienstmeisje, tegen
haar: “Hoelang zult gij uw ziel nog buigen? Zie, de grote dag van de Heer is gekomen
en dan moogt gij niet treuren. Neem liever deze hoofddoek, die mijn meesteres mij
gegeven heeft; ik kan hem niet dragen omdat ik een dienstmeisje ben en hij een teken
is van koninklijke waardigheid.” 3. Maar Anna zei: “Ga weg van mij, want dat doe ik niet,
nu de Heer mij zo diep vernederd heeft. Misschien heeft een slecht mens hem aan je
gegeven en ben jij nu gekomen om mij in jou zonde te laten delen.” Toen antwoordde
Judit: “Wat zal ik u nog voor slechts toewensen nu de Heer uw schoot heeft toegesloten
om u geen nageslacht te geven in Israël?” 4. Daarop werd Anna erg bedroefd. Zij trok
haar rouwklederen uit, waste haar hoofd, trok haar bruidskleren aan en ging omstreeks
het negende uur wandelen in haar tuin. Daar zag zij een laurierboom, ging eronder
zitten en smeekte de Heer als volgt: “O God van onze vaderen, zegen mij en verhoor
mijn gebed, zoals Gij de schoot van Sara gezegend en haar Isaäk tot zoon gegeven
hebt.”
3 - 1. En toen zij haar ogen naar de hemel opsloeg zag zij een mussennest in de
laurierboom en zij begon bij zichzelf te klagen:
“Wee mij, wie heeft mij verwekt
en welke schoot heeft mij gebaard?
Want ik ben een vervloeking geworden in de ogen van de kinderen van Israël,
zij hebben mij bespot en uit de tempel van de Heer weggehoond,
2. Wee mij, met wie ben ik te vergelijken?
Niet ben ik te vergelijken met de vogels des hemels,
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want ook de vogels des hemels zijn vruchtbaar voor U, Heer.
Wee mij, met wie ben ik te vergelijken?
Niet ben ik te vergelijken met de dieren van de aarde,
want ook de dieren van de aarde zijn vruchtbaar voor U, Heer.
3. Wee mij, met wie ben ik te vergelijken?
Niet ben ik te vergelijken met deze wateren,
want ook deze wateren zijn vruchtbaar voor U, Heer.
Wee mij, met wie ben ik te vergelijken?
Niet ben ik te vergelijken met deze aarde,
want ook deze aarde brengt haar vruchten voort in haar seizoen en prijst U, Heer!”
4 - 1. En zie, er verscheen een engel van de Heer, die tot haar sprak: “Anna, Anna, de
Heer heeft uw gebed verhoord. Gij zult ontvangen en baren en heel de wereld zal over
uw nakomelingschap spreken." En Anna antwoordde: “Zo waar de Heer, mijn God,
leeft, als ik een kind krijg, hetzij een jongen of een meisje, zal ik het als gave afstaan
aan de Heer, mijn God, en het zal Hem zijn leven lang dienen." 2. En zie, er kwamen
twee boodschappers tot haar die zeiden: “Zie, uw man Joachim komt er aan met zijn
kudden.” – Want een engel van de Heer was neergedaald en had tot hem gezegd:
“Joachim, Joachim, de Heer uw God heeft uw gebed verhoord. Daal af van hier, want
zie, uw vrouw Anna zal zal zwanger worden.” 3. En Joachim daalde af en riep zijn
herders en sprak: “Breng mij hier tien lammeren die gaaf en zonder gebrek zijn; die zijn
voor de Heer, mijn God. Brengt mij ook twaalf malse kalveren voor de priesters en de
raad der oudsten en honderd bokjes voor het volk.” 4. En zie, daar kwam Joachim met
zijn kudden. Anna, die bij de deur stond, zag Joachim aankomen, snelde naar hem toe,
viel hem om de hals en zei: “Nu weet ik dat de Here God mij rijk gezegend heeft, want
zie, eerst was ik weduwe, maar nu niet meer; ik was kinderloos en nu zal ik zwanger
worden.” En Joachim rustte de eerste dag uit in zijn huis.
5 - 1. De volgende dag echter bracht hij zijn gaven. Hij dacht: “Als de Here God mij
genadig is zal het diadeem van de priester het mij duidelijk maken.” En Joachim bracht
zijn gaven en lette op het diadeem van de priester toen deze het altaar van de Heer
besteeg. En hij zag geen zonde bij zichzelf. Toen sprak Joachim: “Nu weet ik dat de
Heer mij genadig is en al mijn zonden heeft vergeven.” En hij daalde gerechtvaardigd af
van de tempel van de Heer en ging naar huis. 2. En haar maanden werden vervuld. In
de negende maand baarde Anna. En zij zei tot de vroedvrouw: “Wat is het?” Deze
antwoordde: “Een meisje.” Toen zei Anna: “Op deze dag is mijn ziel groot gemaakt.” En
zij legde het kind neer. En toen de dagen vervuld waren reinigde Anna zich en gaf zij
het kind de borst. En zij gaf het de naam Maria.
