Erfgoed Hoogstraten – Nieuwsbrief februari 2016

Nieuwsbrief februari 2016
Erfgoed Hoogstraten vzw, Leemstraat 9b, 2320 Hoogstraten

Beste leden,
Het afgelopen werkingsjaar werd mooi afgesloten met een zeer geslaagde uitstap naar
Nederlands-Limburg en een gloednieuw erfgoedboek vanuit onze vereniging. Eerder in het jaar
hadden we al de twee gesmaakte lezingen. Mijn dank gaat dus ook uit naar diegenen die een
bijdrage hebben geleverd aan deze activiteiten. Dat wij het momenteel met minder “trekkers”
moeten doen in onze vzw, deed alvast niets af aan de kwaliteit van het aanbod.
Verder waren er in 2015 opnieuw heel wat ontwikkelingen te noteren op vlak van de domeinen
die Erfgoed Hoogstraten hoog in het vaandel draagt. Door de aanslepende, mondiale crisis is
het vet natuurlijk wat van de soep - niet alleen in Erfgoedland - en de koorddans act van de
overheid en haar diensten bij het herschikken van middelen en het vastleggen van prioriteiten op
korte en middellange termijn doet wel ‘ns de wenkbrauwen fronsen in de sectoren die worden
getroffen.
Het verder uithollen van de cultuurwerking en -ondersteuning vanuit Vlaanderen en het
provinciebestuur is alvast een ontwikkeling die onze aandacht vraagt en krijgt. Er verschuift
immers heel wat op vlak van bevoegdheden, het vastleggen van de aandachtspunten en de
bijhorende budgetten naar het niveau van de gemeenten en dat is een ingrijpende reorganisatie
die we vanuit Erfgoed Hoogstraten nauwgezet zullen opvolgen.
Er zijn het afgelopen jaar gelukkig ook heel wat positieve signalen opgevangen op vlak van
cultuur en erfgoed, eveneens vanuit het stadsbestuur. Denken we maar aan het kordate
optreden van de Dienst Ruimtelijke Ordening bij enkele schrijnende bouwovertredingen, de
inspanningen op het vlak van oude voetwegen, de valorisatie van de kapel van het OCMWdienstencentrum, de aankoop van het unieke schilderij van het interieur van de SintCatharinakerk en last but not least het opstarten van de werking van het
Gemeenschapscentrum. Bovendien herhaalde het college bij monde van schepen van cultuur
Jef Vissers op de cultuurraad van midden januari de intentie om met de voorbereiding van een
volwaardig GC op het einde van deze legislatuur even ver te staan als met het prestigieuze
zwembadproject op het einde van de vorige. Een goed voornemen waar we zeker achter
kunnen staan…en waar onze bestuurders binnen 3 jaar ongetwijfeld op zullen worden
afgerekend door de Hoogstratenaren.
We gaan alvast – samen met onze partners – voor een Erfgoed 2016.
Francis Huijbrechts
Voorzitter
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Meersen en Maastricht
Zondag 18 oktober 2015
Op zondag 18 oktober ll. bezocht onze vereniging, in het kader van de jaarlijkse uitstap, de
gemeente Meerssen en de stad Maastricht.
Vergezeld door de muziek van Hildegard von Bingen, de twaalfde eeuwse mystica, begaf de
volzette bus zich richting Nederlands Limburg.
In Meerssen werden we door onze gids opgewacht die ons een rondleiding gaf in de basiliek
van het Heilig Sacrament, waar we kennis konden maken met de verschillende devotionele
aspecten van het Heilig Bloed. Meerssen kent nog een zeer levendige Heilig Bloed-verering.

Verzamelen geblazen voor de fraaie basiliek in Meerssen
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Nadien konden we afdalen in de op één na grootste grafkelder van Nederland. De grootste is
deze van de Koninklijke familie maar in Meerssen kan men terecht trots zijn op de prachtige
neogotische grafkapel en -kelder van de familie Regout.1

Basiliek van het H. Sacrament (interieur)

Petrus Regout, Standbeeld te
Maastricht

In Maastricht werden we opgesplitst in twee groepen, die elk met hun eigen gids een boeiende
wandeling door de stad aanvatten. In deze wandeling werd er onder meer aandacht gegeven
aan de geschiedenis van Maastricht vanaf de prehistorie, waar de doorwaadbare plek in de
Maas al bij de Kelten een rol speelde en verder langsheen de Romeinse2 en middeleeuwse
tweeherige (bisschop van Luik en hertog van Brabant) geschiedenis, die zo typisch is voor deze
stad. Ook meer recente gebeurtenissen zoals ‘het verdrag van Maastricht’ kwamen aan bod.3
Wandelen
doorheen
Maastricht
is
tegelijkertijd
ook
wandelen
doorheen
de
architectuurgeschiedenis, waarbij nog al wat romaanse, gotische, classicistische en
hedendaagse architectuur letterlijk de revue passeren. Het bezoek aan het Kruisheren- en
Dominicanenklooster gaf ons een inkijk in de herbestemmingspolitiek in Maastricht.

