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V

oorwoord

Dit is alweer de laatste nieuwsbrief voor dit jaar en hoewel we nog een maand te gaan hebben,
kunnen we gerust stellen dat 2016 een bewogen jaar is geworden…en dat op allerlei gebieden.
Erfgoed blijft de mensen beroeren en dat niet alleen lokaal, maar ook mondiaal. Dit bleek eind
september eens te meer door de historische uitspraak van het Internationaal Strafhof in Den
Haag in de zaak van de doelbewuste vernieling van werelderfgoed in Mali. Het Hof besliste
unaniem om Ahmad al-Faqi al-Mahdi te veroordelen voor zijn rol bij de verwoesting van
mausolea in Timboektoe. Professor Marc Vervenne, voorzitter van de Vlaamse UnescoCommissie, juicht in een reactie toe dat deze krankzinnige actie nu juridisch – en op het hoogste
niveau - wordt beschouwd als een oorlogsmisdaad. Het is een onmiskenbaar signaal dat de
internationale gemeenschap krachtdadig moet optreden wanneer erfgoed in toenemende mate
wordt bedreigd en vernietigd. We sluiten ons volmondig aan bij zijn inschatting: “Ons cultureel
erfgoed is uniek en onvervangbaar, omdat het ons vertelt van waar we komen en wie we zijn.
We kunnen het ons niet langer permitteren om machteloos toe te kijken wanneer fanatici de
verwoesting van dat erfgoed als propagandawapen hanteren”.
Nu we toch bij Unesco zitten, is het natuurlijk een goede zaak dat er recent opnieuw een stap
werd gezet naar de erkenning van de vijf voormalige Koloniën van Weldadigheid – inclusief die
van Wortel en Merksplas - als Werelderfgoed. Zoals u weet gaat het om een dossier dat
gezamenlijk vanuit Nederland en Vlaanderen wordt ingediend en op 30 september heeft Tinne
Rombouts als één van betrokken burgemeesters mee de officiële aanvraag ondertekend. Nu
maar duimen tot de definitieve (en hopelijk positieve) beslissing valt in 2018.
Intussen blijft Erfgoed Hoogstraten aan de weg timmeren. Zowel voor als achter de schermen
wordt er hard gewerkt door enkele sterkhouders binnen onze vereniging Een mooi bewijs
daarvan is de zeer geslaagde uitstap naar Doornik waarover u meer kan lezen in deze
nieuwsbrief. Verder werken we al volop aan de planning voor 2017 en aan het jaarboek dat eind
volgend jaar zal verschijnen. U hoort er ten gepaste tijde meer over
We sluiten het werkingsjaar 2016 trouwens op 10 december af met een interessante lezing van
eigen bodem. Laura Danckaert, een jonge historica uit Hoogstraten, zal een merkwaardig
historisch gegeven belichten dat zich heeft afgespeeld in ons eigen stadje, namelijk de Unie van
Hoogstraten.
Mogelijk tot op onze volgende erfgoedafspraak.
Francis Huijbrechts, voorzitter

1

Erfgoed Hoogstraten – Nieuwsbrief december 2016

Verslag Herfstuitstap 2016
Zondag 2 oktober 2016: Doornik
Op 2 oktober jl. bracht een goedgevulde bus ons naar deze op één na oudste stad van België.
We kunnen gerust stellen dat deze Henegouwse parel onze erfgoedharten flink wist te beroeren.
Na aankomst en verbruik van een motiverende koffie werd de groep verwacht op de dienst voor
toerisme waar een korte film een overzicht gaf van de geschiedenis van Doornik. Gewapend
met deze kennis konden we beginnen aan de stadswandeling onder de bekwame leiding van de
twee gidsen, Peter en Cathérine.