6- 1. En het kind werd van dag tot dag sterker. Toen zij zes maanden oud was zette
haar moeder haar op de grond om te zien of zij al kon staan. En zij liep zeven stappen
tot zij weer bij haar schoot was. En zij tilde haar op en zei: “ Zo waar de Heer, mijn God,
leeft, jij zult niet meer op deze grond rondstappen tot ik je in de tempel van de Heer
breng.” En zij maakte een heiligdom in haar slaapvertrek en stond niet toe dat er iets
profaans of onreins tot haar kwam. Toen riep zij de reine dochters van de Hebreeën, die
haar afleiding brachten. 2. Op de eerste verjaardag van het kind organiseerde Joachim
een groot feestmaal, waarop hij de priesters en schriftgeleerden, de raad der oudsten
en heel het volk Israël uitnodigde. En Joachim bracht het kind naar de priesters en zij
zegenden het met de woorden: “God van onze vaderen, zegen dit kind en geef haar
een naam die eeuwig en onder alle geslachten geroemd zal worden.” En heel het volk
zei: “Zo zij het, zo zij het, amen.” Hij bracht haar ook naar de hogepriesters en die
zegenden haar met de woorden:
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“Allerhoogste God, zie op dit kind neer en zegen haar met de allergrootste,
onovertroffen zegen.” 3 Daarna bracht haar moeder haar naar het heiligdom van haar
slaapkamer en gaf haar de borst. En Anna zong het volgende loflied voor de Heer God:

“Een loflied wil ik zingen voor de Heer, mijn God,
Want Hij heeft mij bezocht en de smaad van mijn vijanden van mij weggenomen.
De Heer gaf mij een vrucht van zijn gerechtigheid,
die is enkelvoudig en veelvoudig voor zijn aangezicht.
Wie zal de zonen van Ruben melden dat Anna zoogt?
Hoort het, hoort het, gij twaalf stammen Israëls, Anna zoogt!”
En zij legde haar ter ruste in de slaapkamer van het heiligdom, verliet de kamer en
bediende de gasten. Toen de maaltijd was afgelopen vertrokken zij, terwijl zij vol
blijdschap de God van Israël verheerlijkten.
7 - 1. De maanden verstreken en het kind werd ouder. Toen zij twee jaar was zei
Joachim tot Anna: “Laten wij haar naar de tempel brengen om de belofte die wij gedaan
hebben na te komen, opdat de Almachtige niet toornig op ons wordt en ons offer
afwijst.” Maar Anna antwoordde: “ Laten we nog wachten tot ze drie jaar is en niet meer
naar haar vader en moeder verlangt.” En Joachim zei: “Dat is goed.” 2. En toen het kind
drie jaar was geworden zei Joachim: “Roept de reine dochters van de Hebreeën en
laten zij ieder een lamp nemen en die laten branden, opdat het kind zich niet omkeert
en haar hart van de tempel van de Heer wordt weggelokt.” En zo deden zij tot zij in de
tempel van de Heer kwamen. En de priester ontving haar en nadat hij haar gekust had
zegende hij haar met de woorden: “ De Heer heeft uw naam groot gemaakt onder alle
geslachten. In u zal de Heer in de laatste dagen zijn verlossing aan de kinderen van
Israël openbaren.” En hij zette haar op de derde tree van het altaar en de Heer God
deed genade op haar neerdalen en zij danste op haar voetjes en het hele huis Israël
kreeg haar lief.
8 - 1. En haar ouders vertrokken weer, vol verwondering, en zij loofden de almachtige
God, omdat het kind zich niet had omgekeerd. En Maria bleef in de tempel van de Heer
als een pikkende duif en zij ontving voedsel uit de hand van een engel. 2. Toen zij
twaalf jaar was geworden beraadslaagden de priesters en zeiden: “Zie, Maria is twaalf
jaar geworden in de tempel van de Heer. Wat moeten wij nu met haar doen om te
voorkomen dat zij het heiligdom van de Heer verontreinigt?” En zij zeiden tot de
hogepriester: “Gij zijt aangesteld over het altaar van de Heer, ga naar binnen en bid
over haar en wat de Heer u dan bekend zal maken zullen wij doen.” 3. En de
hogepriester trok het gewaad met de twaalf belletjes aan, ging het Allerheiligste binnen
en bad over haar. En zie, er verscheen een engel van de Heer die tot hem zei:
“Zacharias, Zacharias, ga naar buiten en roep de weduwnaars van het volk bijeen en
laat ze elk een staf meenemen, en aan wie de Heer een teken zal geven, diens vrouw
zal zij zijn.” En de herauten vertrokken en doorkruisten het hele gebied van Judea. De
bazuin van de Heer weerklonk en allen snelden toe.
