Erfgoed Hoogstraten – Nieuwsbrief april 2011

Nieuwsbrief april 2011
Erfgoed Hoogstraten, Leemstraat 9b, 2320 Hoogstraten

erfgoed hoogstraten
Beste erfgoedleden,
Drie jaar na mijn toetreding tot het bestuur van Erfgoed Hoogstraten, onderteken ik deze inleiding
op de nieuwsbrief als voorzitter van onze vzw. Hoewel die verkiezing niet helemaal onverwacht
was, heb ik er toch een dubbel gevoel bij. Ik had immers gehoopt dat mijn charmante
voorgangster, Sonia Van Coillie-Dierickx, nog wat langer aan het stuur van onze vereniging zou
blijven. Ze heeft daar zeker de nodige kwalificaties voor, maar het heeft niet mogen zijn.
Bovendien vraagt een dergelijk mandaat heel wat engagement en tijd en in die laatste categorie
heb ik niet bepaald veel overschot. Ik hoop dan ook dat ik de verwachtingen kan inlossen…
Het is misschien gepast om eerst een beetje achtergrond te geven over jullie nieuwe voorzitter. Ik
stam uit families die al een aantal eeuwen gewoon hun ding doen in de Noorderkempen. Met een
vader afkomstig uit Meersel-Dreef en een moeder uit het centrum van Hoogstraten overspan ik
meteen de huidige fusiegemeente. Ik vermoed dat ik al vroeg de eerste stappen in Erfgoedland
heb gezet toen ik zat te luisteren naar de smokkel- en andere verhalen van vovo Jan Facteur of zat
te snollen op de zolder van moemoe Josefien Verstraelen.
Vanuit mijn interesse voor wat ons uit het verleden word aangereikt, raakte ik geleidelijk meer
betrokken in erfgoedwerking in de ruime regio Hoogstraten Zo was er mijn deelname aan de
kleinschalige herdenking van de Brabantse Omwenteling in 1989 door de Dokter Versmissenkring,
maar ook mijn bijdrage tot de poging tot reanimatie van HOK in de jaren 1990. Een eerste grote
organisatie was het feestweekend in 1994 i.v.m. 50 jaar bevrijding van Hoogstraten (parade,
tentoonstelling, boek) i.s.m. het stadsbestuur. Veel volk, maar ook veel regen. Daar zijn in de loop
van de jaren nogal wat aanverwante activiteiten en publicaties bijgekomen, ook in/voor andere
gemeenten in de Kempen. Tevens werk ik al meer dan 10 jaar voor het Nationaal Museum van
Douane en Accijnzen vzw in Antwerpen, dat heel binnenkort de deuren weer zal openen na een
ingrijpende verhuisoperatie.
Diegenen die op de hoogte zijn van mijn aandachtspunten in verschillende werkgroepen van EH,
weten dat ik me meer toeleg op wat ik de software noem (de mensen en hun lief en leed), als op
de hardware (monumenten, landschappen,…). Hoewel het immateriële en materiële Erfgoed
uiteraard met elkaar verbonden zijn. Van 2003 tot 2005 was ik zo actief in de WG Funerair
Erfgoed, vanaf mei 2005 initiatiefnemer en coördinator voor de WG "Op het Oorlogspad" en sinds
2008 ook stuurman bij "Levende Geschiedenis".
De keerzijde van deze passie voor het roerende en immateriële erfgoed is dat ik minder vertrouwd
ben met aspecten van het onroerende luik. Ik prijs me als voorzitter dus gelukkig dat onze vzw
gezegend is met gedreven en ervaren wegbereiders op het vlak van monumentenzorg, oude
voetwegen en zo meer. Het is precies die diversiteit die - net als bij Moeder Natuur - een
belangrijke troef is. Als we alleen al naar het bestuur kijken zien we een grote verscheidenheid aan
invalshoeken, kennis en karakters. Dat geldt evenzeer voor ons ledenbestand en dat maakt dat we
een bloeiende vereniging zijn.
Niemand zal ontkennen dat 2010 een zeer geslaagd jaar is geworden voor Erfgoed Hoogstraten
en dat kon eigenlijk ook niet anders in zo'n feestjaar. Het was lang en hard sleutelen aan het
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evenement "Vivat Hoogstraeten", maar de stress en de vermoeidheid verdwenen als sneeuw voor
de zon toen we massale opkomst zagen en de lovende reacties hoorden. In het kader van 800
Jaar Hoogstraten was er tevens de gesmaakte uitstap naar Leuven en de interessante lezing over
de Hertogen van Brabant en hun stedenstichtingen.
Maar ook daarbuiten draaide onze vereniging op volle toeren, met de stilaan klassieke
Erfgoedprijs, het goedgevulde Jaarboek en heel wat positieve ontwikkelingen. Ik wijs hierbij
ondermeer op onze bijdrage tot de stedelijke commissie bouwkundig erfgoed en het geduld van de
WG Oude Voetwegen dat eindelijk werd beloond met de verdere ontsluiting van het StipStappenpad, … Het loopt niet altijd over rozen, de weg is nog lang, maar de aanhouder wint.
Enkele beleidspunten voor 2011 heb ik reeds tijdens de Algemene Vergadering van 5 februari
aangehaald. Het gaat onder meer om de verdere uitbouw van het draagvlak voor de doelstellingen
van onze verenigingen - bijvoorbeeld door een nauwere samenwerking met aanverwante
organisaties - en ook het fijner afstellen van onze werking. Over deze punten, de werkgroepen en
andere projecten en ontwikkelingen hoort u later meer.
Tot slot wil ik even stilstaan bij het kader van onze vzw. U weet dat het soms noodzakelijk is dat
we als vereniging juridische stappen zetten om bedreigd Erfgoed in onze regio zo goed mogelijk te
vrijwaren. Niet prettig, maar af en toe onontbeerlijk. Dat houdt in dat we er over moeten waken dat
we zelf ook wettelijk in orde zijn. Dat is niet altijd vanzelfsprekend. Met intussen ruim 150
aangesloten gezinnen zou men zo het vereiste quorum voor de Algemene Ledenvergadering van
Erfgoed Hoogstraten in vraag kunnen stellen, met alle gevolgen vandien voor genomen
beslissingen, bestuursmandaten en dergelijke. Het zou jammer zijn als het erfgoed schade zou
ondervinden door procedurefouten. Vanuit het bestuur willen we dus de puntjes op de "i' zetten.
We werken momenteel o.a. aan een huishoudelijk reglement dat meer duidelijkheid zal scheppen.
Een ander onderdeel is het benadrukken van de opsplitsing in de actieve kern van onze vzw
(bestuur en effectieve leden) en de grote schare toegetreden leden die natuurlijk van harte welkom
zijn op onze activiteiten, maar die mogelijk verkiezen wat meer op de achtergrond te blijven.
Uiteraard hun goed recht. De effectieve leden - zij die dus stemrecht hebben in de Algemene
Ledenvergadering - worden gevormd door de bestuurders en de medewerkers van de
werkgroepen. Mogelijk kan dit voor enkele toegetreden leden een aanzet zijn naar een meer
actieve inzet in een van onze bestaande werkgroepen of om een nieuwe werkgroep in het leven te
roepen.
Toegetreden leden, effectieve leden, bestuurders …Elke schakel is van belang in een vereniging
als de onze. In deze nieuwsbrief leest u meer over wat we voor jullie nog in petto hebben … en als
het een beetje meezit kunnen wij volgend jaar rond deze tijd samen terugblikken op een eveneens
succesvol 2011.
Francis Huijbrechts, voorzitter Erfgoed Hoogstraten vzw