Zij namen ons o.a. mee langs de romaans-gotische Onze-Lieve-Vrouwekathedraal, waarvan het
romaanse gedeelte al prachtig gerestaureerd is. Deze kerk, volledig in Doornikse steen
opgetrokken, maakt met zijn vijf torens een unieke indruk op de bezoekers.
Ook het oudste belfort van België is een attractieve verschijning en weerspiegelt het vroege
belang van de burgers van deze stad. Het betreft hier een alleenstaande toren uit de 12e eeuw
(40 meter hoog, vanaf 1294 opgetrokken tot 70 meter) met bovenaan een vergulde draak die
symbool staat voor bescherming en waakzaamheid. De oorkonde, door de Franse koning
Philippe Auguste in 1187 aan de stad verleend, gaf de burgers van de stad onder meer het
klokrecht. Welluidende namen als Bancloque, Vigneron, Timbre enz. duiden op de verschillende
klokken en hun specifieke functie. Oproep tot de bevolking zich te verzamelen op de Grote
Markt voor dienstmededelingen als ook het verwittigen van openen en sluiten van de
stadspoorten, het oproepen tot het opnemen van de wapens bij belegeringen of het simpelweg
aanduiden van de tijd werden via het gebruik van de diverse klokken aan de burgers van de stad
meegedeeld.
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Even verder stond Christine de Lalaing ons in vol ornaat op te wachten. Het grote bronzen beeld
hoort thuis in het rijtje van Ambiorix (Tongeren), Rubens (Groenplaats Antwerpen), Godfried
van Bouillon (Koningsplein Brussel). Toen België zich in de 19e eeuw als jonge staat een eigen
identiteit moest geven werd teruggegrepen naar heldhaftige figuren en gebeurtenissen uit het
verleden. In deze context hoort ook De leeuw van Vlaanderen van Hendrik Conscience thuis.
Om de nieuwe Belgen een eigen identiteit te bezorgen werd deze overwinning van de
Vlamingen op het Franse leger tot heroïsche proporties opgeklopt.
De Sint-Jacobskerk lokte onze Hoogstraatse bezoekers naar binnen om even te mediteren over
de navelstreng die vele Europese steden vanaf de Middeleeuwen met Santiago de Compostella
in Gallicië, Spanje verbond. In 813 werd het vermoedelijke graf van Jacobus de Meerdere, één
van de apostelen van Jezus, door de monnik Pelayo ontdekt. Op aansturen van een aantal
engelen en begeleid door een ster (Campus Stellae of Compostella) werd hij naar het graf van
deze heilige geleid. Jacobus verschijnt onder meer aan Karel de Grote met een oproep om ten
strijde te trekken tegen de Saracenen of Moren. In 844 tijdens de Slag bij Clavijo, waarbij de
Moren aan de winnende hand zijn verschijnt de heilige op een wit paard en hakt de vijand in
spreekwoordelijke mootjes. De naam Santiago Matamoros of Morendoder is geboren. In 1987
werden alle wegen naar Compostella door de ‘Raad van Europa’ als Europese culturele wegen
bestempeld. Vanaf 1993 krijgen deze wegen de vermelding Erfgoed van de Mensheid.
Tenslotte verdient ook Rogier van der Weyden (°1399) even aandacht in dit verslag. De
geboortestad van deze Vlaamse Primitief eert zijn belangrijke burger door een in email
uitgevoerde beeldengroep van de hand van Marcel Wolfers. Het schilderij Sint Lucas tekent
Madonna van Roger de la Pasture, zoals hij in deze stad wordt genoemd, diende als voorbeeld.
Deze schilder portretteerde onder meer Antoon van Bourgondië, de grote Bastaard en
grootvader van Elisabeth van Culemborg.

