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Lidgeld 10 euro per jaar op nr. 646-2206140-83
Geachte leden
Erfgoed is een huis met veel kamers en dat wordt ook zichtbaar als we de werking van
onze vereniging bekijken. Naast de verschillende werkgroepen - ‘Monumenten’, ‘Trage
wegen’, ‘Op het Oorlogspad’ en ‘Levende geschiedenis’ - , is er de uitgave van ons
jaarboek en zijn er de evenementen zoals onze uitstappen en, bijvoorbeeld, de
deelname aan de feesten naar aanleiding van 800 jaar Hoogstraten in 2010.
Ikzelf moet helaas keuzes maken en wil me, meer nog dan in het verleden, toeleggen
op monumentenzorg. Ik ben, samen met Veerle Beernaert en Bene Dewaele, actief in
de Stedelijke Werkgroep Bouwkundig Erfgoed en wil me nog meer dan vroeger
inzetten voor de werkgroep ‘Monumenten’ binnen onze vereniging.
Daarnaast ben ik actief betrokken bij de vzw Het Convent, de technische commissie
Wortel- en Merkplas-kolonie en wil ik me de volgende jaren ook inzetten bij de
herbestemming van andere monumenten in onze stad. Ook de Cel Onroerend erfgoed
en het Contactforum voor erfgoedverenigingen verwacht dat ik me inzet bij de
herbestemming van andere Vlaamse begijnhoven en probleemmonumenten in de
regio, zoals de herbestemming van een klooster in Gooreind, de voormalige pastorij
van Vosselaar om maar deze te noemen.
Ik heb mijn keuze gemaakt en beslist om binnen Erfgoed Hoogstraten een stap opzij te
zetten. Gelukkig hebben we een sterke bestuursploeg met mensen die voeling hebben
met of actief betrokken zijn in verschillende werkgroepen. Bestuursleden die zich willen
en kunnen vrijmaken om de uitstappen van onze vereniging in goede banen te leiden
en die mee vorm geven aan het feestjaar 2010.
Ik blijf actief in het bestuur, maar laat me als voorzitter vervangen door ondervoorzitter
Sonia Van Coillie.
In deze nieuwsbrief leest u meer over de werking van de verschillende groepen en over
activiteiten die u beslist niet mag missen, zoals de Open Monumentendag en onze
jaarlijkse uitstap, dit jaar naar het Hof van Hoogstraten in Brussel.
Veel leesplezier
Frans Horsten
Uittredend voorzitter.
Bezoek aan HET HOF VAN HOOGSTRATEN in de archeologische site
van het voormalige paleis van Brussel en aan de basiliek van Koekelberg.
Zondag 11 oktober, vertrek om 8.15 uur
Leden van Erfgoed Hoogstraten betalen 44 euro, niet leden 47 euro. Inschrijven bij
één van de bestuursleden of door overschrijving van het bedrag op rekening nummer
646-2206140-83 van Erfgoed Hoogstraten (ten laatste op 1 oktober).
In de prijs is begrepen: de busreis, de gidsen en de lunch, een salade Caesar.
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Open Monumentendag zondag 13 september:

Openstelling van
de pastorij van het begijnhof en de dekenij van Hoogstraten
Hoogstraten stelt u dit jaar met Open Monumentendag twee unieke monumenten voor
die nog nooit eerder voor het grote publiek werden opengesteld. Het gaat hier om de
pastorij van de parochie Sint-Katharina en de pastorij van het begijnhof.
De pastorijen waren in het verleden vaak moeilijk toegankelijke gebouwen. Het was
immers de woning van de pastoor die vaak op zijn privacy was gesteld.
De pastorij van het begijnhof dateert van 1874. In deze eenvoudige neoklassieke
pastorie (1874) bleven in het interieur de oorspronkelijke indeling en de decoratie
bewaard. De pastoor die er woonde was verantwoordelijk voor het zielenheil van zijn
begijnen. Hij bezocht de zieke begijnen, bemiddelde bij ruzies en deed de mis in de
begijnhofkerk. De begijnen verschaften hem in ruil een pastorie en een inkomen.

De verkoop van de rijke inboedel van pastoor De Weerdt in 1924.
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Uit een openbare verkoop van de goederen van pastoor Van Weerdt in 1924 bleek dat
deze het niet slecht had. Meer dan 300 flessen Bordeauxwijn werden er te koop
aangeboden!
Ook een zilveren bestek, een porseleinen servies voor 24 man en champagneglazen
zaten in de inboedel.
De pastorij van Sint-Katharina of "Het Gulden Vlies" is een oude poorterswoning. Dit
16de-eeuwse herenhuis in traditionele bak- en zandsteenarchitectuur was vanaf 1780
pastorij en werd later de dekenij.
Hier woonde bekende dekens zoals Daems, De Laet of Valvekens of deken Lauwerys
die de Sint-Katharinakerk heropbouwde. De deken was de belangrijkste kerkelijke
figuur voor de streek en was zeer goed op de hoogte van al wat er gebeurde in zijn
parochie!
Tijdens Open Monumentendag zijn beide monumenten doorlopend geopend 10.00u tot
18.00 uur.
In de monumenten is telkens nog een overzicht van de vroegere bewoners.
Meer info: Stedelijk Museum Hoogstraten, Begijnhof 9 , 2320 Hoogstraten,
museum@hoogstraten.be, tel.03 314 65 88. (Piet Van Deun))

De pastoors van het begijnhof: v.l.n.r. pastoor Van Roey (1829-1867), pastoor Gepts
(1883-1886), pastoor De Weerdt (1913-1924), pastoor Ceulemans (1925-1944) en
pastoor Van Reusel (1944-1974). Van pastoor Wouters (1868-1883), pastoor
Michielsen (1886-1913) en pastoor Ducolombier (1924-1925) zijn er geen foto's
bewaard.
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Jaarlijkse herfstuitstap : Brussel

op zondag 11 oktober

Naar het “Hof van Hoogstraten” en de basiliek van Koekelberg
Naar aanloop van de viering “800 jaar
Hoogstraten“ in 2010 gaan we in Brussel
kennismaken met dé glorietijd uit de
Hoogstraatse geschiedenis, nl. de 16de eeuw,
toen onze graaf Antoon de Lalaing het Hof van
Hoogstraten liet bouwen vlak naast het
hertogelijk paleis op de Coudenberg. Door dit
bezoek komt men onder de indruk van de
“grote meneer “ die Antoon de Lalaing moet
geweest zijn ! ! !

Het paleis van de Coudenberg
In de 11de en de 12de eeuw kiezen de Brusselse vorsten
– aanvankelijk de graven van Leuven en de vorsten van
Brabant – voor de “Coudenberg” als verblijfplaats. Het
is een heuvel die zich een 40-tal meter boven de
benedenstad verheft en omgeven is door diepe valleien
zoals de Coperbeek en het Ruisbroek. In de 14de eeuw
neemt de hertogelijke residentie het grootste deel van
de top van de heuvel in.
Wanneer het hertogdom in handen komt van de
hertogen van Bourgondië, en Filips de Goede en zijn

PROGRAMMA
Voormiddag :
Bezoek aan de
archeologische site van het
voormalige paleis op de
Coudenberg en het

Hof van Hoogstraten
o.l.v. historicus dr. Paul de
Ridder.
Lunch in het museumcafé
van het Museum voor
Schone Kunsten.

Namiddag:
Bezoek met gids aan de
basiliek van Koekelberg
met o.a. aandacht voor de
zes glasramen van Jan
Huet en een panoramisch
zicht over Brussel van op
de buitengalerij.
17.30 u. Vertrek terug naar
Hoogstraten.
opvolgers
Brussel
als
hoofdverblijfplaats
kiezen,
krijgt

van State, de Privéraad en
de Raad van Financiën.
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Brussel het statuut van
hoofdstad en wordt de
Coudenberg de plaats waar
de macht gevestigd is. Het
hoofdgebouw bestond uit 3
verdiepingen met talrijke
vensters die uitzicht gaven
op de prachtige tuinen en
het grote park. Het paleis
was ook de zetel van de
centrale instellingen van de
vroegere
Nederlanden,
voornamelijk van de Raad
Gravure met zicht op het Hof van Hoogstraten
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De aanwezigheid van het hertogelijk hof op de Coudenberg trekt veel belangrijke
figuren aan die hun herenhuizen op de hellingen van de heuvel bouwen, zoals
bijvoorbeeld de families Hoogstraten, Nassau, Ravenstein …
De brand van 1731 in de appartementen van aartshertogin Maria-Elisabeth,
landvoogdes van de Nederlanden, veroorzaakte een bijna volledige verwoesting van
het paleis o.a. door de moeilijke toevoer van water omwille van het vriesweer.
In 1775 wordt de opdracht tot heropbouw gegeven. De overblijfselen van het
voormalige paleis worden met de grond gelijk gemaakt. Een gedeelte wordt als kelder
van de nieuwbouw gebruikt. De Isabellastraat, waarlangs de gebouwen stonden en
waarop men nu terug kan wandelen, werd gedempt of, op andere plaatsen, overwelfd
als fundering voor het plein en de nieuwe gebouwen.
De kelders onder het woongedeelte zijn de oudste ruimten van de archeologische
site, de muren dateren uit de 12de eeuw.
Er bevindt zich nog een beerput die diende voor de afvalverwijdering, rechtstreeks
verbonden met het hoofdgebouw. De ingebogen tongewelven zijn verdeeld in 4 delen,
ze worden ondersteund door pijlers die tegen zijwanden zijn gezet.
In de 14de eeuw was de vloer van leem.

De kapel die in heel Europa bekend
stond om “de schoonheid van haar
architectuur, haar pracht en haar
afmetingen” bleef in 1731 van de brand
gespaard maar werd aan het einde van
de 18de eeuw afgebroken, in het kader
van de werken voor de heraanleg van
de Koningswijk.
Een middengang in de as van de kapel
geeft toegang tot een aantal zalen. We
zien
achthoekige
pilaren,
een
wenteltrap.
De benedenzalen, die niet bestemd
waren voor de eredienst geven een idee
van de afmetingen van de kapel.
Door een gat dat tijdens de bouwwerken
van het Koningsplein in de dikke muur
van de kapel werd aangebracht
bereiken we de Isabellastraat. Dank zij
dit gat zien we de dikte van de muren
van de kapel.