1

Petrus Regout (1801-1878) was de Pater familias van deze Maastrichtse groot-industriëlen. Als knaap van 14 hielp
hij mee in de glas- en aardewerkwinkel van zijn moeder maar al snel ging hij zich toeleggen op de groothandel en
begon hij met het vervaardigen van glaswerk uit eigen atelier, waarbij hij de grondstoffen invoerde uit het nabijgelegen
Luik (Val-Saint-Lambert). Na de Belgische Omwenteling (1830) was invoer vanuit België niet langer mogelijk (formeel
verbod) en werd Regout noodgedwongen zelf industrieel (de eerste grootindustrieel van Nederland). Hij richtte
verschillende fabrieken op waaronder de zeer bekende aardewerkfabriek die zijn naam droeg en die vanaf 1899 tot
Sphinx werd omgedoopt. Maastrichts aardewerk van Regout en Sphinx zijn thans zeer gegeerde verzamelobjecten.
De oude Sfinx gebouwen worden thans tot een cultuurtempel herbestemd.
2 Mosae Trajectum, gelegen aan de weg Keulen-Boulogne (vanaf de 20ste eeuw door archeologen ook wel
aangeduid als Via Belgica) en zo verder naar Brittania. Het betrof hier een kleine versterkte Laat-Romeinse
nederzetting aan de oversteekplaats in de Maas met o.a. thermen, een jupiterheiligdom, een begraafplaats (het
Vrijthof). Aangezien de Maas een regenrivier is met zeer wisselende waterstanden werd de bouw van een brug al vlug
noodzakelijk. Deze brug werd op de westoever beschermd door een Castellum. Op deze oever treft men de wijk
‘Wyck’ (als ‘wiek’ uitgesproken), afgeleid van Vicus wat gehucht betekent.
3 Officieel ‘het Verdrag betreffende de Europese Unie’ of kortweg ‘EU-Verdrag’ trad in werking vanaf 1 november
1993 maar werd te Maastricht ondertekend op 7 februari 1992. In dit verdrag werd overgegaan tot de vorming van
een Economische en Monetaire Unie (EMU) met een gemeenschappelijke munt, de Euro en de invoering van een
Europese begrotingsdiscipline, de Maastrichtnorm. Nadien zijn er binnen de EU nog verschillende wijzigingen
doorgevoerd waarbij ‘het Verdrag van Lissabon’ het meest recente is.
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Het voormalige Kruisherenklooster, ooit de woonplaats van devote kloosterlingen, nu voor hotelgasten met een
goedgevulde beurs.

Leden van Erfgoed Hoogstraten op stap door het “Vagevuur” met links de katholieke Sint-Servaas en rechts de
protestantse Sint-Jan, naargelang de geloofsovertuiging respectievelijk de hemel en de hel.
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De stadswandeling werd besloten aan de voormalige Tapijnkazerne, nog een voorbeeld van
herbestemming, waar we de lunch konden gebruiken.

In de namiddag ging het opwaarts naar de Sint-Pietersberg waar de gids ons meenam voor een
ietwat spectaculaire wandeling in de buik van de mergelgroeve en waar we konden
kennismaken met een lichte vorm van zintuigelijke deprivatie.4