Het standbeeld in 1935 vervaardigd door Marcel Wolfers naar een schilderij van Rogier van der Weyden.
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In het Museum voor Schone Kunsten, een gebouw ontworpen door Horta, hangt een werk van
Van der Weyden. Ook de leermeester van deze Vlaamse primitief, Robert Campin, soms
aangeduid als de Meester van Flémalle, die in 1410 het poorterschap van Doornik kocht, is met
een werk vertegenwoordigd in dit museum. In de kunstgeschiedenis is er een strekking die wijst
op het feit dat de Meester van Flémalle een verzamelwoord is voor verschillende anonieme
schilders, waaronder Campin. Lange tijd werd er een link gelegd met het Vlaamse topstuk uit
de Sint Katharinakerk ‘het leven van Sint Jozef ‘ en Campin. Deze piste wordt niet langer
gevolgd maar men blijft wel verwijzen naar de omgeving van Campin en dus eventueel naar één
van de schilders die behoren tot de Meester van Flémalle. Tenslotte willen we naast vele grote
namen uit het Doornikse museum, zoals Seurat, Monet, Manet, Van Gogh, Ensor, enz. (de
collectie Van Cutsem), ook nog de aandacht vestigen op Jan Gossaert of Mabuse. Bekend als
portretschilder van o.a. Eleonora van Oostenrijk maar ook als de mogelijke ontwerper van de
kartons van de 7 glasramen uit de Sint-Katharinakerk die de Zeven Sacramenten verbeelden.
(De uitzonderlijke kwaliteit van compositie, figuren en architecturaal decor wijst eerder in de
richting van één van de grote schilders van de vroeg-renaissance, misschien Jan Gossaert (x
1532), die als Mabuse vernoemd wordt als ontwerper van de glasramen van de Dom van
Utrecht… Bron : Inventaris van het Kunstpatrimonium van de provincie Antwerpen.) De
beeldengroep Kaïn en Abel uit het omvangrijke oeuvre van Jacques de Lalaing, een telg uit de
ons wel bekende familie, siert de inkomhal van dit museum voor schone kunsten.
Een laatste link met Hoogstraten is het Hôtel des Comptes de Hoogstraten in de Rue des
Carmes, waar het nu deel uitmaakt van het Ursulineninstituut. Heel wat jonge Vlaamse meisjes
zoals actrice Chris Lomme en haar zussen waren intern op deze school om hun kennis van de
Franse taal te ontwikkelen. Omgekeerd wordt er hier momenteel heel wat aandacht gegeven
aan de kennisoverdracht van de Nederlandse taal, getuige daarvan onze gids Cathérine en de
dames van de toeristische dienst die ons in een zeer verzorgd Nederlands te woord stonden.
Opvallend in deze stad is het ontbreken van grote winkelstraten wat het ronddolen door de
buurten vol historie tot een ware belevenis maakt. In Doornik hebben ze bewust gekozen de
grote winkels buiten de stadskern en langs de ringboulevard op de rechteroever te centraliseren.
Het maakt de binnenstad een stuk authentieker dan vele andere grote steden. Ook de keuze
voor de aanleg van een voetgangerszone waarbinnen heel wat panden gerestaureerd werden is
een absolute meerwaarde voor de bezoeker. De steun van 30 miljoen euro van o.a. de
Europese Unie is welbesteed.
Na deze prachtige rondwandeling werd er ruim tijd uitgetrokken voor een heerlijke lunch. We
werden culinair verwend met een slaatje met gebakken brie, konijnenbout en speculaasijs. De
innerlijke mens was daarmee versterkt en klaar voor het vervolgprogramma.
De namiddag stond dan in het teken van een bezoek aan de kathedraal en de schatkamer.
De twee ingangen van het schip, de Porte Mantile en de Porte du Capitole dateren uit het
midden van de 12e eeuw.
De beelden langs de Porte Mantile – de Nederigheid die de Trots overwint, de Gematigdheid die
vecht met de Weelderigheid – behoren tot de mooiste romaanse beeldhouwwerken van België.
Langs de Porte de Capitole wordt verwezen naar het Laatste Oordeel en de Verrijzenis,
klassieke thema’s uit die periode. De gelovige werd vooraleer de heilige plaats te betreden
herinnerd aan de verleidingen van de wereld en de noodzaak om een deugdzaam leven te
leiden en aldus toegang te verkrijgen tot het Paradijs. Het Vagevuur moest nog worden
uitgevonden…
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Tegen de Porte de Capitole werd op het einde van de 13e eeuw de kapel voor Sint-Lodewijk
opgericht. De buitenkant hiervan werd door de recente restauraties al aangepakt en het dak van
geverniste pannen in elegante ruitmotieven fonkelt opnieuw als vanouds. Binnenin valt de
horizontaliteit, het evenwicht en de majestueuze uitstraling meteen op. De vier verdiepingen
tellende muren verstoren het ritme niet waardoor het geheel een intieme rust uitstraalt. Toch
moeten we bedenken dat deze witte muren, pilaren en kapitelen in de Middeleeuwen een feest
van kleuren moeten zijn geweest. Op geen enkele plek was het natuurlijk materiaal nog in het
zicht. De afgebeelde taferelen moesten de gelovigen onderrichten.