De Aula Magna.
De
Aula
Magna
was
de
indrukwekkendste pronkzaal van het
paleis, 40 meter lang en 16.30 m breed,
met hoge spitsboogvensters. Ze werd
tussen 1452 en 1460 in opdracht van Filips de Goede gebouwd op kosten van de stad
Brussel. Ze bestond uit één zaal die door een staatsietrap met het binnenplein van het
paleis verbonden was en via twee grote deuren op de kapel uitgaf. Er werden
buitenlandse gasten onthaald en er vonden grote officiële en burgerlijke plechtigheden
plaats. Ze deed ook dienst als feestzaal. Ze had een heel verzorgde binnenafwerking,
schoorstenen, van lijstwerk voorziene omlijstingen en wandtapijten.
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De massieve muren van de Aula Magna geven uit op de binnenkant van het gebouw
door een kunstmatige opening, die werd aangebracht in de 19de eeuw tijdens de bouw
van een bakstenen riolering. Hier zien we een rechthoekige zaal die als keuken dienst
deed. Er bevonden zich vier schoorstenen in de ruimte van de keukens. Achteraan
verbond een trap van baksteen en steen de keukens met de feestzaal.

De Isabellastraat.
Deze straat dateert uit de Middeleeuwen en werd verbreed en verlengd onder
aartshertogin Isabella in de 17de eeuw. Ze werd overwelfd in de 18de eeuw met de
bedoeling ze om te vormen tot kelders. Haar sterke helling volgt het natuurlijke reliëf
van de heuvel van de Coudenberg. Van hieruit zien we de funderingen van de
buitenmuur van de kapel. Aan de andere zijde wordt de tuinmuur van het hof van
Hoogstraten gemarkeerd.
De oorspronkelijke straatstenen van de Isabellastraat zijn te herkennen aan hun beige
kleur en zijn met koper bezet. Hierop in de straat is een stenen muur verbonden met
de overblijfselen van de gevel van het Hof van Hoogstraten. De bakstenen muren
erachter zijn de muren van het huidige Muziekinstrumenten museum.

Het Hof van Hoogstraten
Antoon de Lalaing, graaf van Hoogstraten in de 16de eeuw was een van de meest
invloedrijke en meest gehoorde staatslieden van Keizer Karel en van diens tante,
Margaretha van Oostenrijk. Hij was een machtig raadgever en diplomaat.
Onze graaf had dus een kasteel in de onmiddellijke omgeving van het paleis v.d.
Coudenberg zoals wel meerdere edellieden en raadgevers. Zij wilden zich vestigen in
de invloedssfeer van de politieke macht. Antoon van Bourgondië, de oudste van de
talrijke bastaardzonen van Filips de Goede en grootvader van Elisabeth van
Culemborg, verbleef er ook vóór Antoon de Lalaing het hof van Hoogstraten liet
bouwen.
Het Hof van Hoogstraten bestond uit verschillende hoofdgebouwen, een privé-kapel,
een elegante gaanderij met gotische arcaden en een tuin en was gelegen aan de
Isabellastraat. Aan de andere zijde van deze straat bevond zich het paleis van den
Coudenberg.
De authentieke gotische open gaanderij heeft 5 traveeën, afgescheiden van de tuin, ze
heeft een borstwering en 2 treden. Het was een open verbinding van de tuin met het
gelijkvloers en de eerste verdieping en dateert van ± 1516. Deze gaanderij is zeer mooi
gerestaureerd.

Tentoonstellingsruimte van de archeologische site.
Alle voorwerpen die hier tentoongesteld worden, zijn afkomstig van de opgravingen van
de site. Zes jaren zijn nodig geweest om de structuren bloot te leggen en om het
archeologisch materiaal te verzamelen. Men heeft ze per thema gegroepeerd. De grote
fasen vanaf het prille begin, langs Keizer Karel die wel de beroemdste prins is die er
verbleven heeft, Maria van Hongarije tot de aartshertogen Albrecht en Isabella.
Men ziet er o.a. plans van Brussel, een panorama van Brussel, een weergave van de
brand, baardmankruiken, kacheltegels, majolica, aarden kruiken, glazen, een beeld uit
de 15de eeuw.
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De Basiliek van Koekelberg
De basiliek vindt haar oorsprong in 1880. Ter gelegenheid van 50 jaar België wil
koning Leopold II de hoogvlakte van Koekelberg uitbouwen tot een Koninklijke wijk,
naar he model van de Sorbonne in Parijs met als kroon een nationaal Pantheon. Hij
geeft dit ontwerp op want hij krijgt weinig steun. Dan opteert hij voor een kerkelijk
gebouw.
Gefascineerd oor Parijs wil dekoning dat deze kerk de vergelijking kan doorstaan met
de Montmartre, ze moet gelegen zijn te midden van een ster van lanen met een
“Champs-Elysées” die naar de hoofdstad leidt. Het moet een nationaal heiligdom
worden, een grote kerk, een “Godsberg”, die samen met de “Kunstberg” en de
“Wetberg” over Brussel zou tronen.
Pas 25 jaar later, in 1905, wordt door Leopold II zelf de eerste steen gelegd van een
“neo-gotische” tempel van God, naar de plannen van architect P. Langerock.
Na Wereldoorlog I zijn de beschikbare fondsen uitgeput en wordt het project herzien.
Architect A. Van huffel, een Gentenaar, werkt 3 jaar aan een maquette op 1/40ste van
de reële afmetingen. Van huffel laat in dit “art-deco-project” niets onbenut. Onder de
vloer zijn ruimtes voorzien voor vergaderingen, een crypte, een theaterruimte, een
weekkapel, een conciërgewoonst, …
Architect Albert Van huffel maakt dit project tot zijn levenswerk, men noemt de creatie
van de Nationale Basiliek het meest integere en interessantste art-decogebouw in
West-Europa met als kenmerken een klare en duidelijke lijnvoering, opgebouwd uit
compacte en eenvoudige volumes in baksteen, metselwerk en natuursteen.
De structuur van het gebouw is volledig in gewapend beton, geglazuurd terracotta werd
als verloren bekisting gebruikt. Deze terracotta als decoratief element creëert binnen
het gebouw een warme sfeer ondanks de kilte van het materiaal zelf.De middenbeuk is
164 m lang, de dwarsbeuk 107 m. Het gewelf ligt op 29 meter en de koepel is 90 meter
hoog.
Naast de vele andere bezienswaardigheden kijken wij vooral ook uit naar de zes
glasramen van Jan Huet in dit monumentale gebouw. Het betreft 6 van de 8
zaligheden uit het Nieuwe Testament die deze Hoogstraatse kunstenaar in opdracht
hier heeft uitgewerkt.
Een lift brengt ons naar de buitengalerij op 53 meter. Van daaruit krijgen we een uniek
panorama over de Stad Brussel.
De Basiliek van Koekelberg, een meesterwerk van art deco behoort evenals het
begijnhof van Hoogstraten tot werelderfgoed ! (Josee Verbreuken)

Praktisch
Bezoek aan de archeologische site van het voormalige paleis van Brussel met het Hof
van Hoogstraten en een bezoek aan de basiliek van Koekelberg.
Zondag 11 oktober, vertrek om 8.15 uur
Leden van Erfgoed Hoogstraten betalen 44 euro, niet leden 47 euro. Inschrijven bij
één van de bestuursleden of door overschrijving van het bedrag op rekening nummer
646-2206140-83 van Erfgoed Hoogstraten (ten laatste op 1 oktober).
In de prijs is begrepen: de busreis, de gidsen en de lunch, een salade Caesar.
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MARIA VAN HONGARIJE
Op onze uitstap naar Mechelen, vorig jaar, maakten we nader kennis met
de figuur van Margaretha van Oostenrijk. Op onze uitstap naar Brussel
willen we u een ontmoeting met Maria van Hongarije niet onthouden.
Maria’s jeugd te Mechelen, Oostenrijk en Hongarije
Maria werd in 1505 in het paleis van de Coudenberg te Brussel geboren als vijfde kind
van Filips de Schone en Johanna de Waanzinnige en als zus van o.a. de toekomstige
keizer Karel.1. Ze was dus ook het kleinkind van Maria van Bourgondië en Maximiliaan
van Oostenrijk. Wat deze laatste niet gelukt was met zijn dochter Margaretha zou wel
lukken met zijn kleinkinderen : het via huwelijkspolitiek uitbreiden van zijn rijk tot een
groot christelijk wereldrijk.
Zo werd de 6 maanden oude Maria
uitgehuwelijkt aan het nog ongeboren kind
van de Hongaarse koning en koningin. De
begeerde zoon werd geboren en deze Lajos
of Lodewijk zou zich op negenjarige leeftijd te
Wenen met de tienjarige Maria verloven; dit
alles onder het goedkeurende oog van
grootvader Maximiliaan. Dit huwelijk bood de
kans op uitbreiding van zijn rijk maar was ook
de garantie voor vrede en stabiliteit.
Tante
Margaretha
(van
Oostenrijk) 2
protesteerde hevig bij haar vader tegen de
verhuizing van het jonge meisje naar
Hongarije maar kon enkel bekomen dat het
kind in Wenen mocht blijven en niet verder
diende af te reizen naar Buda, waar het op dat
moment onveilig was.
In 1515 kwam het dan tot een officieel
dubbelhuwelijk: Lajos huwde met Maria en
zijn oudere zus Anna met Ferdinand, Maria’s
oudere broer.
Vanwege het aanhoudende oorlogsgevaar moesten de jonge meisjes Maria en Anna
van Wenen naar Innsbrück vluchten. Daar trachtte de keizer Maximiliaan de jonge
meisjes afleiding te geven door ze in te leiden in de geheimen van de jacht en de
wapenkunst. Maria zou er de basis leggen voor haar latere beroemde bedrevenheid in
de jachtkunst en de oorlogsvoering.