Betaling lidgeld 2011
Wie het lidgeld nog niet betaald heeft, kan dit nog doen door overschrijving van € 10 op
rekeningnummer 646-2206140-83 met vermelding 'lidgeld 2011'.
Wie per e-mail op de hoogte wil gehouden worden van de activiteiten mag zijn e-mail adres
doorgeven aan onze secretaris Piet Van Deun (pietvandeun@scarlet.be)!
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Erfgoeddag zondag 1 mei
Thema: “Armoe troef”

Openluchttentoonstelling - De Kolonie in beeld
De landloperskolonie van Wortel is het symbool van armoedebestrijding in de 19de en 20ste eeuw.
In Wortel-Kolonie verbleven sinds 1822 honderden landlopers en bedelaars. De helft van de
openluchttentoonstelling bestaat uit oude foto's en postkaarten van Wortel-Kolonie, de andere helft
uit hedendaagse foto's rond armoede. De tentoonstelling is een gezamelijke organisatie van
Natuurpunt Markvallei, OCMW Hoogstraten, Erfgoedcel Noorderkempen en het Stedelijk Museum
Hoogstraten.
Praktisch: De openluchtentoonstelling loopt al van maandag 25 april en tot eind mei. Ze is te
bezichtigen aan het Bezoekerscentrum 'De Klapekster' (Kolonie 41 - 2323 Wortel). Meer info:
Stedelijk Museum Hoogstraten (03 314 65 88 - museum@hoogstraten.be) of Bezoekerscentrum
'De Klapekster' (03 383 02 08 - drej.oomen@telenet.be)

Armenkost: vertel het maar!
Door verhalen van ervaringsdeskundigen, volksliederen, recepten, lezingen en bereidingen maakt
u uitgebreid kennis met de armenkost van vroeger! Alles komt aan bod: kloosterkost, begijnenkost,
ziekeneten, internaatskost, gevangeniskost, oorlogsrantsoen, landloperskost en boerenkost. U
krijgt een uitgebreide beschrijving van de diverse vormen van armenkost in de Kempen.
Praktisch: Van 10.00u tot 18.00u kan u in terecht in het Klooster van het Spijker (Gelmelstraat 60).
De organisatie is een samenwerking tussen Lokaal Comité van de Smaak, Den Hoftuin, 't Verzetje,
OCMW Hoogstraten, het Stedelijk Museum Hoogstraten en Erfgoedcel Noorderkempen. Meer info:
Lokaal Comité van de Smaak (a.lauryssen@pandora.be).
Symbolen van armoe en naastenliefde in de Sint-Katharinakerk
"Want ik had honger, en gij hebt Mij te eten gegeven. Ik was zonder onderdak, en gij hebt Mij
opgenomen”. (Uit het Marcusevangelie, hoofdstuk 25). In de Sint-Katharinakerk wordt een
overzicht gegeven van de kerkelijke zorg voor de minderbedeelden gegeven. De symboliek rond
armoede en naastenliefde in de kerk wordt in de kijker geplaatst.
Praktisch: De Sint-Katharinakerk is geopend van 13:00u tot 18:00u. Een organisatie van de Heilig
Bloedstichting Hoogstraten en de Kerkfabriek Sint-Katharina Hoogstraten. Meer info: Heilig
Bloedstichting Hoogstraten (johan.ooms1@telenet.be).
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Wandel mee!

Maandag 2 mei en maandag 6 juni, telkens om 19.00u
In het septembernummer van de Hoogstraatse Maand kon u al lezen dat de werkgroep Oude
Voetwegen van Erfgoed Hoogstraten er eindelijk in geslaagd was om, samen met de Stad
Hoogstraten, het tweede deel van het Stipstappepad en Kasteelvoetpad te heropenen als
laarzenpad.
Ondertussen zijn we een achttal maanden verder en merkt de werkgroep Oude Voetwegen dat
nog te weinig wandelaars weten dat dit prachtige laarzenpad al meer dan een half jaar vrij
toegankelijk is. Toegegeven, de sneeuw en nattigheid van de voorbije maanden kwamen de
begaanbaarheid niet altijd ten goede. Maar nu de lente in de stad is, kan er weinig de wandelaar of
natuurliefhebber nog tegenhouden. Temeer omdat de Stad Hoogstraten heeft toegezegd om de
signalisatie van het pad nog te verbeteren, door middel van het plaatsen van extra poortjes en
bewegwijzering. Daarom wil de werkgroep met enkele geleide wandelingen het hernieuwde
gebruik promoten bij alle Hoogstratenaren. Zin om mee te stappen?
We vertrekken elke eerste maandag van de maand om 19 uur (tot de zomervakantie), en elke keer
vanuit een ander dorp:
-

maandag 2 mei: MINDERHOUT, vertrek aan de Kapel OLV van den Akker, 19 uur
maandag 6 juni: WORTEL, vertrek aan De Guld, 19 uur

De wandelingen eindigen rond 20.30 uur. O ja, en denk eraan: het heet niet voor niets een
laarzenpad. Kortom: zorg voor een paar laarzen of trek op z’n minst andere stevige stappers aan!
De route van 2 mei:

4

Erfgoed Hoogstraten – Nieuwsbrief april 2011
De route van 6 juni:

Uitspraak op … 21 september
Op 1 februari 2010 keurde het schepencollege de derde aanvraag van Tom Van den Eynde en Els
Van Gils voor het bouwen van een woning achter de kapel van O.L.Vrouw in den akker te
Minderhout goed. Onze vereniging tekende tegen de beslissing bezwaar aan bij de bestendige
deputatie van de provincie en kreeg op 19 april 2010 gelijk. De bestendige deputatie vernietigde de
beslissing van het schepencollege.
Maar de eigenaars legden zich niet neer bij deze
de derde bouwweigering op rij. Ze stapten naar de
Raad van Vergunningsbetwistingen om in een
procedure tegen de bestendige deputatie, de
beslissing van het provinciebestuur ongedaan te
maken.Op 17 oktober 2010 vroeg onze vereniging
om, als betrokken partij, gehoord te worden
wanneer de Raad voor vergunningsbetwistingen
zich uitspreekt in het geschil. Nadat de Raad op 9
november 2010 liet weten dat onze tussenkomst
ontvankelijk werd verklaard, deelde men ons mee
dat de zaak wellicht begin 2011 zou voorkomen.
Maar op 29 maart ontvingen we een uitnodiging om op de zitting te verschijnen op woensdag 21
september om 13.30 uur. Indien de Raad voor vergunningsbetwistingen de beslissing van de
bestendige deputatie zou vernietigen, wil niet zeggen dat de eigenaar mag bouwen. In zo’n geval
moet de bestendige deputatie opnieuw advies uitbrengen, rekening houdend met argumenten die
de Raad voor vergunningsbetwistingen aanreikt.
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Uitstap ‘s Hertogenbosch
Herfstuitstap 16 oktober 2011