9 - 1. Ook Jozef gooide zijn bijl neer en vertrok om zich bij hen te voegen. En toen zij er
allemaal waren gingen zij met hun staven naar de hogepriester. Deze nam ieders staf
aan en ging de tempel binnen om te bidden. Nadat hij zijn gebed geëindigd had nam hij
de staven weer op, ging naar buiten en gaf ze aan hen terug, maar er vertoonde zich
geen wonderteken. En Jozef nam de laatste staf aan en zie, er kwam een duif uit die op
Jozefs hoofd vloog. 17 Toen zei de priester tot Jozef: “U bent er door het lot toe
17

Variant : de staf begint te bloeien
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aangewezen om de maagd van de Heer onder uw hoede te nemen.” Maar Jozef
maakte bezwaar en zei: “Ik heb al zonen en ik ben oud en zij is jong. Ik vrees dat de
kinderen van Israël mij uit zullen lachen.” Maar de priester zei tegen Jozef: “Vrees de
Heer, uw God, en herinner u wat God met Datan, Abiram en Korach gedaan heeft, hoe
de aarde spleet en zij vanwege hun ongehoorzaamheid werden verzwolgen. Vrees
daarom, Jozef, opdat dat niet gebeurt met ùw huis!” Toen vreesde Jozef en nam haar
onder zijn hoede. En hij zei tegen haar: “Maria, ik heb je uit de tempel van de Heer
ontvangen en nu laat ik je in mijn huis achter en ga weg om huizen te bouwen, daarna
zal ik bij je terugkomen. De Heer zal je bewaren.”
10 - 1. Toen nu de priesters eens vergaderden zeiden zij: “Laten wij een voorhangsel
laten maken voor de tempel van de Heer.” En de priester sprak: “Haalt reine maagden
uit de stam van David.” En de dienaars gingen zoeken en zij vonden zeven maagden.
En de priester herinnerde zich het kind Maria en dat zij uit de stam van David was en
rein voor God. En de dienaars gingen haar halen. 2. Toen brachten zij de maagden in
de tempel van de Heer en de priester sprak: “Werpt het lot, wie het goud, het amiant,
het fijn linnen, de zijde, het hyacintblauw, het scharlaken en het echte purper zal
spinnen.” En Maria lootte het echte purper en het scharlaken. En toen zij het gekregen
had keerde zij terug naar haar huis. In die tijd werd Zacharias stom en Samuël verving
hem zolang tot hij weer kon spreken. En Maria nam het scharlaken en begon te
spinnen.
11 - 1. En zij nam de kruik en ging buiten water putten. En zie, er klonk een stem die
zei: “Wees gegroet, begenadigde, de Heer is met u, gezegend zijt gij onder de
vrouwen.” En zij keek om zich heen, naar rechts en naar links, om te zien waar deze
stem vandaan kwam. En een huivering voer door haar heen. Ze ging naar binnen en
zette de kruik neer. Daarna nam zij het purper, ging op haar stoel zitten en begon te
spinnen. 2. En zie, plotseling stond er een engel van de Heer voor haar, die sprak:
“Vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden voor de Almachtige en gij zult uit zijn
woord zwanger worden.” Toen Maria deze woorden hoorde begon zij bij zichzelf te
twijfelen, denkend: “Zal ik dan zwanger worden van de Heer, de levende God, en zal ik
dan baren zoals alle vrouwen baren?” 3 Maar de engel van de Heer zei: “Zo niet, Maria,
want kracht van de Heer zal u overschaduwen; daarom zal ook het heilige dat uit u
geboren wordt Zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En gij zult Hem de naam
Jezus geven, want Hij zal zijn volk redden van hun zonden.” En Maria zei: “Zie, de
dienares van de Heer staat voor Hem; mij geschiede naar uw woord."
12 - 1. En zij bewerkte het purper en het scharlaken en bracht het naar de priester. En
de priester zegende haar en zei: “Maria, de Here God heeft uw naam groot gemaakt en
gij zult gezegend zijn onder alle geslachten der aarde.” 2. En Maria was erg verheugd
en ging naar Elisabet, haar bloedverwante. Zij klopte op de deur en toen Elisabet het
hoorde wierp zij het scharlaken weg, liep vlug naar de deur en deed hem open. En toen
zij Maria zag zegende zij haar met de woorden: “Waaraan heb ik dit te danken, dat de
moeder van mijn Heer tot mij komt? Want zie, het kind in mij sprong op en zegende u.”
Maar Maria was de geheimenissen, waarover de engel Gabriël tot haar gesproken had,
vergeten en sloeg haar ogen op naar de hemel en zei: “Wie ben ik, Heer, dat alle
geslachten der aarde mij zegenen?” 3. En zij bleef drie maanden bij Elisabet. Van dag
tot dag nam haar schoot in omvang toe en omdat Maria bang werd ging zij terug naar
huis en verborg zich voor de kinderen van Israël. Zij was zestien jaar oud toen deze
mysterievolle
dingen
gebeurden.
13 - 1. Zo werd het voor haar de zesde maand en zie, Jozef keerde terug van de huizen
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die hij gebouwd had en toen hij zijn huis binnenging bemerkte hij dat zij zwanger was.
En hij sloeg zich voor het hoofd, wierp zich op het rouwkleed op de grond, weende bitter
en zei: “ Met welke ogen moet ik opzien naar de Heer, mijn God? En wat moet ik bidden
vanwege dit meisje? Want als maagd heb ik haar uit de tempel van de Heer, mijn God,
ontvangen en ik heb haar niet beschermd. Wie heeft mij bedrogen? Wie heeft deze
zonde in mijn huis begaan en haar onteerd? Heeft zich bij mij soms de geschiedenis
van Adam herhaald? Want zoals de slang kwam en Eva alleen aantrof en haar
verleidde op het ogenblik dat Adam God prees, zo is het ook bij mij gebeurd.” 2. En
Jozef stond op van het rouwkleed, riep Maria en zei tegen haar: “Jij die Gods
lievelingskind was, waarom heb je dit gedaan? Ben je de Heer, je God, vergeten?