4

Tot voor enkele jaren was er nog weinig onderzoek gedaan naar de effecten op de hersenen en het lichaam van
mensen met een tekort aan zintuigelijke prikkels. Bij gevangenen die tijdens WOI in totale afzondering zaten, maar
ook bij verdwaalden in grotten en mijnen had men opvallende stoornissen geconstateerd. Bij latere experimenten is
men tot de conclusie gekomen dat bij mensen die in totale afzondering (geen licht, geen geluid, geen intermenselijk
contact…) terechtkomen er vaak al na enkele uren en zeker na één of twee dagen een verlies aan
concentratievermogen optreedt en er zich hallucinaties voordoen. Men heeft geen enkel tijdsbesef meer en kan men
zich vaak ook totaal niet meer oriënteren (men weet niet meer wat onder of boven is, wat het zich voortbewegen
zwaar bemoeilijkt). In augustus van 1993 betreurde Maastricht de laatste dodelijke grottentragedie toen twee jongens
van 15 en 17 in de grotten verdwaalden. Zij hadden zich toegang verschaft langs de vleermuizenopeningen om de,
voor publiek afgesloten, grotten te betreden. Hun stoffelijke overschotten werden pas 3 weken later gevonden. Het
pathologisch onderzoek wees uit dat zij van onderkoeling en uitdroging waren omgekomen na ongeveer 45 uur. De
grotten hebben nochtans een constante temperatuur van 16 graden. Toch geraakt men door de stress, de
zintuigelijke deprivatie en de hoge luchtvochtigheid al vrij snel onderkoeld. Uit het sporenonderzoek bleek dat ze
steeds in kringetjes hadden rondgelopen en slechts op enkele tientallen meters van de uitgang gestorven zijn.
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Tijdens de klim vanuit het stadscentrum naar de Sint-Pietersberg, om dan weer af te dalen in het kilometerslange
gangenstelsel van de mergelgroeve.
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Nog enkele nabeschouwingen
Achteraan de voorbereidende tekst i.v.m. de uitstap naar Meerssen/Maastricht kon u in de
nieuwsbrief van september 2015 een aantal vragen aantreffen. Tijdens de busreis naar onze
bestemming is getracht daar een antwoord op te geven.
We zullen enkele van deze vragen hieronder hernemen:
Vooraleer de Heilig Bloedrelieken uit Boxtel in Hoogstraten arriveerden, vonden zij een
onderkomen in de Norbertijnenabdij van Sint-Michiels te Antwerpen. Een mogelijke
verklaring?
We kennen Norbertus vanuit de iconografie als bisschop
met het typische witte ordehabijt. Toch dateert dit beeld
pas vanaf de 16e eeuw (In de 15e eeuw werd Norbertus
als bisschop voorgesteld zonder specifieke attributen).
Vanaf de 17e eeuw wordt hij echter stereotiep
voorgesteld als een Eucharistische heilige: ‘Norbertus
Eucharisticus’ mét monstrans en geconsacreerde hostie
en vaak ook met de vertrappelde ‘Tanchelm’.
Tanchelm was een 12e eeuwse theologisch hoog
geschoolde prediker uit Zeeland, die vooral in Antwerpen
predikte tegen de verloedering van de kerk en die op vrij
korte tijd veel aanhang kreeg; hij predikte o.a. tegen die
parochiepriesters die hij onwaardig noemde omdat ze te
weinig theologische kennis hadden en/of met een vrouw
samenleefden. Hij riep de gelovigen op niet langer de
missen van deze ‘onwaardige’ priesters bij te wonen
(want sacramenten door hen opgedragen hadden geen
effect) en vooral geen offergaven meer te geven. Vooral
dat laatste werd hem niet in dank afgenomen en
H. Norbertus en Tanchelm
bezorgde Tanchelm al snel de reputatie van ‘ketter’ (hij
zal ook vermoord worden door één van deze priesters).
Tanchelm werd voor de kerkelijke overheid een probleem omdat zijn aanhang bleef groeien en
de paus uiteindelijk besliste Norbertus naar Antwerpen te zenden om de gelovigen opnieuw op
het ‘rechte’ pad te krijgen. Tanchelm en Norbertus zullen elkaar nooit ontmoeten omdat
Tanchelm bij aankomst van Norbertus reeds vermoord was (1115). Deze laatste had wel de
grootste moeite om de beweging van het Tanchelisme onder controle te krijgen.
Dit Tanchelm-verhaal uit de 12e eeuw werd door de Norbertijnenorde opnieuw opgepikt in de
17e eeuw en verscheen vanaf dat moment in de iconografie van hun stichter. De 17e eeuw was
in de Zuidelijke Nederlanden uiteraard dé eeuw van de contrareformatie. Antwerpen was hierbij
dé stad bij uitstek voor het strijdtoneel van de 80-jarige oorlog. Na de Val van Antwerpen in 1585
en de uittocht van de Calvinisten werd Antwerpen hét paradepaardje van de contrareformatie en
de ultra-katholieke Spanjaarden en Spaansgezinden. De Sint-Michielsabdij van de Norbertijnen,
die veel te lijden had gehad van de Beeldenstorm, zou in de beeldvorming rond Norbertus een
voortrekkersrol gaan spelen (nog steeds kan men in Antwerpen vele voorbeelden van Norbertus
als ketterbestrijder en Eucharistische heilige terugvinden).
De Norbertijnen hadden in de loop van de 16e eeuw een zware geloofscrisis doorgemaakt en
hadden net als zovele andere kloosterorden nood aan een fundamentele bezinning over de
eigen geestelijke identiteit De figuur van Norbertus moest daar een sleutelrol in spelen. Om dit
doel te bereiken, verscheen er in 1623 een nieuwe vita van de H. Norbertus: ‘Het Leven van de
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Heilige Norbertus’ van Van der Sterre, waarin deze voor het eerst als Eucharistische Heilige
werd voorgesteld: Norbertus Eucharisticus.5
Na de Vrede van Münster (1648) werd de situatie voor de katholieken en hun relieken binnen de
Republiek extreem moeilijk. Ook de Heilig Bloeddoeken van Boxtel moesten in veiligheid
gebracht worden (1649).
Het is dan ook zeer aannemelijk dat de ‘vacante’ Bloeddoeken van Boxtel, bij uitstek de
getuigen van een Eucharistisch Wonder, op de aandacht van de monniken konden rekenen.
Deze doeken zouden de verering voor de Eucharistie en de Eucharistische Heilige Norbertus
een enorme boost geven en de herbronning, waar men binnen het Sint-Michielsklooster te
Antwerpen naar op zoek was, bewerkstelligen.
De Bloeddoeken verbleven van 1649 tot 1652 in het Sint-Michielsklooster om daarna op
beslissing van Ambrosius van Horne, heer van Boxtel, te verhuizen naar Hoogstraten.
Wat heeft het zeer vermaarde Bloedwonder van Wilsnack6 te maken met Frank van
Borselen?
In 1383 voltrok zich te Wilsnack een Bloedwonder,
waarbij drie bloedende hosties volledig ongeschonden
bleven na een brand die de Sint-Nicolaaskerk volledig in
de as legde.
Alhoewel er bij de universitair geschoolde inspecteurs
grote twijfel bestond over de waarachtigheid van het
wonder7, was de devotie bij het ‘gewone’ volk niet meer
te stuiten8 en op korte tijd zou Wilsnack dan ook
uitgroeien tot de meest bezochte bedevaartplaats van
Noord-Europa met pelgrims vanuit vooral de
Nederlanden, maar ook vanuit Scandinavië, Britse
Eilanden, Polen, Hongarije enz.9
Bedevaartspenning Wilsnack