1

Als zus van Eleonora, toekomstige koningin van Portugal en later van Frankrijk; als zus van Isabella, die
koningin van Denemarken werd; zus van Ferdinand, de latere aartshertog en uiteindelijk keizer van Oostenrijk
2

Na het overlijden van haar broer, Filips de Schone in Spanje zou Margaretha 4 van de 6 kinderen opvangen aan
het Mechelse Hof. De kinderen konden niet terecht bij hun moeder Johanna, die, terecht of niet terecht, in Spanje in
afzondering werd gehouden. De twee overige kinderen Ferdinand en Catharina, geboren in Spanje, zouden een
Spaanse opvoeding krijgen.
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Voor de officiële voltrekking van het huwelijk begaf Maria zich per schip naar Buda
waar ze in 1522 in de echt werden verbonden.
Maria en Lajos vormden niettegenstaande het gearrangeerde huwelijk een gelukkig
paar. Zij wou hem in alles bijstaan en zelfs zijn taken overnemen wanneer zijn
gezondheid hem parten speelde. Precies omwille van die zwakke gezondheid en een
gebrek aan interesse in de politiek, nam Maria de touwtjes in handen. Zij trachtte het
ontwrichte Hongarije opnieuw te verenigen en zo een vuist te kunnen maken naar de
Turken. Zij slaagde daar niet in maar deed er wel veel politieke ervaring mee op. Ook
onderhield ze vele contacten met de intellectuele wereld van die tijd zoals Erasmus en
Luther. Maria was het nieuwe ideeëngoed zeker niet ongenegen en in haar bibliotheek
waren dan ook verscheidene werken te vinden van deze geleerden, wat tot felle
reacties van haar broer Karel leidde.
Eind augustus 1526 had de fatale slag bij Mohacs plaats, waarbij vele Hongaren en
met hem ook de Hongaarse koning Lajos het leven lieten. Maria was weduwe 3 en
kinderloos en buiten zichzelf van verdriet. Net zoals haar tante Margaretha zou ze nooit
meer hertrouwen4. Ze zwierf jaren rond maar de ultieme vernedering als koningin
ondervond ze toen niet enkel de Turkse bezetter maar ook de Hongaarse bevolking
zich tegen haar keerde. Vele van haar bezittingen verdwenen in de Donau.
Maria als landvoogdes van de Nederlanden
In 1530 overleed haar tante Margaretha van Oostenrijk, landvoogdes van de
Nederlanden. Zowel Karel als Ferdinand drongen er bij Maria op aan de taak van haar
tante over te nemen. Maria aanvaardde uit plichtsbesef en uit dankbaarheid tegenover
haar broers die haar schulden mee hielpen aflossen.
Na haar aankomst in de Nederlanden en haar benoeming tot landvoogdes (la régente)5
kreeg ze nog niet alle volmachten om zelf te besturen. Wel kreeg ze het ambt van
landvoogdes op permanente basis in tegenstelling tot haar tante Margaretha van
Oostenrijk, voor wie het ambt expliciet tijdelijk was. Dit betekende dat Maria het land
zelf kon besturen, ook als de keizer zelf in het land was.6
Toch werd Maria’s macht door de keizer beperkt door haar te omringen met
adviesraden of Collaterale Raden : de Raad van State 7, de Geheime Raad8 en de
3

Maria nam intussen het regentschap over Hongarije waar tot de kroning van de nieuwe koning, haar broer
Ferdinand die het niet bezetten deel door de Turken erfde
4
Wat in die vorstelijke kringen ongebruikelijk was en ergernis opwekte; haar broers Karel en Ferdinand zouden
keer op keer nieuwe kandidaten naar voren schuiven die ze telkens radicaal van de hand wees. Door zo koppig vast
te houden aan het weduwschap won ze voor zichzelf kracht en macht en kon ze als alleenstaande vrouw en weduwe
opklimmen tot de hoogste ambten van het Rijk.
5
La régente was haar officiële titel van landvoogdes; men bleef haar echter vaak aansprekan als La Reine, de
koningin, de titel die ze uit Hongarije had meegebracht
6

Ze stond boven de in 1531 opgerichte Collaterale Raden die ze in noodsituaties zelfs kon passeren. Daardoor
kreeg zij grote problemen met de hoge adel in de Nederlanden. Ze probeerde buiten hen om te regeren, maar dat
werd haar niet gemakkelijk gemaakt. Vooral Antoine de Lalaing (1480-1540), graaf van Hoogstraten
en stadhouder van Holland, Zeeland en Utrecht, zat haar vaker dan eens dwars. Door de vervanging van de adel
door juristen in de Collaterale Raden kreeg Maria meer grip op de regering. Bovendien blijkt uit de ordonnanties
van de Collaterale Raden en correspondentie tussen de landvoogdes en de keizer dat zij een sterkere positie had dan
de adel.
7

Vooral adviserend in grote politieke zaken; de leden ervan behoorden tot de hoge adel
Vooral samengesteld uit juristen, die de soevereiniteit van de vorst moesten verdedigen en de landvoogdes
ondersteunen in het bestuur, de wetgeving en de rechtsspraak.
8

9

Erfgoed Hoogstraten – Nieuwsbrief augustus 2009

Raad van Financiën. Aan het hoofd van deze laatste raad stond Maria van Hongarije
zelf, die zich echter wel liet bijstaan door haar vertrouwensman Karel II de Lalaing, neef
van onze Antoon. Karel de Lalaing kon veel minder cavalier seul spelen dan Antoon
vòòr hem had gedaan omdat Maria zelf een experte was op het terrein van financiën.
Karel II de Lalaing had desondanks een zeer grote verantwoordelijkheid zoals het
beheren van de schatkist en de inkomsten van de regering en verder ook het toezicht
op de financiële instellingen.
Eén van de opdrachten die Maria absoluut wilde realiseren was een grotere
centralisatie van de macht ten nadele van de autonomie van de steden en de adel, wat
op veel verzet stuitte. Ook beet Maria zich vast in conflicten met de stadhouders of
gouverneurs. Zij was van mening dat het een verouderd ambt was en probeerde door
overleden stadhouders niet te vervangen de evolutie naar een meer bureaucratisch
gezag met juristen en ambtenaren te bevorderen.
Aan de ene kant zagen de steden en de adel hun macht steeds afnemen maar aan de
andere kant was Maria voortdurend afhankelijk van hen wanneer ze steeds weer op
zoek moest naar de nodige middelen om de vele oorlogen van haar broer, de keizer te
financieren.
Sommige steden, zoals Gent rebelleerden. Zo weigerde deze stad in 1537 geldelijke
steun te verlenen. Wel waren zij bereid om troepen te leveren. Maria vond dit
onaanvaardbaar omdat ze dan enkel ongeschoolde soldaten zou krijgen. In het verzet
nam de ‘collatie’9 het heft in handen. Ondanks alle onderhandelingen bleef Gent bij zijn
weigering en zocht het steun bij andere steden. Maria reageerde woedend en inde de
bede onder dwang waardoor de gemoederen nog meer verhit raakten. De keizer die op
dat moment in Spanje verbleef10 stuurde een lange brief aan de opstandige stad. Het
mocht niet baten. Maria probeerde tot een compromis te komen door enkele
concessies te doen. Tevergeefs. De stad ging nog verder in zijn rebellie door het
ontslagen van alle leden die niet door eigen rangen maar door het centrale gezag
waren verkozen. De door de Bourgondische vorsten eerder opgestelde oorkonde, die
ronduit vernederend was voor de Poorters en een inbreuk vormde op hun vrijheden, in
de volksmond ‘het Calfvel’ genoemd werd publiekelijk verscheurd. Andere steden
sloten zich aan. Maria moest ingrijpen en stuurde een dringende brief aan haar broer
met o.a. de mededeling: “het gaat er hier om dat Uwe Majesteit ofwel meester ofwel
knecht zal zijn..
In afwachting van de terugkeer van haar broer en omdat de leiders van de revolte de
stadsmuren bewaakten staakte Maria de verplichte inning van de bede. De onrust
verspreidde zich naar ander steden zoals Kortrijk, Nivove, Geraardsbergen en
Oudenaarde. In deze laatste stad eiste de massa onder leiding van de ambachten een
grotere participatie in het stadsbestuur en de erkenning van de oude stedelijke
privileges. Karel en Filips de Lalaing, die als vertegenwoordigers van de vorst op het
Oudenaardse kasteel woonden werden bedreigd en vernederd, zodat ze uiteindelijk om
hun leven te redden moesten toegeven aan de druk van de massa.
Begin 1540 arriveerde de keizer met Maria aan zijn zijde met een schrikwekkend
militair gevolg in de stad. Niettegenstaande de verontschuldigingen van het
stadsbestuur zou de repressie onverbiddelijk zijn : vervolgingen, onthoofdingen,
gevangennemingen… De Gentenaren hadden zich bezondigd aan majesteitsschennis
9

De ‘collatie’ of ‘brede raad’ was samengesteld uit afgevaardigden van de Drie Leden: de poorterij (gegoede
burgers zonder ambacht), de weverij en de kleine ambachtsgilden. Deze vergadering kwam op initiatief van de
Schepenen of de Baljuw bijeen en stelde resoluties op i.v.m. financiële aangelegenheden zoals het bepalen van het
stedelijke aandeel in de vorstelijke beden.
10
In diepe rouw na het overlijden van zijn echtgenote Isabella van Portugal
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en verdienden de zwaarste straf. De keizer legde een nieuw stedelijk statuut op : de
Concessio Carolina, die Gent beroofde van alle vormen van zelfbestuur. Een
gigantische publieke boetestoet waarbij de Gentenaren gekleed in zwarte tabbaard en
met de strop om de hals, om aan te geven dat ze de galg hadden verdiend, op de
knieën gezeten kregen geen vergiffenis van de keizer en Maria. De ‘stroppendragers’
waren verslagen en de rest van de steden waren gewaarschuwd.
De Gentse revolte had Maria zowel fysiek als psychisch uitgeput. Gelukkig kon ze haar
zakelijke en politieke talenten gebruiken in steden als Antwerpen, waar ze een sociaaleconomisch beleid kon voeren. Er werd een aanvang gemaakt met het voeren van een
modern commercieel beleid. De stad Antwerpen maakte zich onder impuls van Maria
van Hongarije op een financiële handelsmetropool te worden met internationale
uitstraling.
Hoe was de situatie in Brussel?
Brussel was op het einde van de dertiende eeuw was, dankzij de lakenhandel, één van
de belangrijkste industriële steden van Brabant.
Midden veertiende eeuw kregen de Brabanders en dus ook de Brusselaars een
Privilege dat later als voorbeeld zou dienen voor het Groot Privilege van Maria van
Bourgondië. Gedurende de volgende eeuwen, tot aan het bewind van Filips II zouden
zij blijven verwijzen naar de rechten en plichten van de vorst zoals voorzien in deze
privileges.
Tijdens de vijftiende eeuw was Brussel over zijn hoogtepunt heen door het ineenstorten
van de lakenindustrie in combinatie met mislukte oogsten en het uitbreken van
epidemieën zoals de pest. Dit was de toestand van de stad bij het aantreden van Maria
van Hongarije.
In de laatste fase van het bewind van Margaretha van Oostenrijk en ook onmiddellijk
nadien braken er te Brussel rellen uit. Maria van Hongarije, ondertussen aangesteld als
landvoogdes, moest zeer drastisch optreden. Desondanks besloten Karel en Maria
Brussel opnieuw tot hoofdstad te maken, niet zozeer uit affectie met de Brusselaars
maar wel omwille van het onmetelijke jachtgebied dat het Zoniënwoud vormde. Ook
kon de stad ondanks de economische teloorgang een zekere elitaire status aanhouden
door de aanwezigheid van binnen- en buitenlandse diplomaten. Een ander argument
voor de keuze voor Brussel was zeker het feit dat de stad een kruispunt van het
postverkeer was. Hierdoor was Maria, die de passerende correspondentie op het paleis
op de Coudenberg zeer goed in het oog hield, perfect op de hoogte. Ze deinsde er niet
voor terug bepaalde brieven te openen indien haar dat nuttig leek. Zo was ze vaak
beter en vooral sneller geïnformeerd dan de keizer zelf.
Merkwaardig is ook dat Brussel te allen tijde trouw bleef aan de eigen tradities van
autonomie en ondanks periodes van verzet toch loyaal tegenover de vorsten, zolang
die de rechten en plichten respecteerden van de onderdanen.
Niettegenstaande de sombere economische periode waarin Brussel toen verkeerde
had de entourage van diplomaten, edellieden, patriciërs, gezanten en kunstenaars het
merkwaardige effect dat het geen dode stad werd. Dit was vooral merkbaar in de vele
optochten, processies, banketten en sneeuwpoppenfeesten11 waaraan veel mensen
deelnamen.
Dergelijke volksgebruiken hadden een lange traditie en waren een uitlaatklepvoor de
gezagsgetrouwheid van de stedelingen vooral dan in de sneeuwpopvoorstellingen. In
de sneeuwpoppen konden zowel de burgers als het gemeen hun frustaties, boosheid
11