Waarom heb je je vernederd, jij die in het Allerheiligste bent opgevoed en voedsel kreeg
uit de hand van een engel?” 3. Maar zij huilde bitter en zei: “Ik ben rein en ik heb geen
gemeenschap met een man.” En Jozef zei tot haar: “En het kind in je, waar komt dat
dan vandaan?” Maar Maria antwoordde: “Zo waar de Heer, mijn God, leeft, ik weet niet
waar het vandaan komt.”
14 - 1. En Jozef, die erg bang geworden was, liet haar met rust en vroeg zich af wat hij
met haar zou doen. Hij dacht: “Als ik haar zonde verberg handel ik in strijd met de wet
van de Heer. Maar als ik haar aanbreng bij de kinderen van Israël vrees ik dat het kind
in haar van een engel zou kunnen zijn, en dan zou ik zijn als iemand die een onschuldige overlevert aan een doodvonnis. Wat moet ik dan met haar doen? Ik zal haar
in het geheim wegsturen.” En de nacht kwam over hem. 2. En zie, een engel van de
Heer verschijnt hem in de droom en zegt: “Vrees niet vanwege dit meisje, want wat in
haar is komt van de Heilige Geest. Zij zal een zoon baren en gij zult Hem de naam
Jezus geven, want Hij zal zijn volk redden van hun zonden.” En Jozef stond op uit zijn
slaap, en prees de God van Israël, die hem deze genade bewezen had, en hij hield
haar onder zijn hoede.
15 - 1. En de schrifgeleerde Annas kwam bij hem en zei: “Jozef, waarom zijt gij niet op
onze vergadering verschenen?” En Jozef antwoordde: “Ik was moe van de reis en heb
de eerste dag uitgerust.” En Annas keerde zich om en zag dat Maria zwanger was. 2 En
hij ging haastig naar de priester en zei tot hem: “Jozef, voor wie gij instaat, heeft ernstig
tegen de wet gezondigd.” En de priester zei: “Hoezo?” En hij zei: “De maagd die hij uit
de tempel van de Heer ontvangen had heeft hij onteerd en hij heeft onwettig omgang
met haar gehad zonder het aan de kinderen van Israël bekend te maken. En de priester
vroeg: “Heeft Jozef dat werkelijk gedaan?” Daarop zei de schriftgeleerde Annas: “Stuur
dienaren en gij zult merken dat de maagd zwanger geworden is.” En de dienaren
vertrokken en vonden haar zoals hij gezegd had en leidden haar met Jozef voor het
gerecht. 3. En de priester sprak: “Maria, waarom hebt gij dat gedaan? Waarom hebt gij
u vernederd en zijt gij de Heer, uw God, vergeten? Gij, die in het Allerheiligste zijt
opgevoed en voedsel ontving uit de hand van een engel en lofzangen gehoord hebt en
vóór Hem hebt gedanst? Waarom hebt gij dat gedaan?” Maar zij huilde bitter en zei: “Zo
waar de Heer, mijn God, leeft, ik ben rein voor Hem en ik heb geen gemeenschap met
een man.” 4. Nu sprak de priester tot Jozef: “Waarom hebt gij dat gedaan?” En Jozef
antwoordde: “Zo waar de Heer, mijn God, leeft, ik ben onschuldig tegenover haar.”
Daarop zei de priester: “Leg geen vals getuignis af, maar spreek de waarheid. Gij hebt
onwettig omgang met haar gehad zonder het aan de kinderen van Israël bekend te
maken en gij hebt uw hoofd niet gebogen onder de sterke hand, opdat uw kinderen
gezegend zouden worden.” En Jozef zweeg.
16 - 1. De priester zei: “ Geef de maagd die gij uit de tempel van de Heer ontvangen
hebt terug.” En Jozef barstte in tranen uit. Daarop zei de priester: “Ik zal u het
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‘testwater’ 18van de Heer te drinken geven en dat zal uw zonden voor uw ogen
openbaar maken.” 2. En nadat de priester het water genomen had gaf hij het Jozef te
drinken en stuurde hem de bergen in, maar hij kwam welbehouden terug. Ook Maria gaf
hij het te drinken en stuurde hij de bergen in en ook zij kwam welbehouden terug. En
het hele volk verwonderde zich dat bij hen geen zonde geopenbaard had. En de
priester zei: “Nu de Heer God uw zonde niet aan het licht gebracht heeft wil ook ik u niet
veroordelen.” En hij liet hen gaan. En Jozef nam Maria tot zich en keerde naar zijn huis
terug,
terwijl
hij
vol
vreugde
de
God
van
Israël
verheerlijkte.