Al in 1384 verschijnt de eerste aflaatbrief door paus Urbanus VI (1318-1389)10 uitgevaardigd.11
Vele vonnissen, in de Nederlanden uitgesproken, legden als straf een bedevaart naar Wilsnack
op.
In 1450 werd begonnen met de bouw van een grotere kerk. In 1460 bestelde Frank van
Borselen (1395-1470), heer van Hoogstraten12, bij Zweer van Bueren in Den Haag, een
glasraam voor deze bijna afgewerkte grotere kerk. Dit glasraam beschikte over 94 panelen
waarvan er 80 beschilderd waren.13 Honderdduizenden pelgrims bezochten de Heilig

5

J.C. Van der Sterre, Het leven van de H. Norbertus, sticht-vader der orde der Praemonstreyt ende apostel van
Antwerpen. In dry boecken beschreven (Antwerpen, 1623).
6 Bij Brandenburg
7 Ook de voorloper van Luther, Johannes Hus, zou fel tekeer gaan tegen Wilsnack.
8 De gelovigen die dagdagelijks geconfronteerd werden met de verschrikkingen van de (waanzinnige)14e eeuw waren
wanhopig op zoek naar antwoorden en troost.
9 Men sprak dan ook van het Santiago van Noord-Europa
10 Deze paus werd verkozen in 1378; nog in datzelfde jaar werd een tegenpaus gekozen (Avignon); Deze situatie
leidde tot het Westers Schisma.
11 Elke mijl die de pelgrim moest afleggen tot aan Heilige Bloedkerk van Wilsnack was goed voor 1 aflaat.
12 Zie tekst over Frank Van Borselen in de nieuwsbrief van december 2013 (Verslag herfstuitstap Utrecht).
13 Momenteel zijn er nog een 26 panelen intact.
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Bloedrelieken tot in 1552 de protestantse predikant er genoeg van kreeg en de opdracht gaf tot
verbranden van de bloedhosties. Daarmee kwam ook abrupt een einde aan de
bedevaartgeschiedenis van Wilsnack.14
Wat verbindt Maria Gabriela de Lalaing, Karel Florentijn van Salm en zijn vader Frederik
Magnus van Salm met Maastricht?
Frederik Magnus (1607-1673) bekleedde een aantal belangrijke functies binnen het Staatse
leger en werd vanaf 11 september 164815 benoemd tot gouverneur van Maastricht. Deze
benoeming had hij te danken aan het feit dat hij in januari 1648 een sleutelrol had gespeeld in
de verovering en bezetting van de landen van Overmaas, waardoor Maastricht op de valreep
Staats gebied werd. Op 25 januari 1673 overleed hij en werd hij begraven in de voormalige
Jezuïetenkerk16, toen in gebruik als Waalse kerk. Vanaf 1789 werd de kerk onttrokken aan de
eredienst en omgebouwd tot schouwburg: de Bonbonnière. Toen dit theater te klein was
geworden, werd besloten tot de bouw van het Theater aan het Vrijthof.17In 1659 huwde zijn
zoon, Karel Florentijn van Salm (1638-1676), met de in 1643 in Maastricht geboren Maria
Gabriela de Lalaing (+1709). Het huwelijk werd ingezegend in de Sint-Nicolaaskerk van
Maastricht. Omwille van dit huwelijk bekeerde Karel-Florentijn zich tot het katholicisme. Karel
Florentijn sneuvelde tijdens het Beleg van Maastricht18 in 1676. Tijdens de gevechten liep hij
een schotwond op en stierf 3 weken later op 4 september 1676 op het Slot Pietersheim in
Lanaken. Zijn laat-barokke graf bevindt zich in de Sint-Catharinakerk van Hoogstraten.
Maastricht kent ontelbare voorbeelden van geslaagde herbestemmingen. We pikken er
één uit: de Dominicanerkerk.
De Dominicanerorde, opgericht in 1216, vestigde zich ook al vrij snel in de Lage Landen. Tussen
1231 en 1261 waren ze reeds aanwezig in Maastricht, maar de bouw van de gotische kerk
situeerde zich tussen 1265 en 1270. Het interieur van de kerk wordt gekenmerkt door de vele