Tijdens het Habsburgse bewind was er een sterke traditie van ‘sneeuwpoppen-feesten in de buurt van de
Coudenberg.. Herman Pleij; de sneeuwpoppen van 1511. Stadscultuur in de late Middeleeuwen.
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en verzet kwijt. Favoriete uitbeeldingen waren ook die waarin allusie werden gemaakt
op seksueel wan(gedrag), vooral van alleenstaande vrouwen. Net als in de literatuur en
de schilder- en beeldhouwkunst was de omkering van de sekserollen een zeer geliefd
thema. De man is de pantoffelheld en de vrouw speelt de baas. (denken we hierbij
terug aan onze lezing over de ‘zitterkes’)
De sneeuwgroepen bleven 3 dagen tot 3 weken staan en toonden vele boodschappen
met dubbele bodems, vergelijkbaar met carnavalsfeesten.
Residenties van Maria van Hongarije
Als residentie ging Maria’s keuze dus naar Brussel en niet naar Mechelen. Het was ook
Karels residentie als deze in de Nederlanden verbleef.. Het paleis was rijk gedecoreerd
met kostbare Bourgondische tapisserieën, schilderijen, glaswerk, beeldhouwwerken en
objecten van goud en zilver. Het Coudenbergpaleis was vanuit zijn middeleeuwse kern
voortdurend verbouwd en uitgebreid, waarbij de grote zaal, de woonvleugel en de
traptoren vooral in de 15de eeuw werden gerealiseerd. De basisstructuur bestond uit
een publiek gedeelte van audiëntiezaal, eetkamer enz. en een meer privégedeelte van
slaapkamer, enkele kabinetten en bibliotheek. De monumentale hofkapel kwam in
opdracht van Karel V en in tweede fases (1522-1538 en 1548-1553) tot stand. Tijdens
de jaren dertig van deze 16de eeuw werd een nieuwe woonvleugel met een lange
galerij en een nieuwe ingangstrap voor Maria verwezenlijkt.
De ruimtelijke organisatie voldeed hiermee aan het Bourgondisch hofceremonieel,
waarbij was vastgelegd wie van de hovelingen tot welke vertrekken toegang hadden.
De toegang tot de binnenste kern van de macht was voorbehouden tot een zeer select
gezelschap, waaronder de ridders van het Gulden Vlies. 12
In het park waren siertuinen aangelegd, een dierentuin, een wildbaan voor damherten
en konijnen, een boom- en wijngaard, vijver, tornooiveld en kaatsbaan
Maria van Hongarije had echter nog meer residenties zoals het kasteel van Binche en
Turnhout waar zij naar eigen keuze kon verbouwen en inrichten. In Binche werd de
bestaande burcht in minder dan 3 jaar tijd omgebouwd tot een prachtig
renaissancepaleis. Voor de inrichting van het kasteel werden door Maria kosten noch
moeite gespaard. Uit gans Europa wist zij de beste kunstenaars naar de Nederlanden
te halen om haar hof te Binche te verfraaien. O.a. Titiaan zou verschillende werken in
opdracht van Maria schilderen maar ook kunstenaars van bij ons zoals Michiel Coxcie
(herinner u onze uitstap van vorig jaar) kregen opdrachten van haar. We kunnen gerust
stellen dat Maria een zeer kunstminnende dame was die ook zeer betrokken was bij de
bouw van haar paleizen en met haar realisaties in gans Europa bewondering oogstte.
Ook het kasteel te Turnhout werd in haar opdracht verbouwd tot een slot dat aan de
contemporaine eisen voldeed. De warande of het wildpark, met prachtige exotische
planten en marmeren fonteinen, toonde veel gelijkenissen met de kasteelparken van
Brussel en Binche.
Maria en de godsdienstige hervormingen
Maria kende de hervormingsideeën zeer goed. Ze had er zich immers in verdiept in
haar Hongaarse periode. Ze had contact gehouden met verlichte geesten zoals
12

Ook rond het diner bestonden strakke protocollen, vastgelegd in hofordonnanties over tafelschikking, wat er
gegeten en gedronken werd, welke serviezen men gebruikte etc. Een belangrijk onderdeel van de hofcultuur was de
jacht, een favoriete bezigheid van Maria, die wel de ‘mannelijke jageres’ werd genoemd, omdat ze in rijzit, niet in
dameszit, op haar paard zat. Ook dit ging gepaard met een strak ceremonieel en diende als representatie van de
vorstelijke macht.
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Erasmus, wiens boeken haar bibliotheek vulden en die in 1529 ook een werk aan haar
opdroeg : de Vidua Christiana (Christelijke weduwe).
Alhoewel ze begrip en zelfs sympathie had voor een aantal ideeën van de hervormers
zou ze er toch te allen tijden op toezien dat de ‘plakkaten’ uitgevaardigd door haar
broer Karel V werden nageleefd.
Ze kon echter wel gebruik maken van het ‘gratierecht’ wat ze dan ook veelvuldig deed.
In de vijftiende eeuw sprongen de vorsten zuinig om met deze vorm van gratie. Het
was een wijze van machtsoefening : de berouwhebbende keerde braaf terug naar de
stal en werd een loyale aanhanger. Het leek zowel Karel V als Maria van Hongarije een
efficiëntere werkwijze dan de loutere repressiepolitiek die Filips II toepaste.
In geval van ketterij en rebellie nam het ‘pardon’ de schuld van het misdrijf niet weg,
maar het beëindigde de straf, na berouw van de betrokkene.
Maria’s einde als landvoogdes
Op 25 oktober 1555 legde ze tegelijk met het aftreden van Karel V haar bestuursfunctie
over de Nederlanden neer. Toch bleef ze Filips II en Emmanuël van Savoye, de nieuwe
landvoogd van de Nederlanden nog gedurende een jaar bijstaan.
Op aandringen van haar zus Eleonora zouden beide zussen met Karel mee afreizen
naar Spanje.
In afwachting van haar vertrek naar Spanje verbleef ze nog een tijd op haar kasteel te
Turnhout. (haar prachtige kasteel te Binche was onmiddellijk na voltooiing door de
Franse koning met de grond gelijkgemaakt.)
Ze overleed in Spanje in 1558, hetzelfde jaar als haar zus en broer.
Besluit
Maria van Hongarije staat bekend als zeer begaafd en als een markante
persoonlijkheid. Zij had een ruime belangstelling voor de humanistische studies en voor
de kunst van de renaissance, die aan haar hof te Brussel een hoge opbloei kenden.
Ook voelde zij zich, meer dan haar broer, betrokken bij de Nederlanden.
Niettegenstaande het feit dat ze aan handen en voeten gebonden was aan de keizer
en in de positie van vrouw heeft ze toch op belangrijke wijze gewogen op het beleid
van de 16de eeuw in de Nederlanden waarbij ze vooral wist te voorkomen dat de
belangen van de Nederlanden zouden worden opgeofferd aan het ideaal van een
groot-Habsburgs rijk van de keizer. (Sonia Van Coillie)

Bronnen :
L. Gorter-van Royen, Maria van Hongarije, regentes der Nederlanden: een
politieke analyse op basis van haar regentschapordonnanties en haar
correspondentie met Karel V(Hilversum 1995);
M. Triest, Macht, vrouwen en politiek 1477-1558: Maria van Bourgondië,
Margareta van Oostenrijk, Maria van Hongarije (Leuven 2000).
J. Kerkhoff, Maria van Hongarije en haar hof: tot plichtsbetrachting uitverkoren.
(Verloren 2008)
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De Werkgroep Oude Voetwegen op verkenning in Meerle.
Op 16 juni trok de werkgroep met de fiets op verkenning in de Noordhoek. Een tweetal
jaar terug waren we al eens op onderzoek uitgetrokken om te kijken wat er nog restte
van de eens zo prachtige Vossepad, dat ooit Meerle met Dreef verbond. Dit keer
zochten we nu de paden op die vanuit het centrum van Meerle vertrekken. Vooral in
het dorp zelf liggen nog een aantal echt typische voetpaden, die bovendien veelvuldig
gebruikt worden door jong en oud. Typisch omdat ze onverhard zijn en mooi
afgezoomd door een heg. Het bekendste is wellicht `t Groen Paadje, wat vanuit de
Kerkstraat loopt tot aan
de
Hazenweg,
en
halfweg rechts afsplitst
naar Meerledorp. Een
ander fraai verborgen
pad ligt aan de zuidzijde
van de Kerkstraat (zie
foto`s). Dit pad loopt van
de
Heimeulenstraat,
parallel
aan
de
Kerkstraat, tot op de
Dalweg.
In
vroegere
tijden vormde dit pad de
scheiding
tussen
de
tuinen van de Kerkstraat
en de achterliggende
gronden.
het pad vanuit de Heimeulenstraat

Een mogelijke naam van
dit pad zou dan ook
kunnnen zijn: `Achter de
tuintjes`, maar eigenlijk
weten we helemaal niet
hoe het heet.
Daarom deze oproep aan
u, Wie wee hoe dit pad
heet, of hoe het in
vroegere tijden genoemd
werd? Reacties of tips
mag u doormailen naar
hb014992@belgacom.net
.
Zo kan er in de toekomst
een naambord bijgeplaatst
het pad gefotografeerd vanuit de Dalweg
worden, ter erkenning van
het pad, zodat het nog meer gebruikt wordt en ook bewaard voor volgende generaties
wandelaars en fietsers. U merkt het, een fietst- of wandeltocht door Meerle loont de
moeite. En pik zeker onderweg een paadje mee! (Maartje Siebelink)
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Uit de Stedelijke werkgroep Bouwkundig erfgoed
De volgende maanden zullen bepalend zijn voor de resultaten die de Stedelijke
werkgroep Bouwkundig erfgoed haalt. De leden van de werkgroep zijn akkoord over de
methodiek die men zou moeten volgen bij een bouwaanvraag die betrekking heeft op
een beeldbepalend gebouw of een gebouw gelegen in wat men een “erfgoed gevoelige
zone” noemt.
Zo’n bouwaanvraag moet benadert worden vanuit een ‘afwegingskader’, waarin men
rekening houdt met ‘de gebruikswaarde van de eigendom’, ‘de culturele waarde van
het gebouw’ en ‘het gebouw in zijn omgeving’, zoals hieronder schematisch
aangegeven.