17 - 1. En door keizer Augustus werd een bevel uitgevaardigd, dat alle inwoners van
Bethlehem in Judea zich moesten laten inschrijven. En Jozef dacht: “Ik zal mijn zonen
laten inschrijven, maar wat moet ik met dit meisje doen? Hoe moet ik haar laten
inschrijven.? Als mijn vrouw? Daarvoor schaam ik mij. Misschien als mijn dochter? Maar
alle kinderen van Israël weten dat zij mijn dochter niet is! Op de dag van de Heer zelf
zal blijken wat zijn wil is.” En hij zadelde zijn ezel en zette Maria erop. Zijn zoon leidde
het dier en Jozef volgde. 2. Toen zij tot op drie mijl genaderd waren keerde Jozef zich
om en zag dat zij bedroefd was en dacht: “Misschien doet het kind haar pijn.” En Jozef
keerde zich een tweede maal om en zag dat zij lachte. En hij zei tot haar: “Maria, wat
heb je dat ik je nu eens zie lachen en dan weer somber kijken?" En Maria antwoordde:
“Het komt omdat mijn ogen twee volken zien, een dat klaagt en een dat vrolijk is en
juicht.” 3. En toen zij op de helft waren zei Maria tot hem: “Jozef, til mij van de ezel af,
want het kind in mij benauwt mij en wil te voorschijn komen.” En hij tilde haar van de
ezel en zei tot haar: “Waar zal ik je naar toe brengen om je schaamte te verbergen?
Want dit is een onherbergzame streek.”
18 - 1. En hij vond daar een grot en bracht haar naar binnen. En hij liet zijn zonen bij
haar achter en ging een Hebreeuwse vroedvrouw zoeken in de omgeving van
Betlehem. 2. En ik, Jozef , liep rond en liep niet rond, en ik keek omhoog naar het
firmament en ik zag dat het stilstond en dat de vogels des hemels niet bewogen, en ik
keek naar de aarde en ik zag een schotel staan en arbeiders eromheen liggen met hun
handen in de schotel. En zij die bezig waren te kauwen kauwden niet en zij die
(voedsel) oppakten namen niets op en zij die iets naar hun mond brachten brachten
niets naar hun mond, maar allen hadden hun blik naar omhoog gericht. En zie, er
werden schapen voortgedreven en zij kwamen niet vooruit, maar bleven stilstaan, en de
herder hief zijn hand op om ze te slaan met zijn staf, maar de hand bleef opgeheven.
En ik keek naar de loop van de rivier en ik zag de geitebokjes met hun bek boven het
water zonder dat zij dronken. Toen raakte alles op slag weer in beweging.
19 -1. En zie, er daalde een vrouw van de berg af die tot mij sprak: “Man, waar gaat gij
naar toe?” Ik antwoordde: “Ik zoek een Hebreeuwse vroedvrouw.” Daarop vroeg zij mij:
“Zijt gij uit Israël?”, en ik zeide tot haar: “Ja”. Daarop vroeg zij mij: “En wie is het die in
de grot gaat bevallen?” Ik zei: “Mijn verloofde.” Zij vroeg mij: “Is zij dan niet uw vrouw?”,
en ik antwoordde haar: “Het is Maria, die in de tempel van de Heer is opgevoed en die
ik door het lot tot vrouw heb gekeregen. En toch is zij mijn vrouw niet, maar zij is
zwanger uit de Heilige Geest.” Daarop zei de vroedvrouw tot hem: “Is dat waar?” En
Jozef zei: “ Kom en zie.” En de vroedvrouw ging met hem mee. 2. En zij kwamen bij de
plaats van de grot en zie, een lichtende wolk overschaduwde de grot. De vroedvrouw
sprak: “Op deze dag is mijn ziel groot gemaakt, want mijn ogen hebben wonderbare
dingen gezien; want voor Israël is heil geboren.” En meteen verdween de wolk uit de
grot en verscheen er een groot licht in de grot, zodat onze ogen het niet konden
verdragen. En geleidelijk nam dat licht af, tot het kind zichtbaar werd. En het kwam en
18
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nam de borst van zijn moeder Maria. De vroedvrouw riep uit: “Heden is het een grote
dag voor mij, omdat ik dit nooit vertoonde wonder heb gezien.” 3. En de vroedvrouw
verliet de grot en Salomé kwam haar tegemoet. En zij zei tot haar: “Salomé, Salomé, ik
moet je vertellen over een wonder dat nooit eerder is vertoond: een maagd heeft een
kind ter wereld gebracht, wat volgens de natuur toch onmogelijk is.” Maar Salomé zei:
“Zo waar de Heer, mijn God, leeft, zolang ik mijn vinger niet naar binnen gebracht heb
om haar gesteldheid te onderzoeken zal ik niet geloven dat een maagd een kind ter
wereld heeft gebracht.”