Als laatste kwam de Schatkamer of le Trésor aan de beurt waarin we onze ogen de kost konden
geven aan het prachtige textielpatrimonium, de reliekschrijnen, enzovoort die in deze ruimte
werden tentoongesteld.
Een drankje in één van de vele horecazaken aan de Grote Markt sloot deze prachtige uitstap op
gepaste wijze af.
We vonden het fijn dat jullie erbij waren en hopen jullie volgend jaar opnieuw te mogen
verwelkomen.
Sonia Dierickx
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Cultuurprijs van de Kempen
“Hoogstraten 1814” bij de laureaten
Het is rond "Hoogstraten 1814" al een tijdje stil geweest, maar toch even dit nieuwsfeit
meegeven. Op 7 oktober 2016 werd voor de allereerste keer de Cultuurprijs van de Kempen
uitgereikt in Mol. Er waren in totaal 20 nominaties, waaronder de Projectgroep "Hoogstraten
1814" die vanuit onze cultuurraad was voorgedragen. De dossiers werden beoordeeld op hun
bijdrage tot het culturele leven, op hun originaliteit en creativiteit, op hun publieksbereik en hun
uitstraling in de Kempen. Na de eerste bespreking en selectie van de dossiers werd ons
herdenkingsjaar bij de vijf laureaten geplaatst die “Doe zo voort” op hun rapport kregen. Namens
de jury noemde Marina Nuyts (Jacob Smitsmuseum) het “bijzonder waardevolle projecten met
veel potentieel”. Als eenmalig project met heel uiteenlopende activiteiten gespreid over een heel
jaar en gedragen door een samenwerkingsverband tussen twee verenigingen en het
stadsbestuur waren we toch een beetje een buitenbeentje in deze selectie.
Uiteindelijk werd het kunstencentrum vzw Tarmac uit Meerhout als eindwinnaar aangeduid. Zij
ontvingen de cultuurprijs – met bijhorende cheque van € 1500 - uit de handen van
Kamervoorzitter Siegfried Bracke. Club De Singer uit buurgemeente Rijkevorsel eindigde
overigens op een gedeelde tweede plaats, samen met Westelfolk uit Westerlo.

De leden van Tarmac en de Kamervoorzitter bekomen met een frisse pint van de doorstane emoties.

De projectgroep "Hoogstraten 1814" werd op deze cultuur-beladen avond vertegenwoordigd
door schepen van cultuur Jef Vissers, Maarten Leemans vanuit La:ch vzw en mezelf als
coördinator van de projectgroep. Een representatieve delegatie en met onze speciale
vermelding kregen we opnieuw een mooie erkenning voor het werk dat door onze vele
medewerkers is geleverd bij de verschillende activiteiten in het herdenkingsjaar.
Francis Huijbrechts
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Welkom in Den Rooy
Knappe prestatie
Zoals jullie mogelijk nog wel weten, hebben we vanuit onze vereniging het Natuurpuntproject
rond de aankoop en de herinrichting van het unieke domein Den Rooy in Meerle gesteund,
zowel financieel als op vlak van promotie. Op zondag 9 oktober 2016 namen we vanuit Erfgoed
Hoogstraten dan ook met veel plezier deel aan de officiële opening van het belevingspad aldaar.
Er is door Natuurpunt Markvallei duidelijk nogal wat werk verzet en dat op relatief korte tijd. Het
domein van 42 ha onderging een hele gedaanteverwisseling. Rododendrons werden verwijderd,
brugjes vernieuwd of opgebouwd, infoborden en rustbanken ingeplant. Ook leuk was de
aandacht die wordt gegeven aan historische landschapselementen, zoals de voormalige
moestuin. Er was bij de opening - naast heel uiteenlopende vormen van animatie - trouwens ook
een stand om aloude fruitsoorten terug onder de aandacht te brengen. Den Rooy biedt nu het
hele jaar door een grote verscheidenheid aan interessante biotopen en een deugddoende
wandeling kunnen we van harte aanbevelen, voor groot en klein.