fresco’s over o.a. het leven van de dominicaan Thomas van Aquino.
De kerk kende een bewogen geschiedenis ten tijde van de 80-jarige oorlog en werd tijdens de
Franse Tijd een poosje parochiekerk om na het opheffen van de kloosters in 1796 als
stadsmagazijn en paardenstalling te worden gebruikt. Vanaf 1899 kreeg de Dominicanerkerk
een culturele functie en bood vanaf dat moment onderdak aan het Maastrichts Stedelijk Orkest.
Er werden ook bloemententoonstellingen gehouden (1899 en 1903). De eerste grote restauratie
van de kerk vond plaats tussen 1912-1917, waarbij het barokke ingangsportaal werd verwijderd
en de westgevel werd teruggebracht tot een ‘pure gotische stijl’ volgens de restauratieprincipes
van Pierre Cuypers (1827-1921). In het interieur werden de kalklagen verwijderd en de
natuursteen zichtbaar gemaakt. Nadien functioneerde de kerk nog als depot voor het
stadsarchief en bibliotheek, feestlocatie, carnavalstempel en zelfs fietsenstalling.

14

Wel had de kerk van Wilsnack (gesitueerd binnen de voormalige DDR) nog enige betekenis in de jaren 1989-1990
toen er zich elke maandag een duizendtal mensen verzamelden voor het vredesgebed en aansluitende fakkeltocht.
De eerste burgemeester van Wilsnack na Die Wende werd in deze kerk verkozen.
15 Vrede van Münster: 15 mei 1648.
16 De Maastrichtse Jezuïetenkerk werd gebouwd tussen 1606 en 1614 als symbool van de contrareformatie door
jezuïet/architect Pieter Huyssens, die in die periode heel wat kerken bouwde in de Zuidelijke Nederlanden, waaronder
de Carolus Borromeuskerk van Antwerpen.
17 Dit theater werd gebouwd op de fundamenten van het Wittevrouwenklooster, ook wel het klooster van de Bekeerde
Zondaressen of Magdalenerinnen genoemd, waar zich voor een stuk het verhaal van Marieken van Nieumeghen
afspeelt.
18 Het Beleg van Maastricht was een mislukte poging van Willem III van Oranje om het sinds 1673 door de Fransen
(Lodewijk XIV) bezette Maastricht te ontzetten. (zie hierover meer in de tekst over De vrede van Utrecht van 1713 in
onze nieuwsbrief van augustus 2013).
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Tijdens de periode 2005-2006 werd de kerk herbestemd als boekhandel. Merkx & Girod stonden
in voor deze restauratie, waarbij ze binnenin de kerk een boekenflat construeerden. Doel van
deze ingreep was boekenkasten creëren en tegelijkertijd de ruimtelijkheid van het kerkgebouw
bewaren. De boekenflat telt twee verdiepingen en bestaat uit twee stalen boekenkasten van 30
m lang en 7,5 m hoog. In de apsis werd een koffiehoek en een klein podium ingericht. Vóór de
hoofdingang van de kerk werd een kunstwerk in cortenstaal geplaatst dat een reliekschrijn/boek
voorstelt en dienst doet als ingang.
Ondertussen hebben
er zich in deze kerk al
een
aantal
boekhandels gevestigd
die
telkenmale
in
financiële problemen
kwamen en op zoek
moesten naar nieuwe
geldschieters
of
overnemers. Na het
faillissement van de
vorige eigenaar werd in
februari
2014
een
beroep gedaan op
crowdfunding, waarbij
op 7 dagen tijd 100
000
euro
werd
opgehaald
bij
het
publiek.
De boekhandel was
dan ook een absolute
publiekslieveling. Ook
in het buitenland kan
de boekhandel op
ruime
bekendheid
rekenen en werd deze
in de Britse krant The
Guardian verkozen tot
mooiste boekhandel ter
wereld. In juli van dit
jaar publiceerde CNN
een lijst met de ‘18
coolest bookshops of
the
world’
waarbij
Boekhandel
Dominicanen op de 7e
plaats terechtkwam.