Op zondag 16 oktober bezoeken we de historische hoofdstad van Noord-Brabant, ‘s
Hertogenbosch. Tijd om te ontdekken wat Hoogstraten met deze stad gemeen heeft!
De ’s Boschstraat in Hoogstraten wijst er alleszins op dat de band tussen beide steden in het
verleden zeker heeft bestaan. Zijn Sint-Janskathedraal, ook laat-gotisch, na 11 jaar restaureren
aan de buitenzijde en een opknapbeurt van het interieur verdient zeker onze aandacht.
Het Noordbrabants museum, het vroegere gouvernementsgebouw, bevat zowel kunst als cultuur
als geschiedenis. Het Jeroen Bosch Art museum, het stadhuis waarvan de beiaard in de toren 15
hemonyklokken bevat, de vele steegjes en oude panden in de stad, zo vele interessante
mogelijkheden!

De Sint-Janskathedraal

Het riviertje de Dommel stroomt er door de stad. Hierin waste in 1380 de pastoor van Boxtel zijn
misdoeken. Deze worden vanaf 1652 in Hoogstraten vereerd en geven ons nog jaarlijks die
heerlijke Heilig Bloedfeesten in Hoogstraten. Het eeuwenoude waterstelsel van deze
middeleeuwse vestingstad kan bevaren worden in fluisterbootjes!
U ziet, 16 oktober belooft een boeiende, interessante dag te worden. Een gedetailleerd programma
vindt u in de volgende nieuwsbrief. U kan reeds inschrijven bij josee.verbreuken@telenet.be.
Betalen doet u later.
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Werkgroep monumenten
Uit de Stedelijke Werkgroep Bouwkundig Erfgoed

Net voor de jaarwisseling heeft het schepencollege het studiebureau Stramien de opdracht
gegeven om een visie te ontwikkelen voor het bouwkundig erfgoed te Hoogstraten, Minderhout en
Wortel.
We beseffen maar al te goed dat zo’n studie op zich geen garantie op een beter beleid inhoud.
Integendeel, er zijn al te veel studies ergens onderaan in een of andere lade beland. Maar sinds de
oprichting van Erfgoed Hoogstraten hebben we getracht om het college te overtuigen van de
noodzaak van een degelijk erfgoedbeleid. De beleidsopties die Stramien zal aanreiken kunnen in
dit verband zeer belangrijk zijn.
Even terugblikken
Omwille van de commerciële druk op de gronden verdwijnen er steeds meer beeldbepalende
panden of worden er gebouwen opgetrokken die niet meer passen in het historisch karakter en de
perceliëring van onze dorpskernen.

Nieuwbouw mag uiteraard, maar we zitten niet te wachten op gebouwen zoals de KBC of JBC. Ze zijn niet ontworpen op
schaal van het historisch centrum van de Vrijheid.

Begin 2008 werd het college het eens over de samenstelling van een ”Stedelijke Werkgroep
Bouwkundig Erfgoed” met Jos Martens, schepen bevoegd voor Openbare werken en Ward Baets,
schepen bevoegd voor Ruimtelijke ordening, Gunter Gonnissen, voorzitter van GECORO
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(Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke ordening), May Van Bavel, gemeenteraadslid en voorzitter
van de commissie Ruimtelijke ordening, Fons Fransen, stedenbouwkundig ambtenaar en Ann
Embrechts, planologe van de stad, Veerle Beernaert als afgevaardigde van de Cultuurraad en
Benedikte Dewaele en Frans Horsten als afgevaardigden van de vzw Erfgoed Hoogstraten.
Langzaam maar zeker
Aanvankelijk werd er enkel over monumenten en beeldbepalende woningen gesproken en
mochten begrippen als ruimtelijke ordening niet uitgesproken worden. Maar gaandeweg gingen
alle leden van de werkgroep inzien dat erfgoed alles te maken heeft met ruimtelijke ordening en
omgekeerd. Door voorbeelden van monumentenbeleid in andere steden aan te halen en deze naar
Hoogstraten te vertalen, zag men erfgoed plots in het groter geheel van ruimtelijke ordening en
stadsontwikkeling. Op dat moment was het nog maar een kleine stap om het college te overtuigen
om een studiebureau de opdracht te geven om een voorstel van visie te ontwikkelen.
Tijdelijke maatregelen
Omdat de periode tussen de aanstelling van een studiebureau en de uiteindelijke resultaten van
hun opdracht vrij lang zal zijn, nam het college op 15 februari 2010 een aantal tijdelijke
maatregelen:
•

in de toekomst moet elke aanvraag voor het slopen van een gebouw opgenomen in de
publicatie ‘Bouwen door de eeuwen heen’ gepaard gaan met plannen voor het nieuw op te
richten gebouw.

•

binnen de Stedelijke Werkgroep wordt een “Kerngroep” in het leven geroepen die iedere
aanvraag tot wijziging van een gebouw opgenomen in ‘Bouwen door de eeuwen heen’ moet
beoordelen op de gebruikswaarde (kan de eigenaar zijn wensen realiseren in het bestaande
gebouw), de culturele waarde (de historische en monumentenwaarde en het gebouw als
getuige van het verhaal of de identiteit van de stad.) en het gebouw in zijn omgeving (het
gebouw als deel van een groter kwalitatief geheel). Deze kerngroep bestaat uit Veerle
Beernaert en Piet Van Deun van het Stedelijk Museum, Ann Embrechts planoloog van de stad
en Frans Horsten en Bene Dewaele van Erfgoed Hoogstraten.

En het werkt. Wanneer de kerngroep het voorbije jaar een tiental adviezen uitbracht aan het
college in verband met een bouwaanvraag voor een beeldbepalend gebouw, werd dit advies op
één uitzondering na gevolgd.
Meer zelfs, in de praktijk komen eigenaars van dergelijke gebouwen of hun architect vaak vooraf
informatie inwinnen bij de kerngroep over de mogelijkheden met hun eigendom. Het zou ons te ver
voeren om hier voorbeelden te geven, maar de kerngroep heeft al een behoorlijk aantal eigenaars
geïnspireerd of op betere gedachten gebracht, waardoor ze hun ontwerp aanpasten.
Aanstelling van een studiebureau
Op 26 april keurde de gemeenteraad de procedure tot aanstelling van een studiebureau goed.
De doelstellingen van de opdracht werden als volgt beschreven:
•
•
•
8

Het uitdiepen en verder ontwikkelen van de bouwkundige toekomstvisie van Hoogstraten,
rekening houdend met een onderbouwde/gefundeerde visie op het bouwkundig erfgoed, op
basis waarvan het stadsbestuur een erfgoedbeleid kan voeren;
Hoogstraten wil beschikken over een methodiek voor stedenbouwkundige doeleinden waarbij
de geïnventariseerde gebouwen op een eenvoudige en objectieve wijze kunnen beoordeeld
worden in functie van ontwikkeling en/of behoud;
Ontwikkelingsmogelijkheden van het handelscentrum vrijwaren/definiëren in relatie tot het
bouwkundig erfgoed:
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•

Ontwikkelen van een visie met betrekking tot het handelscentrum en de voorwaarden
definiëren voor de uitbouw van het handelscentrum in de toekomst.