AFWEGINGSKADER

DE
GEBRUIKSWAARDE

DE
CULTURELE WAARDE

HET GEBOUW
IN ZIJN OMGEVING

De GEBRUIKSWAARDE vertrekt van de bestaande toestand en de wensen van de
eigenaar. Hier stelt men zich de vraag in hoeverre het gebouw in zijn bestaande
toestand kan beantwoorden aan de actuele gebruiksvragen. De 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. De culturele waarde wordt ook 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.
De volgende weken en maanden wil de werkgroep deze visie voorstellen aan het
schepencollege en de GECORO (Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke ordening).
Maar eerst wil de Werkgroep onderzoeken welke instrumenten het bestuur heeft om
haar beslissingen een juridisch bindend karakter te geven. Daarvoor zal men
vertegenwoordigers van de dienst monumentenzorg van Ieper en Oostende, twee
steden met een sterk monumentenbeleid, uitnodiging.
In Ieper wil men de eenvormige architectuur van de heropbouw na de oorlog veilig
stellen en Oostende voert een zeer goed en sterk monumentenbeleid, ondanks het feit
dat de economische druk op de gronden er allicht nog groter is dan hier in Hoogstraten.
Goed nieuws is ook dat de wetgever in het onlangs goedgekeurde decreet voorziet dat
men een sloopvergunning van een beeldbepalend gebouw maar mag afleveren na een
zogenaamde ‘erfgoedtoets’. Hoe die verantwoording er precies moet uitzien weten we
pas nadat ook de uitvoeringsbesluiten bij het decreet beschikbaar zijn.
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Nog even terug blikken
Het boek ‘Bouwen door de eeuwen heen’ bevat een bruikbare verzameling van een
500-tal waardevolle beeldbepalende gebouwen. Maar nergens in het boek wordt de
selectie van de gebouwen (duidelijk) gemotiveerd, geplaatst in de ruimtelijke context of
wordt er verwezen naar het historisch kader, zeg maar de rode draad van het verhaal
of de biografie van de stad.
Hoe gingen we te werk?
Vanuit het verhaal of de biografie van de stad, een tekst die we overhandigden aan de
leden van de commissie en die we hieronder afdrukken, gingen we op zoek naar de
eigenheid van Hoogstraten:
WAT MAAKT HOOGSTRATEN UNIEK of
WAT MAAKT HOOGSTRATEN TOT WAT HOOGSTRATEN IS.
Vanuit het unieke verhaal van Hoogstraten, gingen we op zoek naar wat er nog rest
van sporen van die eigenheid of van de verschillende ‘lagen’ in het verhaal van de stad
zoals:
-

De heren van Hoogstraten
Het grootgrondbezit
Handel en nijverheid
Hoogstraten als scholencentrum
Hoogstraten als religieus centrum
Hoogstraten als centrum van land- en tuinbouw enz.

Wanneer men de gebouwen bekijkt tegen de achtergrond van het verhaal van de stad
en het unieke karakter van Hoogstraten in beeld gebracht in die verschillende lagen,
zijn het niet langer (bijna) willekeurig geselecteerde gebouwen maar ziet men een rode
draad in de selectie.
Een voorbeeld: Wanneer de leden van de werkgroep het boeiende verhaal van
grootgrondbezitter Edouard Jacquemyns kennen, wordt meteen duidelijk waarom
bepaalde gebouwen als monument beschermd werden en waarom men het karakter
van een aantal niet beschermde gebouwen moet behouden. Die gebouwen mogen
aangepast worden aan de noden van deze tijd, maar alleen als men aandacht en
respect heeft voor het karakter en het volume van het gebouw en, in het geval van
Jacquemyns die ook een steenbakkerij had, de baksteen als decoratief bouwelement.
Wanneer de leden van de Werkgroep, en bij uitbreiding het bestuur, het grote verhaal
van de stad, met zijn verschillende lagen kennen, zijn een groot aantal gebouwen uit
het boek ‘Bouwen door eeuwen heen’ geen alleenstaande ‘problemen’ meer, maar ziet
men dat ze deel uitmaken van een groot verhaal, wat meteen de reden is om er zeer
voorzichtig mee om te springen.

Werk aan de winkel
Er is dus nog werk aan de winkel, al wil de betrokken schepen zo snel mogelijk de
methodiek, zoals hierboven beschreven, omzetten in maatregelen.
Dat betekent niet dat er in de maanden die achter ons liggen niets gebeurt is, in
tegendeel. Er worden geen sloopvergunningen meer afgeleverd zonder dat men
beschikt over de nieuwe plannen, er is regelmatig overleg met de Cel onroerend
erfgoed (M&L) wat vroeger niet gebeurde en ‘moeilijke’ dossiers worden in de
werkgroep besproken. Zo heeft de werkgroep al enkele bouwaanvragen teruggefloten
of de eigenaar verzocht om zijn plan aan te passen. (Frans Horsten)
16
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Het verhaal of de biografie van een stad
Tekst gebruikt om het unieke of de eigenheid van Hoogstraten te bepalen

Van agrarische nederzettingen
Op het grondgebied van wat we nu Hoogstraten noemen ontstonden vanaf de vroege
Middeleeuwen (de 6de tot de 8ste eeuw) een aantal nederzettingen, toen Frankische
veetelers zich hier vestigden.

Hoogstraten en Wortel maakten oorspronkelijk deel uit van (Rijke)Vorsel,
waardoor hun geschiedenis opklimt tot de achtste eeuw. Al vóór 726 werd Vorsel, een
niet afgelijnd grondgebied, aan de H. Willibrordus geschonken die het in dat jaar
overdroeg aan de O.-L.-Vrouwekerk van Antwerpen.
Tijdens de 9de en de 12de eeuw hebben Wortel en Hoogstraten zich afgesplitst en
werden autonome heerlijkheden met de hertog van Brabant als leenheer. In 1295 en
1301 traden resp. Willem van Kuik en Sofia van Gemmenich op als "Heer en Vrouw
van Hoogstraten en Wortel.
Wortel bestond uit een aantal gegroepeerde boerderijen in de omgeving van de Mark,
Hoogstraten als een langgerekt dorp van veeboeren langs de hertogelijke heerweg
Leuven-Breda (de huidige Vrijheid), een bijzonder gunstige ligging op de
Hanzestedenroute.

Meerle, Meer en Minderhout maakten aanvankelijk deel uit van het Land van
Breda. De drie dorpen werden gesticht vanuit Baarle, eigendom van de
benedictinessenabdij van Thorn in Nederlands Limburg, een abdij gesticht op einde
10de eeuw.
Als
groeiende
dorpsgemeenschap
was
Baarle
genoodzaakt
andere
ontginningsplaatsen te zoeken in de regio; deze nieuwe centra van landbouw en
veeteelt groeiden uit tot gehuchten van Baarle. De abdij kon niet de rechtsmacht
uitoefenen verbonden aan het bezit van goederen en deed hiervoor een beroep op de
heren van Breda.

…… naar de heren van Hoogstraten
De oudst gekende heren van Hoogstraten waren afkomstig uit het huis van
Gemmenich, in de provincie Luik (tot 1295). Van hen ging de heerlijkheid door huwelijk
over op de Noord-Brabantse heren van Kuik (1295-1428).
Onder Jan I van Kuik (1312-1357) is in diverse fasen "het land van Hoogstraten" tot
stand gekomen. Vóór 1338 was Jan I van Kuik (1303-1357) er in geslaagd om eerst
Meer, Meerle en Minderhout en later Rijkevorsel in te lijven
In 1428 kwam Hoogstraten in het bezit van het Zeeuwse huis van Borselen en in 1469
van het Gelderse huis van Culemborg.
In 1518 verhief Karel V het Land van Hoogstraten tot graafschap ten voordele van
Antoon I de Lalaing en Elisabeth van Culemborg.

De allures van een stad. Onder Antoon de Lalaing en Elisabeth van Culemborg
bereikte Hoogstraten een uitzonderlijke bloei, die tot op heden zijn stempel drukt op de
stad.
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Luchtfoto van het kasteel van Hoogstraten
Als kamerheer aan het hof van Margaretha van Oostenrijk bracht hij Hoogstraten
rechtstreeks in contact met het toenmalig Habsburgs bewind. Bovendien was hij van
1514 tot 1530 hoofd van Financiën in de Nederlanden. Politieke banden brachten
Hoogstraten in contact met de toenmalige culturele stromingen. Het is dan ook geen
toeval dat hij Rombout II Keldermans aanzocht als ontwerper voor de St.Katharinakerk, het stadhuis en de verbouwing van het Gelmelslot.
Omstreeks het midden van de 16de eeuw had Hoogstraten, gelegen langs een
Hanzestedenroute van Antwerpen over ’s Hertogenbos en Gelderland, de allures van
een stad.
Dit resulteerde in de bouw van patriciërswoningen aan de Vrijheid, volumes die nu nog
steeds herkenbaar aanwezig zijn.
Hiërarchisch bleef het een geïsoleerde nederzetting in een dunbevolkte streek
bestaande uit de huidige deelgemeenten met daarbij Rijkevorsel en Bolk, Keirschot,
Achtel, Leemputten en Houtel, toen vijf Wortelse gehuchten. Elk van deze
nederzettingen of gehuchten bestond uit een kern van boerderijen, gelegen in de
nabijheid van een rivier of een beek. In de valleien lagen percelen met weiden,
hooilanden en beemden. De overige (zand)gronden waren de zogenaamde ‘gemene
gronden’. Eigendom van de heer werden ze gemeenschappelijk gebuikt door de
aangelanden.
De Vrijheid was het marktcentrum voor het Land van Hoogstraten. Op het brede plein
verkochten de inwoners hun goederen op de wekelijkse markt en de twee jaarmarkten.
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In 1740 werd het Land van Hoogstraten uitgebreid met andere heerlijkheden en
verheven tot hertogdom ten voordele van Niklaas-Leopold van Salm-Salm, kleinzoon
van Maria-Gabriëla de Lalaing. Hij was al eigenaar van verschillende molens en
boerderijen en gaf de opdracht om nog een aantal hertogelijke hoeves te bouwen.