Noor Van Coillie
Boekhandel Dominicanen
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Erfgoed in boekvorm
Recente publicaties
Jaarboek 2016-2017 - Over emigratie, karweien voor de heer en de Bloedraad!
Opnieuw – en reeds voor de zevende maal – hebben we voor jullie een erfgoedpublicatie
uitgegeven. Met elk jaarboek worden stukjes van onze lokale geschiedenis in de kijker gezet. In
dit jaarboek komen alle tijdperken en het hele ‘Land van Hoogstraten’ aan bod. Wat heeft
Rijkevorsel met de kasseien van de Vrijheid te maken? Wat is het verband tussen het dorpje
Hart in Michigan en Meer? U komt het in dit jaarboek te weten!
Migratie is een thema van alle tijden. Mensen gaan op zoek naar een betere economische of
sociale toekomst, vaak met de nodige zin voor avontuur. Leslie Brosens neemt ons in het eerste
artikel mee in het verhaal van de migratie naar de Verenigde Staten. Waarom trokken zoveel
mensen weg? Waar gingen ze naartoe? Hoe verliep het hen in het verre Amerika? Een boeiend
en bovendien onderbelicht hoofdstuk in onze geschiedenis. Het tweede artikel is van Piet Van
Deun en handelt over de herendienst in het Ancien Regime. De inwoners van het Land van
Hoogstraten waren verplicht de heer elk jaar te helpen bij de aanleg van wegen, grote
bouwwerken, het ruimen van de vesten van het kasteel, enz. Dit was een eeuwenoud recht van
de heer van Hoogstraten. Een vergoeding kregen de inwoners niet, enkel wat drinkgeld. Het
spreekt voor zich dat ze dit niet altijd met evenveel enthousiasme deden. Sander Wassing
schrijft in het laatste artikel over de beruchte Bloedraad. De positie van Antoon II de Lalaing,
graaf van Hoogstraten, in de aanloop en het begin van de Tachtigjarige Oorlog, komt aan bod.
Ook de impact op de streek en de gewone inwoner wordt niet over het hoofd gezien.
U kan het boek aanschaffen in het Stedelijk Museum Hoogstraten, bij Toerisme Hoogstraten of
bij Standaard Boekhandel. Voor 15 euro staat hij binnenkort in uw boekenkast te pronken.

50ste Huwelijksverjaardag van Henri Van Aelst en Catharina Zegers in Amerika op 29 mei 1923 (collectie Deb
Mulder)
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De omweg naar Hoogstraten – met “een passie voor de Kempen”
Toon van Miert, al jarenlang een vriend en trouw lid van Erfgoed Hoogstraten en vaak op post bij
onze activiteiten heeft ons aangenaam verrast met zijn recente publicatie “De omweg naar
Hoogstraten” en we willen dit werkstuk dan ook met veel plezier aanprijzen in onze nieuwsbrief.
In de Omweg naar Hoogstraten neemt Toon ons mee naar plekken in de grensstreek tussen
Breda en Hoogstraten waar de natuur en cultuur van vervlogen tijden nog herkenbaar zijn in het
landschap en de dorpen. Maar laten we Toon even zelf aan het woord: “Dit boek is het resultaat
van decennia studeren, lezen, fietsen en kijken, ja vooral ook kijken, en luisteren. Luisteren naar
mensen die het dorp nog van vroeger kenden en ook van nu kennen, die leefden en leven in de
boerengehuchten, die thuis zijn in de bossen daar omheen, die de sfeer weer konden geven van
het land dat ik steeds meer lief ging hebben, van Vlaanderen en speciaal de Kempen”

.