Er werden een zevental bureaus met ervaring in de erfgoedsector aangeschreven om een voorstel
van aanpak en een prijsofferte in te dienen. Uiteindelijk werden er twee bureau weerhouden en
uitgenodigd voor een gesprek.
Werken in fases
Al vlug werd duidelijk dat studiebureau Stramien uit Antwerpen voor Hoogstraten de beste partner
is. In tegenstelling tot andere kandidaten gebruikten ze in de voorstelling van hun manier van
werken voorbeelden uit Hoogstraten zelf. Bovendien werkten ze reeds voor verschillende met
Hoogstraten vergelijkbare steden en gemeenten en kennen ze, beter dan de andere kandidaten,
de streek. In hun offerte werkte Stramien samen met het bureau Origin, dat voor hen vooral het
historisch verkennend onderzoek zou uitvoeren.

Peter Vermeulen, Tinne Beirinckx en Eva Heuts (studiebureau Stramien) en Veerle Beernaert (Stedelijk Museum)

Om de kostprijs van de studie binnen het daarvoor voorziene budget in de begroting te houden,
moesten er creatieve oplossingen gezocht worden. Uiteindelijk werd er beslist dat de kerngroep,
eventueel in samenwerking met de Werkgroep Monumenten van onze vereniging, veel van het
werk van Origin voor haar rekening zou nemen. Verder besliste men om de studie in eerste fase te
beperken tot Hoogstraten, Minderhout en Wortel. Deze maatregelen waren nodig om binnen het
voorziene budget van 25.000 euro te blijven en niet aan kwaliteit in te boeten.
Methodiek
Ook al is het de bedoeling om het hele project op te vatten als een participatief project, in de fase
van analyse en visievorming, beperkt het overleg zich tot afspraken met de kerngroep, om de
voorstellen nadien ter discussie voor te leggen aan het college, de gemeenteraad, de betrokken
overheid en betrokkenen uit sectoren als horeca, handel, architecten enz.
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Bij aanvang van de opdracht worden alle belangrijke historische documenten en
beleidsdocumenten, zoals structuurplannen, BPA’s, RUP’s en dergelijke bij elkaar gebracht en
bestudeerd. Aan de hand van de historische informatie wordt een beknopt overzicht gemaakt van
de totstandkoming en het uitzicht van de stad en de deeldorpen vandaag en wellicht tot een
afbakening van de te onderzoeken zones. De beleidsdocumenten zullen aangeven welke de
huidige mogelijkheden zijn in het studiegebied.
Analyse van de feitelijke toestand
In een volgende fase neemt het ontwerpteam uitgebreid de tijd om grondige terreinkennis op te
doen, die inzicht geeft in de ruimtelijke, stedenbouwkundige en architecturale karakteristieken van
de stad en de stadsdelen. Ook de verkenning van de centrumfunctie en de ruimtelijke
ontwikkelingen van het handelscentrum worden hierin berokken.
Uit het bovenstaande zullen de kwaliteiten en knelpunten en de potenties van de stedelijke
ontwikkeling oplichten. Zij moeten het bureau in staat stellen om het eerste deel van hun opdracht
af te ronden met een duidelijke conclusie. Er wordt veel nadruk gelegd op de analysefase omdat
de gegevens ervan noodzakelijk zijn voor het later op te maken uitvoeringsplan of architecturaal
ontwerp.
Visie
Na de analyse wordt er een visie gegeven over de bouwkundige toekomstvisie. Het wil een verhaal
zijn met een hoog ambitieniveau, vertrekkende van enkele heldere krachtlijnen. Deze visie is
drager voor alle toekomstige deelprojecten in de stad en de deelkernen.
•
•
•
•

Visie op het bouwkundig erfgoed
Bouwkundige toekomstvisie
Visie op de centrumfunctie (rol van de stad en elke deelkern)
Visie op de toekomstige ontwikkeling van het handelscentrum of wat zijn
ontwikkelingsmogelijkheden van het handelscentrum in relatie tot het bouwkundig erfgoed.

de

Het is de bedoeling dat er voor elke kern specifieke randvoorwaarden naar ontwikkeling toe
worden uitgeschreven. Het opstellen van een methodiek voor stedenbouwkundige doeleinden
waarbij de geïnventariseerde gebouwen op een eenvoudige wijze kunnen beoordeeld worden in
functie van ontwikkeling en/of behoud is (nog) niet voorzien, maar kan het voorwerp zijn van een
volgende studie. (Frans Horsten)

Bescherming Kapelberg Achtel vernietigd
Twee, drie jaar geleden hebben enkele leden van Erfgoed Hoogstraten samen met de inwoners
van Achtel, met succes ingezet voor de bescherming van de Kapelberg van Achtel als landschap.
Toenmalig minister Dirk Van Mechelen, bevoegd voor monumentenzorg, kwam zelfs ter plaatse
om de bescherming plechtig te ondertekenen.
Maar de heer Verrellen, die achter de kapel een flagrante bouwovertreding realiseerde, liet het
daar niet bij. Hij liet zich bijstaan door meester Reiner Tijs en spande een procedure in bij de Raad
van State om het beschermingbesluit te vernietigen. De Raad van State is ingegaan op vraag van
de eigenaar en vernietigde de bescherming omwille van procedurefouten. Burgemeester Gust Van
de Mierop verklaarde tijdens de gemeenteraad dat men onmiddellijk een nieuwe procedure tot
bescherming zou opstarten.
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70 jaar geleden (4)