…..over het grootgrondbezit
Tijdens de Franse periode, in 1796, werden de goederen van de hertog, die naar
Duitsland uitweek, aangeslagen en in de Hollandse tijd werden de ‘gemene gronden’
overgedragen aan de gemeenten. Nog tijdens het Hollands bewind, in 1822, werden in
Wortel 516 ha grond aangekocht door de Maatschappij van Weldadigheid van de
Zuidelijke Nederlanden, voor de uitbouw van een landbouwkolonie naar het voorbeeld
van Frederiksoord in de Nederlandse provincie Drenthe.
Met de ontginningswet van 25 maart 1847 werden de gemeenten verplicht om de
gemene gronden te verkopen. Na die verkoop was 73 % van de heide eigendom van
een kleine groep particulieren, meestal industriëlen uit Antwerpen of Gent. Zo
verschijnen de namen Voortman, Jacquemyns, Rolin, Lijsen, Dupret, Stas De Richelle,
Van den Berghe.
De grootgrondbezitters deden een goedkope belegging die hen bovendien electoraal
voordeel opleverde; hoge grondlasten waren immers de enige weg om verkiesbaar te
zijn voor de senaat.
Naast de oprichting van een buitenhuis, experimenteerden sommigen onder hen met
modelboerderijen en pachthoeven, terwijl andere kozen voor bebossing met het oog op
lucratieve houthandel.
Bij de verkoop van de ‘gemene gronden’ kwam slechts 26 % in handen van rijkere
landbouwers uit e eigen gemeente en 1 % werd verworven door dagloners of
keuterboeren.

tot intensieve landbouw en glastuinbouw
Door minder geslaagde ontginningsprojecten en versnippering door vererving kwamen
steeds meer gronden, die aanvankelijk eigendom waren van de grootgrondbezitters in
handen van plaatselijke boeren en tot ver in de 20ste eeuw waren kleine
landbouwbedrijven legio.
Pas vanaf 1960 veranderde het land- en tuinbouwbedrijf te gronde. Schaalvergroting,
modernisering en specialisatie werden sleutelbegrippen. Het accent werd gelegd op
intensieve veeteelt, met name runderen en varkens. De landbouwteelten werden
voornamelijk gericht op voederwinning voor rundvee.
De teelt van aardbeien, tomaten, augurken, paprika’s en komkommers, zowel in open
lucht als in kassen, werd geïntensifieerd. De glasbouwconcentraties behoren tot de
belangrijkste in Vlaanderen en de expansie van de sector kan het best worden
geïllustreerd aan de hand van de stijgende omzet van de Veiling Hoogstraten.
Door zijn gebrekkige ontsluiting – geen spoorwegen en geen bevaarbare waterwegen bleef Hoogstraten grotendeels verstoken van de negentiende-eeuwse industrialisatie.
Pas na de aanleg van de E19 in 1972 werd Hoogstraten ingeschakeld in het grote
infrastructuurnet en ontstond de transportzone Meer. (Frans Horsten)

19

Erfgoed Hoogstraten – Nieuwsbrief augustus 2009

Van Meirberg tot Helhoekheide
In het Stedelijk museum kan je tot 20 december een unieke tentoonstelling
bezoeken over de eerste bewoners van deze streek. Onder de titel van
"Van Meirberg tot Helhoekheide" worden alle archeologische vondsten uit
de prehistorie samengebracht in één tentoonstelling.
Verschillende musea werkten mee aan de tentoonstelling. Het Kempisch Museum te
Brecht, het Vleeshuis Antwerpen, Museum Taxandria Turnhout, het Koninklijke
Museum voor Kunst en Geschiedenis te Brussel en de erfgoedcel van de Provincie
Antwerpen gaven archeologische voorwerpen in bruikleen. Veel van deze
voorwerpen worden met deze tentoonstelling voor het eerst sinds meer dan 100
jaar aan het publiek getoond. Het is een unieke en vermoedelijk éénmalige kans
om deze topstukken te bewonderen !

De bronzen bijlen van Hoogstraten
"De bronzen bijlen van Hoogstraten" spreken misschien nog het meest tot de
verbeelding. In 1845 werden een twintigtal bijlen gevonden in de Vlamingstraat te
Hoogstraten. Werklui die een gracht verbreedden vonden de bijlen en verkochten ze
aan een smid te Hoogstraten. Een archeoloog uit Brussel kon er een tiental van
terugkopen en redde ze zo van de smeltoven. Ze worden in het Vleeshuis van
Antwerpen bewaard en zijn nu voor het eerst in 150 jaar terug in Hoogstraten te zien.
Waarom men in de bronstijd bijlen in de grond verstopte blijft een groot raadsel.
Vroeger dacht men dat rondtrekkende handelaars of bronsgieters deze "depots"
vergeten waren, vandaag denkt men eerder aan een ritueel offer.
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Bronzen bijlen gevonden in de Vlamingstraat

De Helhoekheide
Op de Helhoekheide te Rijkevorsel was er in de ijzertijd een groot grafveld dat nu
volledig verdwenen is. Nog net op tijd, in het begin van de twintigste eeuw, konden 17
grafheuvels onderzocht worden. Verbrande beenderen, assen en talrijke urnen zijn de
getuigen van een uitgestrekte begraafplaats. De objecten van de Helhoekheide komen
uit verschillende musea en depots en veel voorwerpen werden nog nooit
tentoongesteld.

De Meirberg
De oudste kampplaats is ongetwijfeld de Meirberg. Op deze duinrug te Meer sloegen
Jagers-verzamelaars zo'n 13 000 jaar geleden voor het eerst hun kampen op. Vanuit
het Maasbekken trokken ze steeds verder naar het noorden, langs de Mark en de
Markvallei op zoek naar een geschikte buit. Om te overleven en te jagen bewerkten ze
steen tot werktuigen. Sinds de jaren 60 verrichtten archeologen regelmatig onderzoek
op de Meirberg. Telkens weer betekent dit een schat aan informatie over een duister
verleden. In het museum werd een kamp nagebouwd, een jager maakt er pijlpunten en
een huidbewerkster maakt er dierenhuiden schoon. In hun tent liggen de voorraden,
planten, stenen en voedsel.
De tentoonstelling is heel visueel opgevat. Natuurlijk zijn er eerst de voorwerpen, de
archeologische vondsten, maar om het levendig te maken werd gekozen voor veel
"beelden"; De tent van de jagers-verzamelaars, een maquette van een ijzertijdboerderij,
gebaseerd op de opgravingen van Meer Zwaluwstraat, grote foto's van planten, dieren
en gereconstrueerde grafheuvels en boerderijen. Ook een replica van een weefgetouw
uit de ijzertijd, natuurlijk gekleurde wol en spinschijfjes, is te bekijken.
Voor schoolgroepen is er naast de rondleiding op de tentoonstelling een educatieve
omkadering. " Ik ben archeoloog" voor de derde graad van het lager onderwijs en "Wat
trek ik aan?" voor de eerste graad van het secundair onderwijs.
Tentoonstelling “Van Meirberg tot Helhoekheide” van 8 augustus tot 20
december 2009 in het Stedelijk museum, Begijnhof 9 te Hoogstraten, geopend
van woensdag tot en met zondag van 14 tot 17 uur en na afspraak. De toegang is
gratis.
Info: museum@hoogstraten.be of 03 314 65 88. (Piet Van Deun)
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De Erfgoedprijs van de Werkgroep Monumenten
Ieder jaar organiseert de werkgroep
Monumentenzorg
van
Erfgoed
Hoogstraten de Erfgoedprijs.
De prijsuitreiking, die ditmaal voor het
zesde jaar wordt georganiseerd, staat in
het teken van waardevol, niet beschermd
erfgoed
in
Hoogstraten
en
alle
deelgemeenten. Waar we vroeger op
zoek gingen naar goed gerenoveerde
voorbeelden, belonen we nu de eigenaars
van
woningen
die
het
meest
beeldbepalend zijn in een bepaalde
omgeving, typisch voor een bepaalde
periode of voor een bepaalde stijl.
Bij de keuze wordt er op gelet dat de
gebouwen typisch zijn voor de gekozen
periode, dat reeds uitvoerde werken geen
afbreuk doen aan de typische kenmerken,
en dat men bij vervanging van
onderdelen, steeds voor de authentieke
materiaalsoort heeft gekozen.
Dit jaar zijn we opzoek gegaan naar
burgerwoningen van de 19de en begin
20ste eeuw.
Vrijheid 60 te Hoogstraten
In Hoogstraten zijn burgerwoningen
van verschillende eeuwen aanwezig. De kortstondige verstedelijking van Hoogstraten,
onder impuls van de graven de Lalaing, resulteerde in de bouw van grote
patriciërshuizen aan de Vrijheid. Enkele van die woningen zijn nu nog steeds
aanwezig, zoals ‘De Gulden Coppe’, ‘Het Knechtjescollege’ en ‘Het Gulden Vlies’, maar
ook op het begijnhof winden we enkele woningen terug.
In de deelgemeenten ontbreekt de periode voor de 18de eeuw, enkele openbare
gebouwen uitgezonderd, vrijwel volledig in de burgerlijke architectuur. Gezien de
waarde van deze gebouwen, zijn ze dan ook allemaal beschermd.
Verstoken van de 19de-eeuwse industrialisatie ontplooien de deelgemeenten zich
voornamelijk in het lokale vlak. In het straatbeeld van de dorpscentra bleven enkele
19de-eeuwse dorpshuizen bewaard. De huizen hebben meestal centraal een deur met
1 of 2 ramen aan beide zijden, één tot twee bouwlagen hoog, met een bakstenen,
bepleisterde of geschilderde voorgevel met vage verwijzingen naar traditionele of
neoclassicistische bouwvormen. Ze werden bewoond door de middenstand, met name
brouwers/herbergiers, molenaars, leerlooiers, smeden of ook de koster en de
onderwijzer.
De positie van Hoogstraten als kantonale hoofdplaats, de grote onderwijsinstellingen,
de bloei van een beperkte plaatselijke nijverheid en haar traditie als handelscentrum,
vertaalden zich op het einde van de 19de en in het begin van de 20ste eeuw in de bouw
van talrijke burger- en herenhuizen. De meeste zijn gesitueerd op de as Heilig
Bloedlaan – Vrijheid – Van Aertselaarstraat en aan de Gelmelstraat.
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Ook in de verschillende dorpscentra en aan de grote verbindingswegen werd volop
gebouwd. De bakstenen burgerhuizen zijn opgebouwd uit twee tot vijf traveeën en
twee bouwlagen onder een pannen zadeldak.
Zowel enkel- als dubbelhuistype
(voordeur centraal) komen voor.
De woningen kregen een eclectisch versierde lijstgevel met muurbanden en booglijsten
in contrasterend metselwerk, faiencefriezen, rechthoekige en licht gebogen
muuropeningen.
De plattegrond voorzag in een voorhuis met woon- en/of
handelsfunctie, en een haakse achterbouw met keuken, pomphuis, berging en ‘gemak’.
De evolutie van de begane grond naar het souterrain en de bel-etage, zoals in de
stedelijke centra vaak voorkomt, deed zich hier niet voor. Op een architect werd
zelden beroep gedaan.
De gangbare stijl zoals neoclassicisme, neo-Vlaamse renaissance of Art Nouveau
werden vooral toegepast in het decoratieve vlak. Enkele van deze woningen zijn
brouwerij Brosens, de Balsemboom en woning Artis Amor. Dit hield stand tot 1930,
daarna braken constructieve en vormelijke vernieuwingen aan.13
De geselecteerde woningen hebben alles in huis om een echte burgerwoning te zijn,
maar zijn vaak verdoken of gaan op in het geheel. Wij proberen ze dit jaar op deze
manier terug wat naar voor te brengen want ze zijn een belangrijk onderdeel van onze
geschiedenis. (Bene Dewaele)