Heel veel volk op de been en een gezellige sfeer in de Mjeelse bossen bij de opening van Den Rooy

De lancering van het natuurbelevingspad trok alvast opvallend veel bezoekers en was dus een
opsteker voor onze lokale erfgoedpartner. Felicitaties aan Drej Oomen en zijn ploeg zijn hier
zeker op hun plaats.
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Oproep kapel Gasthuis
Beschermcomité zoekt grote en kleine sponsors
Het OCMW stelt de buitenruimte van de Campus Stede Akkers open als trefpunt in Hoogstraten
voor wonen, zorg én recreatie. Iedere inwoner kan er genieten van wandelpaden tussen
kunstwerken, plantsoenen, sportinfrastructuur, zithoekjes… Een verborgen parel op deze locatie
is de Kapel van het Gasthuis die dateert uit 1883. De kapel is dagelijks open van 8.30u tot bij het
invallen van de duisternis. Ze wordt nog regelmatig bezocht voor stil gebed en er worden
jaarlijks zo’n 1200 kaarsen geofferd. In de meimaand zorgen bewoners van het
woonzorgcentrum voor versiering en wordt er een rozenhoedje gelezen. Het toezicht en
onderhoud gebeurt door vrijwilligers van Lokaal Dienstencentrum Stede Akkers. Er zijn evenwel
grote investeringen nodig om dit gebouw voor de toekomst te bewaren.
Herstel gebouw in volle glorie
Bij het 100-jarige bestaan, kreeg de kapel met de typische Lourdesgrot een grondige
onderhoudsbeurt maar sindsdien is het gebouw opnieuw aan slijtage onderhevig. In 2014 werd
de dakbedekking vernieuwd en recent zijn de buitenmuren terug opgevoegd. Er is een glaspartij
achter de inkomdeur geplaatst om het interieur van buitenaf zichtbaar te maken. Onlangs, in mei
nog, werden de ramen vernieuwd. Er is echter meer nodig om de kapel in haar volle glorie te
herstellen. Tegelijk is het de bedoeling om de kapel nog meer te integreren in de omgeving. Er
zal meer groen komen op het naastgelegen terras en de zitbanken worden verplaatst naar een
warmere plek. De aanpalende dierenweide willen we in 2017 een meer rustiek uitzicht geven
met een gevarieerd bestand aan vogels en neerhofdieren.
Steun gevraagd
We leven in een periode waarin de overheidsfinanciën onder druk staan. Er zijn niet altijd
middelen om alle plannen uit te voeren. Dat leidt tot zoeken naar andere bronnen om bepaalde
projecten te financieren wanneer de hele lokale gemeenschap daar baat bij heeft. Om dit
religieus en streekeigen erfgoed te kunnen bewaren is een beschermcomité opgericht. Zij willen
beroep doen op sponsors. Het beschermcomité rekent daarbij op de maatschappelijke
betrokkenheid van particulieren, instellingen en bedrijven. Op de fierheid ook van Hoogstraatse
mensen op hun stad en haar patrimonium. Uw steun is daarbij een manier om iets terug te
geven aan de samenleving.
Kies uw engagement op eigen maat
Het beschermcomité doet uitdrukkelijk beroep op elke vorm van sponsoring, groot of klein. Dat
kan een bedrijf zijn maar ook de gewone burger die het project een warm hart toedraagt.
Bijvoorbeeld ook als bewoner of familielid van een bewoner van het woonzorgcentrum.
Sponsoring kan cash of in de vorm van werkuren, materiaal, gebruik machines of een
combinatie ervan. Om het gemakkelijk te maken, zijn er een aantal sponsorpakketten
samengesteld, te beginnen van 10 naar 50 tot 200, 1000 en 5000 euro. Een exemplaar van het
sponsordossier en of bezoek van een lid van het beschermcomité kan je aanvragen op
onderstaande adres.
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Wilt u dit specifieke project steunen? Schrijf dan een bedrag over op rekeningnummer
BE95 0689 0520 7158 of vraag om gecontacteerd te worden voor de verdere afhandeling.
Hebt u nog vragen? Stel ze langs dezelfde weg aan het beschermcomité.
Alvast hartelijk dank voor uw milde steun.
Beschermcomité Kapel van het Gasthuis
p/a Jaak Aertslaan 4, 2320 Hoogstraten (03 340 16 30)
kapelvanhetgasthuis@gmail.com
www.hoogstraten.be/kapelvanhetgasthuis