In deze rubriek vanwege de Werkgroep "Op het Oorlogspad" gaan we in onze
nieuwsbrief telkens een 70-tal jaar terug in de tijd om bepaalde gebeurtenissen
en/of personen uit de dramatische Tweede Wereldoorlog in de kijker te zetten.
Ontginning in oorlogstijd
De ruime regio Hoogstraten kende rond 1940 nog heel wat onontgonnen gebieden. Het ging
doorgaans om het landschap dat traditioneel met de Kempen wordt vereenzelvigd: purpere heide,
zinderende landduinen, moerassen en vennen, graslanden en gevarieerde bossen… Eeuwenlang
vormde de zogenaamde heidelandbouw aldaar de kern van het bestaan van de Kempense
keuterboeren. Ze konden in deze uitgestrekte gebieden hun vee laten grazen en er turf komen
steken als brandstof. Door de opkomst van moderne technieken werd dit eeuwenoude evenwicht
evenwel op korte tijd grondig verstoord. Zeker in tijden van oorlog - en dus van schaarste kwamen de braakliggende gronden onder druk te staan en men liet van overheidswege studies
maken i.v.m. het potentieel van onze streek.
“De commissie, door den Heer Minister van Landbouw, in 1900 belast met het onderzoek der
Kempen uit oogpunt van boschbouw, schatte als voldoende nabijkomend, de uitgestrektheid der
onbebouwde woeste gronden en bosschen, in 1895 in de Kempen voorkomend, op 77.000 ha
heidegrond en 93.000 ha bosch, waarvan onderscheidenlijk 44.000 ha en 79.000 ha aan
bijzondere eigenaars toehoorden. Ongelukkig zijn de bestaande bosschen zeer dikwijls slecht
groeiende dennenbosschen. Na hunne velling op hoogstens 30 tot 35 jarigen ouderdom, ontmoet
de herbebossching meer moeilijkheden en vereischt zij meer onkosten dan het ontginnen van de
maagdelijke heidegrond, terwijl bovendien de gunstige uitslag veel wisselvalliger is. Bij de 77.000
ha heidegrond moet men dus ook voegen de oppervlakte van die slecht tierende, door de insekten
verwoeste dennenbosschen, waar op regelmatig gestelde tijdstippen, het afgevallen gebladerte of
strooisel wordt uitgehaald, van al die bosschen, wier onvruchtbare en spoedig uitgeputte bodem,
onvermijdelijk binnen korte jaren tot heide zou weerkeren, indien men hedendaags niet over
krachtdadige vruchtbaarmakingsmiddelen beschikte. De commissie denkt dat op de 140.000 ha te
verbeteren Kempische gronden, minstens 50.000ha tot den landbouw kunnen worden bestemd.
Minstens de helft dezer oppervlakte kan in hooi- of weiland herschapen worden, ’t zij door ’t
aanleggen van doelmatige wateringswerken, ’t zij misschien door bevloeiing en door gelijktijdige
toevoer van passende verbeteringsmiddelen en vruchtbaarmakende stoffen”. Aldus
staatslandbouwkundige PH. Van Elst in een rapport uit 1916.1
Bij de aanvang van de Tweede Wereldoorlog waren de ontginningswerkzaamheden nog in volle
gang. Natuurlijk speelden een aantal grootgrondbezitters en de lokale boeren een belangrijke rol
in dit proces, maar in de oorlogsjaren verschenen er ook andere spelers op het toneel. De rol van
een van hen, de Liebig Compagnie, bij de ontginning van woeste gronden in de deelgemeente
Meer komt in dit artikel aan bod.
Inleiding
De te Munchen gevestigde Liebig Compagnie had in 1940 aan de Antwerpse Meir 59 een filiaal,
het Algemeen depot der Liebig Produkten. De onderneming bestaat nog steeds, Liebig Benelux
BV gevestigd te Schoten, groothandel in levensmiddelen. De naam van de onderneming is
ontleend aan de Duitse scheikundige Justus von Liebig (1803–1873), die zich onder meer bezig

1

Van Els Ph., “Landbouwontginningen in de Kempen “, 1916.
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hield met het ontwikkelen van methoden voor grondverbetering2. Zijn principe was dat je planten
moest voeden met de mineralen die planten nodig hebben, de zogenaamde wet van het minimum,
waarbij hij een afgewogen verhouding tussen de aan de grond toe te voegen stikstof, fosfor en
kalium had ontwikkeld. Aldus kon het rendement van de oogst substantieel worden verbeterd. Het
ontwikkelen van toevoegingen voor kwaliteitsverbetering en het bewaren van voedsel in blik waren
zijn specialiteit. Zo kennen wij thans de Liebig blikjes soep en de wereldberoemde bouillonblokjes,
eveneens een uitvinding van Justus von Liebig.

Justus von Liebig ( 1803 – 1873)

De Liebig Compagnie Antwerpen zorgde goed voor haar personeel. Indachtig de naamgever werd
vanaf 1941 deelgenomen aan het ontginningsproject van woeste gronden. Men had ondermeer het
oog laten vallen op 400ha woeste grond gelegen tussen Maxburg en Meersel-Dreef. Ook in
Wuustwezel (Polygoon) en in Oud-Turnhout waren er projecten van dezelfde grootte. Heidevelden
werden omgeploegd, waarna er aardappelen op werden verbouwd voor het personeel in
Antwerpen en voor de werklieden zelf in Meer.
Voorbereidingen
De werkzaamheden bestonden uit het droogleggen, het verwijderen van bomen en struiken en het
egaliseren van het nieuw verworven stuk landbouwgrond3. Dit gebeurde meestal in de winter. In
het landbouwmilieu had men pas na de oogst werkvolk over om dergelijke projecten aan te vatten.
Een perceel werd dan klaargemaakt in de winter zodat het kon worden bemest, geploegd en
ingezaaid in de vroege lente. Per hectare rekende men voor de bemesting 1400 kilo kalk, 100 kilo
slakkenmeel en 100 kilo kalniet. Om de bodem humusrijker te maken werden eerst lupinen
verbouwd. De eerste oogst was van mindere kwaliteit en werd volledig omgeploegd. De lupineteelt

2
3

SIWE Cahier nummer 2, Steunpunt Industrieel en Wetenschappelijk Erfgoed vzw, Leuven, 2005
Frans Loots in Koers van Oers, "Oerle Vruuger", Jaargang 39, nummer 6, juli 2006
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heeft niet alleen tot doel de hoeveelheid plantenvoedsel te vermeerderen, maar dient tevens om
de grond werkzamer te maken door de organische stof, welke met de lupinen in de bodem komt.
Daardoor wordt het vocht beter weerhouden, daardoor is een krachtiger bacteriënleven mogelijk
en bij de ontbinding der organische stof ontstaat onder andere koolzuur dat meewerkt om de
aanwezige of toegevoerde plantenstoffen in opneembare toestand over te brengen.
Door de teelt van een veldvrucht volgende op de lupinen worden de voedingsstoffen beter in de
grond verdeeld, de toetreding van lucht in de bodem bevorderd en telkens andere grondlagen aan
de inwerking van de dampkringlucht blootgesteld wat ten gevolge heeft dat de bodem beter
geschikt wordt voor de teelt van landbouwgewassen dan wel de omvorming tot grasland.
Vervolgens werden over het terrein per hectare acht tot tien karren grond uitgestrooid waarop al
goede lupinen gegroeid waren. De kosten per hectare beliepen in 1906 het “gigantische” bedrag
van fr. 230.