Meerseweg 16 te Meer
13

De Sadeleer Sybille, Greet Plomteux, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen, provincie Antwerpen
arrondissement Turnhout Kanton Hoogstraten 16n4, Turnhout, p.XLV-XLVII
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Minderhoutsestraat 2 te Hoogstraten

Meerseweg 14 Meer te Hoogstraten

24
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Vrijheid 133 – 135 te Hoogstraten

Vrijheid 128 te Hoogstraten

Dreef 37 te Meersel-Dreef
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Vrijheid 115 te Hoogstraten

Worteldorp 10 te Wortel
26
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Vrijheid 164 – 166 te Hoogstraten
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Meerdorp 46 te Meer

Uitstap

De traditionele groepsfoto tijdens ons zeer geslaagde bezoek aan een unieke
Kempense erfgoedsite op 17 mei 2009: de 's Gravenhoeve te Merksplas. Met hartelijke
dank aan de charmante en gedreven gastheer en -vrouw Jacques en Valentine Boone
(foto: Francis Huijbrechts).
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Uit de Werkgroep Levende Geschiedenis
Viering 800 Jaar Hoogstraten
Naargelang er steeds meer werd gepraat over wat er zou kunnen gebeuren naar
aanleiding van "800 Jaar Stad en Vrijheid" in Hoogstraten in 2010, stelden een aantal
bestuurders van onze vereniging dat we als Erfgoedvereniging zeker niet aan de kant
mochten blijven staan bij een dergelijke manifestatie. Sonia Dierckx en/of Francis
Huijbrechts namen sinds juni 2008 deel aan de besprekingen met het stadsbestuur en
de -diensten in de speciaal opgerichte stuurgroep. Om allerlei redenen raakte men
daar vrij moeilijk uit de startblokken, maar langzaam maar zeker begon er zich een
programma af te tekenen. Intussen konden we onze eigen inbreng in grote lijnen op
papier zetten en voorleggen aan het bestuur van onze vzw. Na goedkeuring stapten we
met dit voorstel naar de stuurgroep.
Onze vereniging zal in het feestjaar 2010 met het jaarboek maar ook tijdens de
lezingen en uitstappen uiteraard aandacht besteden aan de bewogen geschiedenis van
ons stadje. Als extra activiteit wil Erfgoed Hoogstraten tevens een historische evocatie
ondersteunen tijdens het openingsweekend (24-25 april 2010) waarbij een aantal
tijdvakken uit het rijke verleden van onze regio opnieuw tot leven kunnen komen. Het
lijkt ons een leuk idee om "in levende lijve" het reilen en zeilen van onze voorouders te
kunnen aanschouwen. In de rest van het ruime aanbod zal er immers genoeg aandacht
gaan naar heden en toekomst.
Na heel wat discussies lijkt de meest haalbare optie vanuit onze vereniging het
uitwerken van kampementen per gekozen tijdvak op verschillende locaties in
Hoogstraten-centrum. We leggen daarbij ondermeer de contacten met de groepen die
"levende geschiedenis" zullen brengen, we geven informatie op lokaal geschiedkundig
vlak en we begeleiden de deelnemers en bezoekers tijdens het weekend zelf.
We zouden een zestal belangrijke periodes willen/kunnen voorzien.
We kunnen uiteraard niet voorbijgaan aan het feit dat we met de Meirberg - een
pleisterplaats van zo'n 13.000 jaar geleden - op ons grondgebied de oudste
archelogische site van Vlaanderen hebben en het harde leven van die rondtrekkende
jagers en verzamelaars is dus een mooi startpunt voor de historische evocatie.
We maken vervolgens een grote sprong in de tijd naar de Vikings (8ste-9de eeuw). Zij
kregen weliswaar geen al te beste reputatie aangemeten, maar toch zijn het de
legendarische stichters van ons stadje. Wist u ook dat ze zeer bekwame zeelui,
vakmannen en kunstenaars hebben voortgebracht? Misschien kan u dat weekend in
De Gelmel gezellig wat bijpraten met Knut of Hardrar.
De Middeleeuwen spreken nog altijd tot de verbeelding, vooral de ridders en
jonkvrouwen uit de tijd dat Hoogstraten bepaalde rechten kreeg van de hertog van
Brabant bij het begin van de 13de eeuw. Maar het is uiteindelijk de gewone man die
ons stadje gemaakt heeft tot wat het is. Wat zou Hoogstraten immers zijn geweest
zonder de landbouwers uit de regio en de ambachtslui, herbergiers enzomeer in het
centrum?! De marktfunctie was trouwens een fundamenteel onderdeel van de
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vrijheden die aan Hoogstraten werden toegekend en daarom willen we die periode ook
op die manier invullen.
Na een (te) korte bloeiperiode in de 16de eeuw, met ondermeer de bouw van prachtige
Sint-Catharinakerk en het Stadhuis, geraakte Hoogstraten verstrikt in de genadeloze
Tachtigjarige Oorlog (1568-1648). Dit is ongetwijfeld een woelige en rampzalige tijd
voor de hele streek met veel honger, ziektes en oorlogsellende (o.a. ten tijde van de
belegering van het Gelmelslot rond 1602). De verbitterde strijd werd uiteindelijk
beslecht met de splitsing van Brabant en de Nederlanden, als gevolg van het
vredesverdag van Munster. Hierdoor kwam de regio Hoogstraten in een grensgebied en dus een uithoek - te liggen.
Aan het Ancien Regime, met de graven van Lalaing en prinsen van Salm-Salm, kwam
in Hoogstraten brutaal een einde door de intocht van de Franse republikeinse troepen.
Tijdens deze zogenaamde Franse Periode (1795-1814) werden eeuwenoude
geplogenheden en gebruiken van tafel geveegd en installeerde men een nieuwe
ordening van de maatschappij die zijn schaduw werpt tot in onze tijd. Ook toen
betaalde onze regio een hoge prijs, denken we maar aan de vele opeisingen en
inkwartieringen en de honderden lokale conscrits die ver van huis afgeslacht werden
voor het Franse imperialisme. Let overigens op uw tellen want de “Douanes
Impériales" zullen op de loer liggen om onze grensbewoners te betrappen op malafide
praktijken.
Voor het laatste tijdvak komen we heel wat dichterbij. In verband met de Tweede
Wereldoorlog (1939-1945) zijn er immers nog een aantal ooggetuigen in leven. Voor
Hoogstraten en zijn deelgemeenten werd deze ingrijpende periode gekenmerkt door
angst en onzekerheid, politieke wrijvingen, collaboratie en verzet, repressie…Allemaal
zaken die diepe wonden hebben geslagen, maar er werden tevens nogal wat
vernielingen aangericht en uiteraard was er het verdriet omwille van een 200-tal
slachtoffers (zowel burgers als militairen). Met de duur betaalde bevrijding eind oktober
1944 was het ergste evenwel nog niet geleden omwille van de blinde terreur van de
Vliegende bommen, gericht op de vitale Antwerpse haven. In vele opzichten een
gedenkwaardige tijd.
Tijdens de evocatie dus voor elk wat wils. Naast
het onvermijdelijke wapengekletter uit de
afgelopen acht eeuwen zal er ruim aandacht gaan
naar al dan niet verdwenen ambachten en allerlei
aspecten van het dagelijks leven in lang
vervlogen tijden. Het openingsweekend voor "800
Jaar Hoogstraten" valt overigens samen met de
Erfgoeddag. Deze heeft als jaarthema "Fake"
(nep) en dat gegeven past wonderwel in ons
concept.

bij de foto

Simon d'Aquitaine (°1175) of Fredje De Ridder
(°1975) op hun strijdros?
(foto: Francis Huijbrechts)
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De groepen die onze voorlopers uitbeelden zijn immers geen woeste Noormannen of
plunderende Staatse troepen uit de 80-jarige Oorlog, het gaat om mensen zoals u en
ik, uit de welvarende 21ste eeuw. De intensiteit en de zin voor echtheid waarmee ze
"hun" geliefde periode aanschouwelijk maken komt echter wel dicht in de buurt van het
origineel.
Het staat nog niet helemaal op punt hoe we de verschillende tijdvakken in 2010 precies
gaan aankleden, maar daarvoor hebben we wat respijt. U hoort er ongetwijfeld meer
over in een volgend nummer.

Slag bij Hoogstraten
Terwijl we volop aan ons concept voor de viering van 800 Jaar Hoogstraten sleutelden
kwam er een tweede evenement aanzetten, dat dan ook nog korterbij ligt. We kregen
immers het aanbod van Mallifique vzw om naar aanleiding van hun voorstellingen en
het bivak rond de slag bij Hoogstraten van 11 januari 1814 in Malle ook in ons stadje
zelf iets te doen. Het initiatief van Ron Van Dyck en zijn team om een optocht en
herdenking in de Vrijheid op te zetten op zaterdag 5 september 2009 ondersteunen we
graag en het kan meteen een generale repetitie worden voor de 200ste verjaardag van
dit vergeten, maar toch belangrijke treffen in onze regio in 2014.
Vanaf 10.30 uur zal een kolonne van meer dan 200 infanteristen, cavaleristen en
artilleristen in historische unifomen door de Vrijheid trekken, van bij de Moerstraat tot
aan
het
Boereneind
en
weer
terug.
Aansluitend
volgt
een
korte
herdenkingsplechtigheid voor het stadhuis in aanwezigheid van een aantal binnen- en
buitenlandse gasten. Het zal ongetwijfeld een kleurrijk en uniek spektakel worden en
iedereen is van harte welkom om de zaak te komen bekijken.
Vergeet ook niet het luik van onze vrienden van Mallifique vzw op het Domein de
Renesse te Oostmalle in de namiddag van 5 september en op zondag 6 september.
Meer info op www.mallifique.be.