Post Scriptum vanuit het bestuur van Erfgoed Hoogstraten
Vanuit het OCMW kwam eind september de bovenstaande vraag aan onze vzw om de
crowdfunding i.v.m. de restauratie van de kapel van het Gasthuis te promoten en te steunen.
Principieel maken wij uiteraard geen bezwaar tegen het ondersteunen van een erfgoedproject.
We hebben in het verleden trouwens ook onze stem laten horen toen dit pand ernstig werd
bedreigd door de ingrijpende bouwplannen op deze site, maar we stellen ons thans wel vragen
bij de manier waarop een en ander rond de restauratie van de kapel verloopt. Zo valt het op dat
onze vzw vanuit het stadsbestuur of het OCMW niet werd gecontacteerd bij het opstarten van
het beschermcomité terwijl het toch om een volbloed erfgoedproject gaat. Verder mag het
behoud en de restauratie van de kapel wat ons betreft géén doekje voor het bloeden worden als
het stadsbestuur alsnog beslist om het voormalige en beeldbepalende gasthuis zelf te slopen.
We stellen ons tevens de vraag waarom er naar crowdfunding wordt gegrepen voor werken aan
overheidspatrimonium…of moeten binnenkort ook (werken aan) gemeentescholen,
brandweerkazernes of bibliotheken met vrijwillige giften van de inwoners betaald worden?! We
betalen in ons land al genoeg belastingen om de overheid haar werk te laten doen. Het beheer
van haar onroerend erfgoed behoort integraal tot dit takenpakket en dan moeten daar dus de
nodige fondsen voor worden vrijgemaakt. Dit gezegd zijnde, willen we de oproep i.v.m. de
vrijwaring van dit lokale erfgoed bij deze wel opnemen in onze nieuwsbrief. Bovendien heeft het
bestuur van Erfgoed Hoogstraten besloten om zelf een financiële bijdrage te storten van € 200.
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Bekommerd om ons Erfgoed (2)
Een werk van lange adem…
Naar aanleiding van de cultuurraad op 9 november werd ons op de valreep een reactie bezorgd
vanuit het stadsbestuur op enkele pertinente vragen en adviezen die wij hen hadden voorgelegd
i.v.m. het onroerend erfgoed in onze stad. Het gaat daarbij onder meer om bepaalde restauratieen bouwdossiers, de problematiek van historische voetwegen en een verantwoorde en
eenvormige aanpak bij de (gespannen) relatie tussen ons erfgoed en de stadsontwikkeling. Een
complexe materie die de nodige tijd en aandacht vraagt en we hadden voor het afronden van
deze nieuwsbrief nog niet de gelegenheid om de brief met de antwoorden binnen ons bestuur te
bespreken. We zullen het stuk evenwel grondig analyseren en ons beraden over onze volgende
stappen om dit gegeven op de (politieke) agenda te houden. U hoort er binnenkort meer over.

Een van de sites die in onze stad in het gedrang dreigen te komen, door bouwplannen op de Vrijheid
tussen de (beschermde) voormalige rijkswachtkazerne en de apotheek die prijkt op de inventaris van
waardevol bouwkundig erfgoed. Een zone die als vanzelfsprekend extra aandacht zou moeten krijgen.