De Liebigschuur te Meer

Bij de aanvang van de ontginning te Meer richtte men zich eerst op de teelt van aardappelen voor
de voedselvoorziening van het Liebig personeel te Antwerpen en Meer, vervolgens op de teelt van
lupinen, waarvan de zaden in de olieslagmolen te Schoten werden verwerkt tot veekoeken en olie
voor de menselijke consumptie4. Uit 150 kilo zaden werd 20 liter olie gewonnen.
In Meer herinneren de Liebigstraat en de Liebigschuur aan deze periode. De schuur werd
gebouwd als stelplaats voor de machines die gebruikt werden om de gronden te ontginnen. Het
onderhoud aan de machines geschiedde in een werkplaats in de dorpskom van Meer. Daartoe
werd Ferdinand Geudens, voordien werfmeester in de autofabriek Minerva te Antwerpen,
aangesteld. Hij was in Antwerpen na spertijd opgepakt om in Duitsland tewerk te worden gesteld.
Hij wist tijdens het transport te vluchten en keerde terug naar Antwerpen. De Liebig Compagnie

4

Gesprek met Jaak Snoeys (OHO/EH)
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stuurde hem naar Meer, alwaar hij onderdook. Na afloop van de Tweede Wereldoorlog raadde
notaris Rommens hem aan zijn kennis te benutten en een garagebedrijf te beginnen5. Zijn neef,
Gerard Geudens, nam de zaak vervolgens over. Diens zoon Paul Geudens is thans de uitbater6.

Ferdinand Geudens

Exploitatie
De Liebig Compagnie was geen eigenaar van de grond. Mogelijk werd op dezelfde wijze gewerkt
als men reeds decennia lang gewoon was. Men kon stukken woeste grond ontginnen en in ruil
voor de arbeid deze gronden al naar gelang de met de grondeigenaar gemaakte afspraak plus
minus acht jaar gratis exploiteren, waarna de ontgonnen grond terugging naar de eigenaar. Deze
ongeschreven wet zou nog stammen uit de tijd van Karel de Grote, maar is na de Tweede
Wereldoorlog in onbruik geraakt, omdat er weinig te ontginnen gronden overbleven.
Relatie tot de Tweede Wereldoorlog
De zaken van de Compagnie Liebig in Meer werden beheerd door een inwoner, Nest Mertens. Hij
was blijkbaar ook betrokken bij gelijkaardige ontginningsprojecten in de Kempen, o.a. ten noorden
van Turnhout7. Tilly Brosens, dochter van de Hoogstraatse brouwer Antoon Brosens, werkte in die
tijd met Nest samen op het notariaat van Vermeulen in Meer8: "Tijdens de oorlogsjaren werkte ik
niet meer als regentes, want dan moest ik alle dagen naar Antwerpen en dat vonden mijn ouders veel
te gevaarlijk. Mijn oom was notaris Vermeulen van Meer. Hij is tijdens de oorlog gestorven en notaris
Van Den Kieboom zou in zijn plaats worden aangesteld, maar mijn tante legde zich niet neer bij deze
oorlogsbenoeming. Zij bleef met de hoofdklerk - Nest Mertens - en mijn hulp voortdoen. Wij hebben
de hele oorlog het notariaat gevoerd met de handtekening van notaris Eyskens van Merksplas. Van
Den Kieboom kreeg niet de minuten (notariële documenten, n.v.d.r.) van notaris Vermeulen en dus
was zijn benoeming waardeloos, omdat hij hier voor elke akte naar moest kunnen verwijzen. Er
bestond al lang een afspraak over overname door notaris Rommens, zelfs de prijs was al
afgesproken, maar door de oorlogsomstandigheden kon dat niet doorgaan. Na de oorlog werd de
benoeming van Van Den Kieboom ongedaan gemaakt en Rommens nam de zaak in Meer over.

5

Gesprek met André Rommens (OHO/EH)
Gesprek met Gerard Geudens (OHO/EH)
7
Interview met Christian Boonen (OHO/EH)
8
Interview met Tilly Brosens (AFH)
6
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Nest Mertens beheerde tijdens de oorlog ook de zaken van de Liebig in Meer. Liebig geraakte door
de rantsoenering niet meer aan voldoende vlees voor hun blikjes en ze haalden de nodige proteïnen
dan maar uit sojabonen. Ze hebben enorme aanplantingen van sojabonen aangelegd. Braakliggende
heidegronden werden omgeploegd en het eerste jaar werden er lupinen geplant om de bodem te
verrijken. Na de bloei werden de planten als mest mee omgeploegd en daarna was de soja aan de
beurt. Nest Mertens voerde de boekhouding en hij nam ook het werkvolk aan."
Nest Mertens werd zo een van diegenen die er voor heeft gezorgd dat heel wat jonge mannen uit
de Noorderkempen aan tewerkstelling voor de Duitsers konden ontkomen. Wie een zeker aantal
hectaren grond bewerkte, was in principe vrijgesteld van de verplichte arbeid in Duitsland of de
bezette gebieden. Voor ontginning en exploitatie van een oppervlakte van 400ha waren 20
werklieden nodig. Op de loonlijst stonden echter veel meer personen. Aldus werd uitzending naar
Duitsland voorkomen.
Ook ingenieur Albert Adriansens van de Liebig Compagnie Meer werkte daar duchtig aan mee.
Albert was afkomstig van het West-Vlaamse Westkapelle. In 1938 was hij te Leuven afgestudeerd
als landbouwingenieur, maar daarop volgde zijn legerdienst, de mobilisatie en de Duitse inval. Kort
na zijn half jaar krijgsgevangenschap kon Albert Adriansens evenwel aan de slag in de Kempen.
Hij vestigde zich in maart 1941 te Meer en begin november 1941 volgde zijn kersverse bruid,
Bertha Wouters, vanuit Leuven. Er kwamen overigens drie kinderen op drie jaar tijd9. De weduwe
Adriansens-Wouters gaf in 2008 te kennen dat er bij Liebig te Meer 80 man op papier in dienst
geweest zijn, terwijl er in de ontginning 20 man effectief aan het werk waren10. De mannen die
naar Duitsland moesten vertrekken, kregen een perceel toegewezen. Zij stelden een teeltplan op,
waarna zij werden vrijgesteld voor arbeidsdienst in Duitsland. Een lapje grond werd wel vier keer
aan anderen verhuurd.
Met ere dient in dit verband eveneens E.H. Albert Naveau, onderpastoor te Meer te worden
genoemd11. Pastoor Naveau huurde gedurende de oorlogsjaren onontgonnen bossen en heide en
verhuurde die via zijn geheim kantoor bij fietsenmaker De Bruyn in Meer, bij de familie Segers in
de Antwerpse Carnotstraat en in Turnhout door aan uiteindelijk 3.000 oj nge mannen. Pastoor
Naveau had als principe, ze kunnen niet meer dan “Neen” zeggen. Als de Duitse instanties
weigerden, ging hij de volgende dag terug opnieuw proberen. Roekeloos zette hij zelfs zijn leven
op het spel door eigenhandig dwangarbeiders met veel bluf te bevrijden uit de werkkampen in
Noord-Frankrijk. Daarenboven hield de pastoor de goede zeden in het oog. Zo zette hij eens een
parochiaan uit de kerk omdat zij kleding met korte mouwen aan had.
In 1944 schakelde E.H. Naveau overigens een van de lokale voortvluchtigen in om hem in Meer
een handje te helpen. Het was Rik Schellekens uit Hoogstraten die in maart 1944 net 20 jaar was
geworden12: "Ik kreeg van de Werbestelle in Turnhout een brief dat ik binnen de drie dagen naar
hun moest komen om naar Duitsland te gaan werken. Dan schiet je wel uit je sloffen. Een jaar
voordien was ik al gekeurd, maar omdat ik nog studeerde had ik aanvankelijk uitstel gekregen. Ik
ben toen bij Naveau geweest en hij wilde mij helpen, maar hij zei dat ik dan bij hem secretaris
moest spelen. Ik wist niet goed wat dat inhield.
Het ging er allemaal om dat we jongemannen valse bewijzen gaven en valse passen maakten om
ze hier te kunnen houden. Ze werden tewerkgesteld bij de Liebig of hier en daar in een fabriek.
Allemaal deugnieterij. Op die manier hebben wij honderden mensen thuis kunnen houden van
Duitsland. Zo heb ik er een gehad die geboren was in 1921 en hij moest dus naar Duitsland gaan
werken. Ik maakte daar een vier van. Hij was voor mij geboren in 1924. Zoiets allemaal. Naveau
was met de mensen van de Liebig zo goed bekend dat ze zeiden, laat hem maar komen en dan