De boekvoorstelling met signeersessie in Ginneken kon alvast op heel wat belangstelling rekenen. Toon maakte
tevens van de gelegenheid gebruik om een aantal mensen te bedanken voor hun hulp bij dit project en die zeker ook
géén onbekenden zijn in onze vereniging, nl. Jef Schellekens, Piet Van Deun en de betreurde Paul Driesen.

De “Omweg naar Hoogstraten” telt 186 pagina’s en is rijk voorzien van de nodige kaarten en
mooie foto’s. Deze leggen heel wat vast van onze al dan niet verborgen erfgoedparels en ze
werden gemaakt door streekgenoot Frank Brauers die al 30 jaar in Meerle woont. Het boek is
o.a. te koop in de Standaard Boekhandel in Hoogstraten.
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Projectgroep “Hoogstraten 1814”
Requiescat in pace
Na het behalen van de Cultuurprijs 2014 – intussen alweer een jaar geleden - is het lange tijd stil
geweest rond het herdenkingsproject i.v.m. de Slag bij Hoogstraten, maar we zijn niet op onze
lauweren gaan rusten. Achter de schermen was er uiteraard nog wel wat te doen, onder
andere wat de afwikkeling van de subsidiedossiers betreft en dat kan ook niet anders met een
organisatie van dergelijke omvang. Bij de interne evaluatie en deze naar Erfgoed
Noorderkempen, het stad- en het provinciebestuur toe was de algemene consensus dat
“Hoogstraten 1814” op een reeks zeer succesvolle en gesmaakte erfgoedmomenten is
uitgedraaid.

Het staat buiten kijf dat we met een gevarieerd erfgoedproject als “Hoogstraten 1814” heel wat volk op de been
hebben gebracht.

Na samenspraak met onze partners van La:ch vzw en het Stedelijk Museum hebben we in mei
2015 tevens het project “Hoogstraten 1814” ingediend als kandidaat voor de Cultuurprijs
Geschiedenis & Volkskunde 2015 van de provincie Antwerpen. Deze was immers in een nieuw
jasje gestoken. Waar vroeger beurtelings publicaties of niet-gepubliceerde wetenschappelijke
studies in aanmerking kwamen, maakten in 2015 alle publieksinitiatieven kans op deze prijs.
Joke Bungeneers (Diensthoofd Erfgoed) gaf ons het volgende mee in haar officiële reactie: “Je
bijdrage werd ten zeerste gewaardeerd en gaf de jury boeiend lees- en denkmateriaal. De prijs
was dit jaar goed voor maar liefst zevenveertig dossiers, wat bewijst dat de materie in onze
provincie méér dan levendig is en een groot publiek blijft aanspreken. Toch is er maar één
officiële winnaar mogelijk” Uiteindelijk werd de hoofdvogel afgeschoten door het project
Kempense Klaprozen en daar konden we zeker mee leven aangezien wij vanuit Erfgoed
Hoogstraten eveneens tot dit mooie educatieve initiatief rond de Eerste Wereldoorlog hebben
bijgedragen. Vooral ons lid Jan Huijbrechts stelde informatie ter beschikking i.v.m.
gemobiliseerde en gesneuvelde militairen die afkomstig waren uit - of woonden in - de
gemeenten van het kanton Hoogstraten. Joke voegde er het volgende aan toe: “Ook het initiatief
van de projectgroep “Hoogstraten 1814” werd als positief ervaren, voornamelijk omwille van de
goede uitwerking, de brede aanpak en de lange termijnvisie.”
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Het langverwachte sluitstuk
Ondanks het onmiskenbare succes van ons projectjaar was het jammer dat er maar géén schot
leek te komen in één van de activiteiten die we van in het begin hadden voorzien. Zo hadden we
gehoopt om in 2015 - 200 jaar na het einde van de Napoleontische Oorlogen - de herbegrafenis
van de zogenaamde Man van Meer te kunnen voorzien, maar omwille van een aantal factoren
waar wij als initiatiefnemer géén vat op hadden is dat er niet van gekomen.
In december 2015 ontvingen we evenwel de beslissing van de deputatie van de provincie
Antwerpen waarin ze hun principiële goedkeuring verlenen aan een "permanente bruikleen",
zodat het herbegraven van het stoffelijk overschot effectief kan worden uitgevoerd. De
goedkeuring vanwege het stadsbestuur en de keuze van de graflocatie (achter de kerk in
Meer) hadden we in het voorjaar van 2015 al in orde gebracht. We kunnen dus - eindelijk uitzien naar een geschikte datum voor dit sluitstuk van ons spraakmakend project.