Levende Geschiedenis
Omdat er in beide gevallen in vrij grote getallen re-enactors in Hoogstraten zullen
neerstrijken, besloten we al gauw een nieuwe, tijdelijke werkgroep in het leven te
roepen ter voorbereiding van de beide manifestaties, onder de titel "Levende
Geschiedenis". Sonia en Francis werden vervoegd door Bene Dewaele, Piet Van
Deun, Paul Fockaert, Luc Cox, Josée Verbreuken en Jan Van der Beek.
We zullen in ieder geval ons werk nog hebben. Er komt voor ons uiteraard heel wat
kijken bij een dergelijke organisatie, zeker wat het weekend in 2010 betreft. Allereerst
op zoek gaan naar de nodige budgetten, geschikte groepen en bruikbare locaties.
Verder zijn het juridische (vergunningen, wapendracht,…) en logistieke aspect
(voeding, sanitair, hout en stro,…) niet te onderschatten. In overeenstemming met de
periodes die ze uitbeelden zijn de re-enactors niet bepaald veeleisend, maar wat er
wordt gevraagd moet er wel zijn. Gelukkig kunnen we ook regelmatig terugkoppelen
naar de coördinatoren die vanuit de stadsdiensten zijn aangesteld.
Wie zich geroepen voelt om ons een handje toe te steken kan steeds contact opnemen
met onze coördinator op francis.huijbrechts@pandora.be of 03/2955905.
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Uit de Werkgroep “Op het Oorlogspad”
65 JAAR BEVRIJDING
Naar goede gewoonte hebben leden van onze werkgroep ook dit jaar een actief
aandeel in herdenkingen rond de bevrijding van onze ruime regio in 1944. Het
succesvolle geallieerde bruggenhoofd dat eind september 1944 bij Rijkevorsel was
gevormd over de Turnhoutse Vaart, werd de uitvalsbasis om de Duitsers te verdrijven
uit de rest van de Noorderkempen, inclusief onze eigen deelgemeenten. Op
verschillende plaatsen, zoals Merksplas en Brecht, moest er evenwel huis aan huis
gevochten worden voor de Duitsers werden verdreven.
*Omdat het dit jaar de 65ste verjaardag is van de moeizaam bevochten bevrijding werd
er in samenwerking met de vzw Spearhead en de gemeentebesturen van Rijkevorsel,
Merksplas en de beide Baarles een extra inspanning geleverd. Francis Huijbrechts
zorgt op vraag van het overkoepelende comité voor de nodige historische duiding en
de contacten met de Britse veteranen en andere VIP's uit het Verenigd Koninkrijk. Luc
Cox zal ondermeer de ceremoniemeester zijn tijdens de herdenking te Sint-Jozef.
Daarmee is ook hij niet aan zijn proefstuk toe. Een aantal programmapunten willen we
even aanstippen.
Zaterdag 19 september 2009 vertrekt er om 10 uur een kolonne van gerestaureerde
militaire voertuigen, met een aantal gealieerde veteranen en andere VIP's, vanuit SintJozef/Rijkevorsel in de voetsporen (of bandensporen) van de bevrijders van weleer. Er
worden tijdens de tocht door de frontlijn van weleer haltes en ceremonies voorzien te
Ulicoten, Baarle-Nassau en Merksplas. Ook ons eigen grensstadje krijgt een deel van
de koek, aangezien we langs enkele locaties in Wortel naar de grens rijden. In de
herfst van 1944 duurde het bijna een maand eer de geallieerde troepen konden
optrekken naar plaatsen als Wortel en Ulicoten, maar wij hopen het deze keer iets
sneller te doen!
Het wordt die zaterdag evenwel een druk programma zodat de ceremonies vrij beperkt
zullen moeten blijven.
Zowel te Ulicoten als te Baarle-Nassau liggen er enkele Britse militairen begraven op
de gemeentelijke begraafplaatsen. Het gaat om in totaal negen omgekomen Polar
Bears van de 49ste Infanteriedivisie en een piloot van de RAF die allen in de loop van
oktober 1944 zijn gesneuveld. Zij worden doorgaans over het hoofd gezien, dus is dit
een geschikte gelegenheid om hen in de hulde te betrekken. Te Ulicoten gaat de korte
ceremonie bij de militaire graven van start omstreeks 10.45u en te Baarle-Nassau
wordt de kolonne kort voor de middag verwacht.
Na een feestelijke doortocht van het centrum van Merksplas - met de fanfare op kop is het omstreeks 14.15u verzamelen geblazen aan de kapel van Merksplas-Kolonie
voor de onthulling van het nieuwe monument i.v.m. de Duitse V-bommen, die na de
bevrijding nog zovele slachtoffers hebben gemaakt. Aansluitend is er de korte
herdenking bij het monument voor korporaal John Harper (VC) en zijn strijdmakkers bij
de
voormalige
quarantainestal
en
de
wal
rond
het
complex.
Indien u dan nog niet genoeg kon krijgen van het motorengeronk gaat om 18.00 uur de
"bevrijdingsstoet" van Spearhead vzw van start doorheen Sint-Jozef.
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Zondag 20 september 2009 kan u de hele dag het indrukwekkende
voertuigenpark van deze vereniging komen bekijken in "Camp Plum Bridge" op de
zuidelijke kanaaloever (Chirolokalen) en om 14 uur is er de traditionele en steeds druk
bijgewoonde herdenking aan het monument bij Sas 1 te Sint-Jozef, inclusief een flyover van historische vliegtuigen.
Er zijn opnieuw enkele veteranen van de Britse 49th (West Riding) Infantry Division die
- indien hun gezondheid het toelaat - zullen deelnemen aan de festiviteiten en
herdenkingen op zaterdag en zondag. Het is mogelijk een van de laatste keren dat je
deze mensen, die mee wereldgeschiedenis hebben geschreven, levend en wel kan
ontmoeten.

Ook dit jaar worden er enkele Britse veteranen in de
Noorderkempen verwacht, zoals Wilfred Jackson. Deze
voormalige onderofficier van de medische dienst kreeg op een
wat aparte manier met de oorlogsellende te maken. (foto: Francis
Huijbrechts)
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*Op vrijdag 25 september 2009 wordt ook te Turnhout de bevrijding herdacht en
daar gaven wij vanuit Erfgoed Hoogstraten eveneens een mooie voorzet. Francis
Huijbrechts schreef immers voor het recente jaarboek van Taxandria, de Koninklijke
Geschied- en Oudheidkundige Kring der Antwerpse Kempen, een uitvoerig artikel (111
pagina's) i.v.m. de inzet van de Britse 49ste Infanteriedivisie in de regio Turnhout eind
september, begin oktober 1944. Ook daar werden immers door de Polar Bears
pogingen gedaan om het Duitse front achter de vaart te doorbreken.
Dag na dag volgt u de acties van de bevrijders en de belevenissen van enkele
Turnhoutenaren die er middenin kwamen te zitten. Hiertoe werden o.a. een 10-tal
getuigenissen verwerkt die door "Op het Oorlogspad" werden verzameld. Het gaat ons
immers niet alleen om de bewaring, ook de ontsluiting van de interviews is een
onderdeel van onze werking. Er werd tevens nogal wat informatie gehaald uit militaire
en privéarchieven in binnen- en buitenland.
Het jaarboek van Taxandria heeft dit jaar trouwens een sterk "oorlogsgehalte". In de
eerste bijdrage behandelt Jacques Boone tot in detail "MN 7: het militaire radio luisteren zendstation te Baarle-Hertog (WO I)". Een tweede artikel is van de hand van Hans
Suykens en hij geeft ons een kijk op "Filmprogrammatie en filmcultuur tijdens de
bezetting: cases Turnhout en Hoogstraten". De laatste bijdrage "De Lancasterscholen
in de Kempen onder Willem I" is van Guido Landuyt. Het jaarboek is sinds vorige
maand te koop, zolang de voorraad strekt. Meer info op www.taxandriavzw.be
*Op zondag 27 september 2009 om 15u, tenslotte, is onze medewerker Wally
Schoofs betrokken bij de hulde aan het monument voor de Canadese en Britse
bevrijders bij Sas 4 te te Sint-Job.

OORLOGSBESTUUR
Een andere activiteit die verwijst naar de Tweede Wereldoorlog is onze najaarslezing
op zaterdag 24 oktober 1944. Niemand minder dan doctor Nico Wouters werd bereid
gevonden om voor Erfgoed Hoogstraten een interessant, maar heikel thema aan te
snijden, nl. de collaboratie.
Moeten we hem nog voorstellen? Met zijn werk
"Oorlogsburgemeesters 40/44" (2004) leverde Wouters een monumentale bijdrage tot
een beter inzicht in de politieke ontwikkelingen in ons land in de aanloop naar de
Tweede Wereldoorlog en tijdens de Duitse bezetting. Ook in de publicatie "De
Fuhrerstaat" (2006) geeft hij een opmerkelijke synthese van bestuurlijke collaboratie op
verschillende niveau's (ministeries, gemeenten, magistratuur,…). Nico Wouters is beter
dan wie ook geplaatst om ons een gedegen inleiding te geven op deze woelige
periode. Als tweede spreker komt historica Ingrid De leus de nationale situatie toetsen
aan de toestand in Hoogstraten. Zij heeft immers voor het behalen van haar graad van
Master in de geschiedenis in 2008 een studie gemaakt met als titel "Bestuurlijke
collaboratie en radicale confrontatie met de lokale gemeenschap in Hoogstraten (19401944). Ongetwijfeld stof genoeg voor een boeiende lezing en pittige discussie. Ook hier
zal u nog meer over horen. (Francis Huijbrechts)
Bijlage
Bij deze nieuwsbrief bezorgen we u twee brochures, twee uitgaven in de reeks
‘Archeologie in de provincie Antwerpen’. Een eerste over opgravingen in de Meirberg,
een tweede in de Zwaluwenstraat, alle twee in Meer. Met dank aan het
provinciebestuur.
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