9

Bevolkingsindex Meer (SAH)
Interview met Maria Bertha Wouters (OHO/EH)
11
Parochieblad Meer-Meerle-Meersel Dreef van 2 april 2005
12
Interview met Rik Schellekens (OHO/EH)
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kregen die onderduikers de nodige bewijzen. We hebben achteraf allebei een diploma en een
ereteken gehad voor moed en zelfopoffering. We liepen eigenlijk nogal wat risico's. Als ze Naveau
en mij hadden opgepakt dan hadden ze ons onmiddellijk kunnen doodschieten, zonder berechting
Wij waren de oorzaak dat hun arbeid niet werd uitgevoerd. Daar tilden ze zwaar aan. Ik begreep
dat toen niet. Zou ik het nu moeten doen, ik zou het van zijn leven nooit meer doen. Mijn vader had
eigenlijk moeten zeggen: doe dat niet. Dat is te gevaarlijk.
Ik deed het typwerk voor Naveau. Ik reed daar 's morgens naar toe en tegen een uur of drie was ik
weer thuis. Ons kantoor was bij de fietsenmaker in het midden van Meer. Het voorste kamertje
hadden wij in gebruik. Er zijn bij ons ook eens mannen binnen gekomen met van die lange jassen.
De Gestapo, dacht ik. Ik besefte het gevaar echt niet.
Zelf had ik overigens niets. Ik had geen papieren van de Liebig, maar ik moest wel voor andere
jongemannen zorgen. Is dat niet stom? Je kan er achteraf wel mee lachen, maar op die momenten
was dat natuurlijk iets serieus. Uw leven hing er van af."
Aldus werd al of niet met medeweten van de Liebig Compagnie in Antwerpen te Meer een systeem
uitgewerkt om jongeren dwangarbeid voor de Duitsers te besparen.

Pastoor Naveau

Het Liebig-project werd bij de bevrijding van de streek in de herfst van 1944 abrupt beëindigd. De
landbouwgronden, meestal lupinen of eerstejaars weiland, gingen in eerste instantie terug naar de
grondeigenaren. Maar deze stelden dit nieuwverworven bezit onmiddellijk te koop. Een groot deel
werd opgekocht door een meststoffenhandelaar, Mertens-Koyen. Deze verhuurde de gronden door
aan de plaatselijke landbouwers die, met behulp van de aan te kopen meststoffen, de ontginning
konden vervolmaken.
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Projectleider Albert Adriansens ging na de oorlog les geven aan het Roeselaars Vrij
Landbouwinstituut. Daar onderwees hij jonge landbouwers in o.a. bemestingstechnieken13.
Tot slot
De Liebig Compagnie heeft zich ten behoeve van de voedselvoorziening van haar personeel
aangesloten bij de in de Noorderkempen reeds gebruikelijke methoden van ontginning van woeste
gronden. Er was geen sprake van verordeningen tot ontginning van de bezetter in het kader van
haar oorlogsmachine. Een normale economische exploitatie aldus. Zoals in oorlogstijd gebruikelijk
is, zijn er mensen geweest die van de nood een deugd wisten te maken. De geteelde aardappelen
waren een welkome aanvulling van de gerantsoeneerde dagelijkse maaltijd. Jonge mensen
werden behoed voor tewerkstelling in Duitsland door hen op papier in het ontginningproject te werk
te stellen, dan wel na het ontginnen van de woeste gronden op papier een perceel grond te
verhuren op grond waarvan zij werden vrijgesteld van dwangarbeid in Duitsland.
Jan van der Beek
Werkgroep "Op het Oorlogspad"
Met dank aan Christian Boone, Tilly Brosens, Paul Fockaert, Gerard en Paul Geudens, André
Rommens, Rik Schellekens, Jaak Snoeys en Fons Sprangers
Bronnen
1. Archief WG "Op het Oorlogspad", Erfgoed Hoogstraten vzw (OHO/EH)
*Digitaal interview met Rik Schellekens (°1924, Hoogstraten) op 9 januari 2007 door Francis
Huijbrechts (AV0014)
*Digitaal interview met Maria Wouters (°1919, Meer) op 4 mei 2008 door Paul Fockaert en Fons
Sprangers (AV0027)
*Digitaal interview met Christian Boone (°1931, Turnhout) op 16 december 2008 door Luc Cox en
Francis Huijbrechts (AV0032)
*Gesprek met Fons Sprangers en André Rommens (beiden Meer) op 12 mei 2009 door Jan van
der Beek
*Gesprek met Gerard Geudens op 4 juni 2009 door Jan van der Beek
*Gesprek met Jaak Snoeys (°1921, Meer) op 27 november 2009 door Jan van der Beek en Paul
Fockaert.
2. Archief Francis Huijbrechts (AFH)
*Interview met Tilly Brosens (°1919, Hoogstraten) op 3 januari 1992 door Francis Huijbrechts
3. Stadsarchief Hoogstraten (SAH)
*Bevolkingsindex deelgemeente Meer
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Midzomernachtlezing
Zaterdag 18 juni – 20.00u – Zaal Sint-Cecilia