Deze korte bijdrage over ons onroerend erfgoed willen we afsluiten met een eigen oproep. De
drukke agenda’s en de beroepsactiviteiten buiten Hoogstraten van ons handvol bestuursleden
laat immers niet altijd toe om op de hoogte te blijven van alle – al dan niet onrustwekkende ontwikkelingen op vlak van het historisch patrimonium in de zes deelgemeenten van onze stad.
We proberen in overleg met potentiële (ver)bouwers steeds tot een voor iedereen aanvaardbare
oplossing te komen, maar soms ontsnappen bepaalde individuele gevallen aan onze aandacht
en kan het slecht uitdraaien voor ons aller erfgoed. We vragen onze vele tientallen leden dan
ook uitdrukkelijk om aandachtig te zijn en bepaalde zaken (bouwaanvragen e.d.) die ons erfgoed
aanbelangen meer en sneller te melden aan het bestuur van onze vzw. Dat kan bij de voorzitter
(francis.huijbrechts@telenet.be – 03/29595905) of de coördinator van de Werkgroep Onroerend
Erfgoed (benedikte.dewaele@telenet.be). Zo kunnen we – indien nodig – mogelijk korter op de
bal spelen en/of bepaalde zaken tijdig aankaarten bij de bevoegde overheden of opnemen in de
nieuwsbrief of op de website. We zijn er van overtuigd dat dit alles ons mooie Hoogstraten en
haar inwoners ten goede zal komen.
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L

ezing “De Unie van Hoogstraten”

Zaterdag 10 december 2016
Hoewel onze gewesten intussen bijna 75 jaar vrede kennen is dat ooit anders geweest. Zeker
de 80-jarige Oorlog die de Nederlanden teisterde tussen 1568 en 1648 was een moorddadig
tijdvak met grote sociaal-economische en religieuze spanningen en met een enorme impact op
onze regio. Vanuit Erfgoed Hoogstraten hebben we reeds vaker aandacht besteed aan de 80jarige oorlog en deze keer hebben we met Laura Danckaert iemand uit onze eigen stad bereid
gevonden om meer licht te werpen op een merkwaardige episode uit die lang aanslepende
strijd.

Een Staatse musketier uit de eerste helft van de 17de eeuw maakt zich klaar om zijn wapen af te
vuren. Let ook op de jonge inboorling achteraan die anticipeert op de knal! Dit tafereel was te
zien tijdens de historische evocatie “Vivat Hoogstraeten” in 2010.
Het zal u niet verwonderen dat oorlogen handenvol geld kosten en dat was zeker zo tijdens de
80-jarige oorlog. Vooral het Spaanse rijk kampte met een chronisch tekort in de schatkist en dat
kon grote problemen geven met troepen wiens loyaliteit werd bepaald door de hoogst biedende.
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Misnoegde huurlingen namen soms het heft in eigen handen en sloegen aan het muiten, met
plunderingen, afpersingen en moordpartijen tot gevolg. Muiterijen speelden tijdens de
Nederlandse Opstand een doorslaggevende rol, aangezien ze voor de Spaanse overheerser
zowel een militaire als financiële ramp konden betekenen.
In ons eigen Hoogstraten werd zelfs een heuse soldatenrepubliek uitgeroepen wanneer
muitende soldaten op 8 september 1602 het Gelmelslot konden innemen. De grote schade die
de soldaten aanrichtten in de ruime regio en hun contacten met de opstandelingen hadden tot
gevolg dat aartshertog Albrecht – schoonbroer van de Spaanse koning - drastische beslissingen
moest nemen om de muiterij te beëindigen. Omdat een banplakkaat en onderhandelingen geen
effect hadden, en Albrecht steeds meer klachten ontving over de impact van de muiterij, voerde
de aartshertog in de zomer van 1603 een beleg uit op het kasteel van Hoogstraten…tot zelfs
prins Maurits – zoon van Willem De Zwijger en de militaire leider van de opstand – zich er
persoonlijk mee kwam bemoeien. Ondanks de verschillende pogingen tot pacificatie, zou het
duren tot in 1605 alvorens deze muiterij werd beëindigd.

Erfgoed Hoogstraten nodigt u graag uit voor deze boeiende lezing,
waarin Laura Danckaert het verloop van deze woelige tijden voor u
uiteenzet. De lezing zal doorgaan op zaterdag 10 december 2016 om
20u in het Auditorium van het IKO (Buizelstraat 11, 2320 Hoogstraten).
Leden van EH betalen €3, niet-leden €5. Wij hopen u daar in grote
getalen te mogen verwelkomen!
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