20 - 1. En de vroedvrouw ging naar binnen en sprak tot Maria: “Houd u gereed, want er
is geen geringe strijd over u.” En Salomé bracht haar vinger in haar naar binnen en zij
slaakte een kreet en riep: “Wee over mijn slechtheid en mijn ongeloof, want ik heb de
levende God verzocht. Zie, mijn hand wordt door vuur verteerd en valt af.” 2. En zij
boog haar knieën voor de Heer en sprak: “God van mijn vaderen, gedenk mijner, want
ik ben uit het nageslacht van Abraham, Isaak en Jakob. Stel mij niet ten voorbeeld voor
de kinderen van Israël, maar geef mij terug aan de armen. Want Gij weet, Heer, dat ik
mijn dienst verrichtte in uw naam en mijn loon van U ontving.” 3. En zie, vóór Salomé
stond een engel van de Heer die tot haar sprak: Salomé, Salomé, de Heer God heeft u
verhoord. Breng uw hand naar het kind en raak het aan en redding en vreugde zullen
uw deel zijn.” En Salomé kwam naderbij, raakte het aan en zei: “Ik zal Hem hulde
brengen, want een groot koning is voor Israél geboren.” En zie, meteen was Salomé
genezen en gerechtvaardigd verliet zij de grot. En zie, een stem sprak: “Salomé,
Salomé, maak niets bekend van de wonderen die gij gezien hebt eer het kind
Jerusalem is binnengegaan.”
21 - 1. En zie, Jozef maakte zich gereed om naar Judea te vertrekken. En er ontstond
grote opschudding in Betlehem in Judea, want er waren wijzen gekomen die zeiden:
“Waar is de pasgeboren koning der joden? Want wij hebben zijn ster in het oosten
gezien en wij zijn gekomen om Hem hulde te brengen.” 2. Toen Herodes dat vernam
schrok hij en zond dienaren naar de wijzen. En hij liet de hogepriesters komen en ondervroeg hen en zei: “Wat staat er over de Christus geschreven? Waar moet hij
geboren worden?” Zij zeiden tot hem: “Te Betlehem in Judea, want zo staat het
geschreven.” Toen liet hij hen gaan. Daarna ondervroeg hij de wijzen: “Wat voor teken
hebt gij betreffende de pasgeboren koning gezien?” En de wijzen antwooordden: “Wij
hebben tussen de andere sterren een uitzonderlijk grote ster gezien die met zijn
schijnsel de andere sterren deed verbleken, zodat zij niet meer schenen, en daaruit
hebben wij begrepen dat er voor Israël een koning was geboren en zo zijn wij gekomen
om Hem hulde te brengen.” Toen sprak Herodes: “Gaat Hem zoeken en als gij Hem
gevonden hebt, laat mij het dan weten, opdat ook ik Hem hulde kan gaan brengen.” 3.
En de wijzen vertrokken. En zie, de ster die zij in het oosten gezien hadden ging voor
hen uit tot zij bij de grot kwamen en bleef juist boven de grot staan. En de wijzen zagen
het kind met zijn moeder Maria en zij haalden geschenken uit hun reiszak: goud,
wierook en mirre. En daar zij door een engel gewaarschuwd waren om naar naar Judea
te gaan reisden zij langs een andere weg naar hun land terug.
22 - 1. Toen Herodes begreep dat hij door de wijzen om de tuin geleid was werd hij
toornig en stuurde hij moordenaars, die hij opdroeg: “Doodt de kinderen van twee jaar
en jonger.”
22 - 2. Toen Maria hoorde dat de kinderen gedood werden schrok zij, nam het kind,
wikkelde het in doeken en legde het in een kribbe van de ossen. 3. Toen ook Elisabet
hoorde dat Johannes gezocht werd, nam zij hem mee naar het gebergte. En zij keek
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om zich heen waar zij hem zou kunnen verbergen, maar er was daar geen schuilplaats.
Toen zuchtte Elisabet en zei met luider stem: “Berg Gods, neem moeder en kind op”
want Elisabet kon niet verder. En terstond spleet de berg, want nam haar op. En er
scheen voor hen licht door de berg, want er was een engel van de Heer bij hen, die hen
behoedde.
23 - 1. Herodes echter zocht Johannes en zond dienaren naar Zacharias en liet hem
vragen: “Waar hebt gij uw zoon verborgen?” Maar hij antwoordde hun: “Ik verricht mijn
dienst voor God en ben steeds in de tempel van de Heer. Ik weet niet waar mijn zoon
is.” 2. En de dienaren gingen heen en brachten dit alles aan Herodes over. Toen werd
Herodes toornig en dacht: “Zijn zoon zal zeker koning over Israël worden.” En opnieuw
stuurde hij hem de boodschap: “Spreek de waarheid! Waar is uw zoon? Gij weet toch
dat uw bloed in mijn hand ligt.” En de dienaren vertrokken en brachten dit alles aan hem
over. 3. Toen antwoordde Zacharias: “Ik ben een martelaar van God als gij mijn bloed
vergiet, want de Heer zal mijn geest tot zich nemen, omdat gij onschuldig bloed vergiet
in de voorhof van de tempel van de Heer. En tegen de morgenschemering werd
Zacharias vermoord. En de kinderen van Israël wisten niet dat hij vermoord was.