Antoon I de Lalaing en de ketterijbestrijding in de Nederlanden (1520-1540)
door Gert Gielis (Katholieke Universiteit Leuven)
Zoals elk jaar houden we ook nu een midzomernachtlezing. Dit jaar vindt de lezing plaats in zaal
Sint-Cecilia op zaterdag 18 juni om 20.00u. Het thema van dit jaar is Antoon I de Lalaing, onze
eerste graaf, en de bestrijding van de ketterij. Spreker van dienst is Gert Gielis, werkzaam bij
Onderzoekseenheid Nieuwe Tijd van de Universiteit van Leuven.
Omstreeks 1500 verkeerde de Kerk in een diepe crisis. Verschillende laatmiddeleeuwse
hervormingsbewegingen hadden reeds naar vernieuwing en verbetering gezocht binnen de
contouren van het geijkte christelijke geloof, maar ze konden het tij niet keren. Het protest van de
Duitse augustijnermonnik Maarten Luther tegen kerkelijke wanpraktijken zoals de aflaathandel in
1517 was wel een kantelpunt: zijn 95 stellingen waren de geboorteakte van 'de Reformatie'. Na
Luthers weigering om op pauselijke vraag afstand te nemen van zijn ketterse ideeën, ontstond
omstreeks 1520 een permanente scheuring in het voorheen unitaire christendom. Ook in de
Nederlanden vond de roep om hervormingen een goede voedingsbodem, in het bijzonder in de
zich snel ontwikkelende metropool Antwerpen.

Antoon de Lalaing, eerste graaf van Hoogstraten
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Keizer Karel en zijn regering zagen de verspreiding van hervormingsgezinde en kerkkritische
ideeën met wantrouwen tegemoet en besloten in te grijpen. Met het ‘Edict van Worms’ (8 mei
1521) werd op het bezitten, lezen, drukken en verspreiden van hervormingsgezinden boeken de
doodstraf gesteld. Dit Edict vormde de hoeksteen van de beruchte ketterijplakkaten, die in de
volgende decennia regelmatig door de centrale regering zouden worden afgekondigd. Maar de
plakkaten konden de opkomende reformatie niet bedwingen.
In de winter van 1521-1522 werd een eerste inquisitieproces gevoerd tegen Jacobus Praepositus,
prior van het Antwerpse augustijnerklooster en een goede vriend van Luther, omdat hij vanop de
kansel Lutherse ideeën had verkondigd. Eén van zijn rechters was de Keulse inquisiteur Jacob
van Hoogstraten. Onder druk van de inquisiteurs herriep de augustijnermonnik zijn stellingen en
wist na een nieuwe arrestatie te ontsnappen naar het Duitse Rijk. In de nasleep van dit proces
werd het Antwerpse augustijnerklooster opgedoekt en met de grond gelijk gemaakt. Twee
voormalige medebroeders van Praepositus, Voes en Van Esschen, stierven op 1 juli 1523 de
marteldood op de Grote Markt in Brussel. Zij waren de allereerste martelaren van de hervorming.

Het Antwerpse augustijnersklooster

Door voortdurende conflicten over bevoegdheden en privileges duurde het verscheidene jaren
vooraleer een inquisitie in de Nederlanden kon worden uitgebouwd. Het experiment met een
lekeninquisiteur, de Brabantse raadsheer Frans van der Hulst, draaide uit op een fiasco. Om hem
te vervangen stelde de paus in 1524 op voordracht van de regering drie inquisiteurs-generaal aan.
Inmiddels bleef de ketterij zich in onze gewesten verspreiden, niet alleen in intellectuele kringen en
bij geestelijken, maar ook bij geschoolde ambachtslui. In verschillende steden in de Nederlanden
vormden zich kernen van hervormingsgezinden die in het geheim bijeenkwamen om hun geloof te
beleven. In hun zoektocht naar een hernieuwde geloofsbeleving weken sommigen van het geijkte
Rooms-katholieke pad af.
Als stadhouder ('gouverneur') van het graafschap Holland-Zeeland én belangrijkste raadgever van
landvoogdes Margareta van Oostenrijk kon Antoon de Lalaing deze ontwikkelingen van op de
eerste rij volgen. Hij moest vaststellen dat in verschillende Hollandse en Zeelandse steden de
reformatie meer en meer succes kreeg. Als voornaamste raadsheer van Margareta van Oostenrijk
was graaf de Lalaing niet alleen ooggetuige van deze omwentelingsperiode, maar tevens
betrokken partij. Antoon de Lalaing deelde als overtuigde katholiek de mening dat de opkomende
ketterij gevaarlijk was en moest uitgeroeid worden. Als regeringslid heeft hij mee de hand gehad in
het opstellen van de ketterijplakkaten. Er werd heel frequent met hem gecorrespondeerd over de
toestand in Holland en Zeeland en over het te voeren beleid. De Lalaing was in september 1525
ook aanwezig bij de terechtstelling van Johannes Pistorius, de eerste martelaar in het graafschap
Holland.
Vooral de opkomst van het anabaptisme na 1530 baarde de regering en zeker ook graaf de
Lalaing zorgen. Deze sociaal revolutionaire ketterij had immers in die jaren vooral succes in
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Holland, in het bijzonder in Amsterdam, dat het centrum van het anabaptisme werd. Omstreeks de
jaarwisseling 1533-1534 escaleerde de situatie en dreigde een volksoproer. Verschillende
anabaptisten werden gearresteerd en de Lalaing reisde naar Amsterdam om zich daar persoonlijk
bezig te houden met de ondervraging van verdachten. Voor enkelen liep dat niet goed af... . In het
najaar van 1534 werd de Lalaing opnieuw naar Amsterdam gestuurd om er het anabaptisme aan
te pakken. Maar dat liep helemaal niet van een leien dakje en door felle protesten van de burgerij
vertrok de Lalaing na enkele dagen uit Amsterdam. Na deze mislukking was hij niet meer geneigd
om nog persoonlijk te gaan optreden in zijn graafschap en indien mogelijk liet hij de
ketterijbestrijding op het terrein over aan anderen. Na de intense anabaptistenvervolging van 15341535 werd het weer wat kalmer in Holland. Stilte voor een storm die graaf de Lalaing niet meer zou
meemaken... .
Midzomernachtlezing: ‘Antoon I de Lalaing en de ketterijbestrijding in de Nederlanden’
Waar? Zaal Sint-Cecilia, Gelmelstraat, Hoogstraten
Wanneer? Zaterdag 18 juni 2011 om 20u
Inkom? €5 voor leden van vzw Erfgoed Hoogstraten, €6 voor niet-leden

Nieuwe website
www.erfgoedhoogstraten.be

Na enkele jaren werd het tijd om onze oude website op te doeken en te vervangen door een
nieuwe. De nieuwe site zal up-to-date gehouden worden door Piet Van Deun, Cis Huijbrechts,
Bene Dewaele en Jef Michielsen. In de linkse kolom vindt u algemene informatie over vzw Erfgoed
Hoogstraten, in het middenstuk is ruimte voor nieuwsberichten, aankondigingen van activiteiten,
enz. In de rechtse kolom staan linken naar interessante websites voor iedereen die bezig is met
erfgoed in Hoogstraten.
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