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erfgoed hoogstraten
Beste Erfgoedleden
Momenteel zitten we in de rechte lijn naar ons “Vivat Hooghstraeten”-weekend van 24 en 25 april. Onze zintuigen staan op
scherp en eigenlijk hunkeren we met onze werkgroep ‘levende geschiedenis’ naar het moment van eindrealisatie van onze
inspanningen. Twee jaar geleden besloten we als erfgoedvereniging een actieve bijdrage te leveren aan de feestelijkheden
rond ‘8oo jaar Hoogstraten’. Die beslissing resulteerde in een zeer gedreven voorbereiding en naar we hopen in een
prachtig eindresultaat.
Het erfgoedluik van het ganse “Vivat Hooghstraeten”-gebeuren biedt u dan ook de kans op een wandeling doorheen de
geschiedenis van onze stad. Ook uw zintuigen zullen geprikkeld worden; u zal kunnen zien, horen, ruiken, kortom een
totaalervaring kunnen beleven. U zult zich opgenomen voelen in lang vervlogen tijden en ervaren wat het leven van toen
betekende. De werkgroep heeft geopteerd voor het uitbeelden van zes historische periodes die hun impact hadden op deze
stad. Hierbij hebben we wel de grens van 8oo jaar overschreden. Dat we de prehistorie uitgebeeld wilden zien, heeft
natuurlijk alles te maken met de op archeologisch vlak zeer belangrijke site “Meirberg’, die zich op ons grondgebied
bevindt. Ook de invallen van de Vikingen tijdens de 8ste en 9de eeuw vroegen om meer uitleg. Alhoewel “Gelmel de Viking“
nooit bestaan heeft, heeft deze naam toch behoorlijk wat bekendheid. Zo zijn er de “Gelmelzwaaiers”, de “-straat”, het “slot”, het café, de “-wacht” enz. en kon deze periode dus niet uitblijven.
Vervolgens duiken we die lange middeleeuwen in en zitten we dus meteen goed voor de 800ste verjaardag van de
overhandiging van de “vrijheden” door de hertog van Brabant, Hendrik I, in 1210. Vanaf dat moment was het Hoogstraten
o.a. toegestaan een wekelijkse markt te organiseren en dit zal u tijdens uw wandeling kunnen constateren. Ook de vele
vreselijke ziektes die de middeleeuwen teisterden willen we u niet onthouden. Via de gruwelijke tijd van de 80-jarige oorlog
en de Franse Tijd komen we dan terecht in de heel wat recentere geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog.
Om de bezoekers wegwijs te maken is er door ons in samenwerking met het Stedelijk Museum Hoogstraten een brochure
samengesteld die we u via deze weg in primeur willen bezorgen. Geniet u alvast bij het lezen over de rijke geschiedenis
van onze stad. Het bezoek tijdens het “Vivat Hooghstraeten”-weekend zal hierdoor nog meer kleur krijgen.
Graag geef ik u nog mee dat, om de plechtige herdenking van het overhandigen van de “Vrijheden” de nodige luister mee
te geven er speciaal voor de gelegenheid een gedicht, bedoeld als ode aan Hoogstraten, geschreven is door de in Meer
wonende dichter Marc Pairon. Dit gedicht zal in de vorm van een (moderne) oorkonde aan het publiek voorgesteld worden
op zaterdag 24 april rond 15.00 uur aan het stadhuis.
Dan rest er mij alleen nog de ganse ploeg enthousiastelingen die de werkgroep “levende geschiedenis” vormde van harte
te danken en te feliciteren met hun prestatie. Speciale dank gaat echter uit naar onze geboren en getogen Hoogstratenaar
en tevens uw ondervoorzitter, Francis Huijbrechts, die met zijn groot hart voor de geschiedenis van deze stad de nodige
moed heeft gehad deze ganse organisatie te trekken. Het is de eerste keer dat zo een groot evenement op poten wordt
gezet door onze vereniging, in samenwerking met de stad, en het is al meteen een zeer goede oefening voor toekomstige
projecten?
Besluiten wil ik graag met u van harte uit te nodigen op dit prachtig erfgoedweekend van 24 en 25 april 2010 !
Sonia Van Coillie