24 - 1. Maar toen de priesters op het uur der begroeting binnenkwamen kwam de zegen
van Zacharias hen niet tegemoet zoals gewoonlijk. Zo bleven de priesters op Zacharias
wachten om hem met gebed te begroeten en de Allerhoogste te prijzen. 2. Maar toen hij
wegbleef werden zij allen ongerust. Tenslotte waagde een van hen het om naar binnen
te gaan. En bij het altaar zag hij geronnen bloed en hoorde hij zijn stem zeggen:
“Zacharias is vermoord en zijn bloed zal niet uitgewist worden tot zijn wreker komt.”
Toen hij deze woorden hoorde schrok hij, ging weer naar buiten en vertelde het aan de
priesters. 3. En nadat zij moed verzameld hadden gingen zij naar binnen en zagen wat
er gebeurd was. En de panelen van de tempel weeklaagden en zelf scheurden zij (hun
klederen) van boven tot beneden. Zijn lichaam vonden zij niet, maar wel vonden zij zijn
bloed, dat tot steen geworden was. En bevreesd gingen zij weer naar buiten en deelden
aan heel het volk mee, dat Zacharias vermoord was. En alle stammen van het volk
vernamen het en zij beweenden hem en weeklaagden drie dagen en drie nachten. 4.
Na de drie dagen beraadslaagden de priesters wie zij in de plaats zouden aanstellen en
het lot viel op Simeon, want hij was het, aan wie door de Heilige geest bekendgemaakt
was, dat hij de dood niet zou zien eer hij de Christus in het vlees zou hebben
aanschouwd.
25 - 1. Maar ik, Jakobus, die deze geschiedenis heb opgeschreven, trok me terug in de
woestijn toen er in Jerusalem, bij de dood van Herodes een grote opschudding was ontstaan, tot de rust was weergekeerd. En ik loofde de Here God die me het verstand en
de wijsheid had gegeven om deze geschiedenis op te schrijven. 2. De genade zal zijn
met hen die onze Heer Jezus Christus vrezen, aan wie zij de heerlijkheid tot in alle
eeuwigheid.
Amen.
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LEDEN SCHRIJVEN
De briefschrijver is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn of haar tekst

Buikschuiven
Vosselaar heeft zijn jaarlijks kampioenschap ‘buikschuiven’ en in augustus transformeert
Vlimmeren traditiegetrouw gedurende een volle week in ‘de stad Worst’. Een vol-le wéék! Dan
Hoogstraten … Geen Halfvastenstoet of kleinvelokeskoers die aan ons imago knagen. Zelfs van
volksspelen en braderieën zijn we nog relatief gespaard gebleven. Want wij – klop op de borst –
zijn een monumentenstad …
De kathedraal van de Kempen staat hier en nergens anders en haar waardevolle
Hemonybeiaard (denk ‘Stradivarius’) is één van de laatste 6 in België. Ons Begijnhof is
werelderfgoed en met de Kolonie en Meirberg hebben we ook qua landschappen en
archeologie twee topstukken in huis. De knap gerestaureerde watermolens zijn regelmatig te
bezoeken en af en toe zien we ook de Salm-Salmmolen, althans diens wieken, vrolijk draaien.
Tot slot mogen ook onze parochiekerken gezien worden …
Tot slot, ja. Want voor onze beleidsvoerders lijkt het daar te stoppen. Legislatuur na legislatuur
immers, lijken zij ‘burgerzin’ te interpreteren als ‘geef (alle) burgers (ten allen tijde en volledig)
hun zin’. Maar dat de optelsom van al deze individuele belangen daarom nog niet persé gelijk is
aan het algemeen belang, dat lijkt men daarbij niet te beseffen.
En dat niet alles kan blijven, akkoord! Maar wil dit daarom ook zeggen dat alles dan maar in
twee, drie legislaturen tegen de vlakte moet?
En dat er niks meer mag, niet akkoord! Want jawel hoor, in de verkavelingen bijvoorbeeld. Daar
doet men maar. Met z’n angstaanjagend lelijke fermettes en protserige pastorieën. Het-deertme-niet. Zolang ze maar met hun tengels van onze dorpskernen blijven. De herenhuizen
achteraan de Lindendreef, de tramstatie, de oude post, bakkerij Faes, de Skal’den, de
mansardewoning in Meer … Allemaal verschwünden!
En oké, ’t waren misschien niet allemaal topmonumenten, maar de waarde van een ‘echt’
monument wordt toch mede bepaald door zijn omgeving? Waarom denk je anders dat SintMichiels in Brussel zoveel minder bezocht wordt dan de O.L.Vrouwekathedraal van Antwerpen?
En heeft u trouwens al één toerist onze nieuwe KBC zien fotograferen? Of zag u al één
bezoeker met open mond het pand op de hoek van de Gelmelstraat bewonderen? Een reden te
meer toch om dringend wat meer in dorps- en stadszichten te beginnen denken … Want welke
toerist gaat nog naar deze uithoek komen wanneer het totaalpakket niet langer de moeite loont?