De schamele resten van de Man van Meer werden in mei 2002 aangetroffen in een ondiep veldgraf bij de
Zwaluwstraat tijdens de archeologische opgravingen op het traject van de HST-lijn. Het bewaard gebleven
botmateriaal bleek evenwel erg fragmentarisch en kwetsbaar te zijn. De metalen knopen van z’n uniform hadden de
tand des tijds beter doorstaan en dat hielp bij het dateren van de vondst (Dienst Erfgoed Antwerpen).

Vergis u niet. Hoogstraten zal hiermee een unicum beleven. Immers, nooit eerder is in WestEuropa een gesneuvelde van de Napoleontische oorlogen opnieuw begraven. We hopen er dus
een gepaste herdenking aan te kunnen koppelen. Jullie horen er zo snel mogelijk meer over.
Francis Huijbrechts
Coördinator Projectgroep “Hoogstraten 1814”
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Maurice | Fritz | Alfons
Portretfotografie tijdens de Groote Oorlog
Van zaterdag 26 maart t.e.m. zondag 19 juni 2016 loopt in het Stedelijk Museum Hoogstraten
een tentoonstelling over fotografie tijdens de Eerste Wereldoorlog. Met nooit eerder getoonde
portret- en groepsfoto’s wordt een impressie gegeven van het leven tijdens de Duitse bezetting.
Fotografie was belangrijk tijdens de Groote Oorlog, zowel voor de Duitse bezetter als voor de
plaatselijke bevolking. De Duitse militair was lang van zijn heimat en gezin weg. Ze lieten zich in
de regio Hoogstraten fotograferen en stuurden deze foto als postkaart op naar familie of
vrienden in Duitsland. Naast brieven was het voor hen vaak de enige communicatiemogelijkheid.
Sommige Duitse soldaten lieten zich in een studio fotograferen, maar nog vaker in hun
dagdagelijkse omgeving. Zo zien we Villa De Ruyter (hun garnizoensplaats), de dodendraad, het
Casino in Wortel-Kolonie of andere plaatsen passeren. Het was ongetwijfeld een troost voor de
familie om een foto en een bericht van hun soldaat te ontvangen. Hetzelfde gold voor de
plaatselijke bevolking. Hun zonen waren voor vele jaren weg naar het front of in
krijgsgevangenschap. Via smokkel werden brieven en foto’s gebracht. Soms werden de foto’s
genomen bij indiensttreding, soms ook als ze al aan het front zaten. Op een moment dat
fotografie nog niet zo algemeen was als nu, was het voor de ouders vaak de enige foto die ze
van hun gesneuvelde zoon hadden. Het leven stond tijdens de Duitse bezetting echter niet stil.
Er werden nog foto’s gemaakt, maar vaak wel met een link naar de oorlog. Op klasfoto’s zien we
zo kinderen met een Amerikaanse vlag die hun dank betuigen voor de cruciale voedselhulp die
tot 1917 vanuit de USA werd aangevoerd. Ook enkele foto’s van het voedingscomité, opgericht
om hongersnood te voorkomen, ontbreken niet.

Twee verschillende portretfoto’s. Links een klassieke portretfoto met in de achtergrond de Sint-Katharinakerk van
Hoogstraten en rechts een wat meer ludieke studiofoto van een Duits militair en zijn hondje.
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Planning 2016
Activiteitenkalender
Het bestuur heeft een aantal activiteiten van Erfgoed Hoogstraten en aanverwante uitgezet voor
het werkingsjaar 2016. Een aantal zijn er nog onder voorbehoud maar u kan ze alvast wel
aanmerken in uw agenda:








Vrijdag 25 maart: Algemene Ledenvergadering EH
Zondag 24 april: Erfgoeddag “Rituelen”
Zaterdag 11 juni: Zomerlezing EH
Zondag 11 september: Open Monumentendag
Zondag 2 oktober: Najaarsuitstap EH
Zondag 16 oktober: Dag van de Trage Weg
Zaterdag 26 november: Najaarslezing EH

Wenst u per e-mail op de hoogte te blijven van onze activiteiten? Dat kan! Bezorg dan uw
e-mailadres aan francis.huijbrechts@telenet.be. Regelmatig verschijnen er ook berichten op de
website www.erfgoedhoogstraten.be.

Ledenbijdrage 2016
Een nieuw werkingsjaar, betekent ook een nieuwe ledenbijdrage. Bijgevoegd vind u een
overschrijvingsformulier voor de betaling van het lidgeld 2016 dat werd vastgesteld op € 15.
Alle betalingen dienen te gebeuren via rekeningnummer BE59 8601 1434 8026 en BIC-code
SPAABE22. Hartelijk dank voor uw steun!
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