En jaa-haa! Ik weet wel dat onze stad recentelijk een heuse ‘erfgoedcommissie’ heeft opgericht,
nog wel in samenwerking met onze vereniging hier. Twee schepenen, twee leden van Erfgoed
Hoogstraten, twee mensen van de Cultuurraad en nog twee mensen van de Hoogstraatse
administratie … Ik ben de eerste om toe te geven dat het een stap in de goede richting is. En ik
ben de eerste om de hele ploeg oprecht succes te wensen. Maar vanuit mijn 7 jaar
erfgoedervaring ben ik ook de eerste om enkele kanttekeningen te maken. Ten eerste is die
commissie er bijvoorbeeld véél te laat gekomen (Wat is er de laatste twee, drie jaar niet nog
verdwenen?). Ten tweede zie ik nergens meer de nochtans op voorhand aangekondigde
specialisten van Cel Erfgoed Antwerpen. Ten derde heb ik nog altijd vragen bij de manier
waarop bepaalde personen zich ten koste van anderen in deze commissie wisten te wurmen
(Moesten het voor erfgoed immers geen ‘witte raven’ zijn?). Ten vierde, wat is de garantie dat
men met de (niet bindende) adviezen van deze commissie ook maar enigszins rekening gaat
houden? En tot slot, ik begrijp nog wel dat Erfgoed nu vriendelijker wil zijn voor het College om
zo niet al te veel ruiten aan diggelen te slaan, maar laten we onszelf ervoor hoeden om toch ook
niet plat op onze buik te gaan voor hen. Want dan, is ook het buikschuiven echt niet meer veraf.

29

Erfgoed Hoogstraten – Nieuwsbrief april 2009
Ben ik weer véél te pessimistisch? Laat ons hopen. Maar, lieve leden van de commissie, geacht
College, overtuig me dan zo snel mogelijk van mijn ongelijk, niet met woorden dit keer, dat
probeerde u al zo vaak, maar met zichtbare resultaten nu. En dan zal ik de eerste zijn om mijn
fout toe te geven. De eerste ook om u op een schoon piedestalleke te zetten.
(Dries Horsten)

LEDEN SCHRIJVEN
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What’s up in the Boschstraat?
Er is altijd wat in de ’s Boschstraat, laat het ons zo samenvatten!
Sinds enkele weken is de bekende actiegroep immers weer volop in actie moeten
schieten, nadat het College van Burgemeester en Schepenen op 9 maart jongstleden
de derde verkavelingsaanvraag van CW Vastgoed goedkeurde. Dit ondanks de in totaal
93 binnengekomen bezwaarschriften … Volgens de vele tegenstanders van de
verkavelaar werd het derde dossier dan ook slechts op details bijgeschaafd. Aan het
fundament van de vele bezwaren werd eigenlijk niet tegemoetgekomen. En dat terwijl
de verkavelaar het alsmaar over een ‘nieuw’ dossier heeft!
Na het afleveren van een verkavelingsvergunning heb je als bezwaarindiener slechts 20
dagen om in beroep te gaan bij de Bestendige Deputatie van je provincie. Daarom is
het een wettelijke verplichting dat de betrokken verkavelaar zo snel mogelijk zijn
vergunning ter plaatse gaat uithangen, zodat alle burgers ervan op de hoogte kunnen
zijn. Pas op 23 of 24 maart en dus 2 weken na de beslissing, hing deze van de ‘s
Boschstraat uit! Ook bij de vorige verkavelingen was de verkavelaar hier eerder nalatig
in, mogelijk om de tegenstrevers niet te lang tijd te geven hun dossiers in orde te
krijgen. Maar gelukkig werd de actiegroep ook dit keer via via op de hoogte gebracht,
waardoor er ook tegen deze derde aanvraag tijdig een beroepschrift richting Deputatie
kon vertrekken.
Merkwaardig daarbij is wel dat het College besliste om niet eerst opnieuw het tracé van
de weg door de gemeenteraad te laten goedkeuren, hetgeen nochtans gangbaar is.
Men besloot de eerdere goedkeuring hiervan, door de raad van 25 februari 2008, verder
te laten tellen. Om te beginnen best tricky, aangezien hiervoor door de actiegroep een
procedure bij de Raad van State werd opgestart. Verder ook niet helemaal correct,
aangezien er, zeker als we de verkavelaar even mogen geloven, toch sprake is van een
‘nieuw’ verkavelingsplan (sic) … Zomaar copy-paste doen kan in zo’n geval toch niet?
In elk geval zijn beide partijen dus weer voor een tijd vertrokken … Wij houden u in
ieder geval op de hoogte. Waarbij we overigens wel een beetje moeten oppassen, want
ook de raadsman, die CW Vastgoed en haar verkaveling verdedigt, is geabonneerd op
deze Nieuwsbrief. En bij een eerdere deputatiezaak, aangaande de omgeving van het
kapelletje van Minderhout, maakte hij al eens misbruik van door mij geschreven artikels
over die betreffende zaak. Misschien speelt hij de man omdat hij in de zaak zelf maar
weinig argumenten had gevonden? Afsluiten doe ik met een bedenking: “Moet je het
eigenlijk niet verdienen, in je doen en laten, om lid te mógen zijn van onze vereniging?”
Mocht u de actievoerders nog willen steunen? Dat kan altijd op geheel vrijwillige basis,
op het rekeningnummer 063-4640121-64.
(Dries Horsten, namens het Comité ’s Boschstraat.)
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