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Leemstraat 9 B, 2320 Hoogstraten, arrondissement Turnhout

Nieuwsbrief
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Geachte leden
In naam van het bestuur van Erfgoed Hoogstraten wens ik jullie een gezond nieuw jaar
met weinig ergernissen en veel voldoening en successen in uw engagementen.
Voor onze vereniging is 2009 een heel belangrijk jaar. Wanneer we dit schrijven, geeft
het schepencollege een positief of negatief advies bij de verkavelingsaanvraag in de
’s Boschstraat, een aanvraag waartegen onze vereniging een bezwaar heeft ingediend.
Ook rond deze tijd zou de rechtbank zich in beroep moeten uitspreken in een
gerechtelijke procedure die onze vereniging opgestart is om het Kasteelbeekpad, dat de
Achtelsestraat met de Heilig Bloedstraat verbindt, te heropenen. We zijn overtuigd dat we
in deze dossiers gelijk hebben, maar weten inmiddels dat er een verschil is tussen ‘gelijk
hebben’ en ‘gelijk krijgen’. Afwachten dus.
Ook in de toekomst zal onze vereniging elke bouwaanvraag waarvoor een ‘openbaar
onderzoek’ geopend wordt met veel aandacht en kritisch bekijken, bespreken en waar
dat nodig en wenselijk is bezwaar indienen, ook al gaat onze voorkeur uit naar overleg.
In die zin is de onlangs door het stadsbestuur opgerichte ‘Werkgroep Bouwkundig
erfgoed’, waarover u in deze Nieuwsbrief meer leest, uitermate belangrijk.
Hoe dan ook, door de economische crisis en het overaanbod aan appartementen lijkt de
druk op ons bouwkundig erfgoed afgenomen.
We hopen met u dat de economische crisis in het belang van ons allen niet te lang
aansleept. De verminderde sloopdrift mag, wat ons betreft, een blijvend karakter hebben.
Frans Horsten
voorzitter

ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING VZW ERFGOED HOOGSTRATEN

UITNODIGING
Op zaterdag 7 februari om 14.30 uur
in de Salm-Salm molen, Molenstraat te Hoogstraten
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op rekening nummer

646-2206140-83
van vzw Erfgoed Hoogstraten, Leemstraat 9B te 2320 Hoogstraten
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Het derde
jaarboek van
Erfgoed
Hoogstraten
In het 3de jaarboek van onze
vereniging
kan
u
volgende
bijdragen lezen:
Wolven in het grensgebied
Francis Huijbrechts beschrijft
bevrijding van Meer door
Amerikanen. In een boeiend
spannend relaas reconstrueert
een
bewogen
periode
in
geschiedenis van Meer en
regio.

de
de
en
hij
de
de

Over meer dan 150 bladzijden
komen
een
groot
aantal
Amerikaanse
militairen
en
inwoners van Meer, zoals Jeanne
Maas, Fons Sprangers, Jos
Martens, Neel Meyvis, Liza
Keustermans, Net De Meyer,
Zander Laurijssen, Neel Jochems,
Jos Luyckx, Arthur Eelen en
anderen, aan het woord.
Het ontstaan van Hoogstraten
In de tweede bijdrage beschrijft Piet Van Deun vier verschillende theorieën over het
ontstaan van Hoogstraten. Na 25 bladzijden beschouwi ngen schuift de auteur de meest
geloofwaardige theorie naar voor.
Ambten en bestuur in de 17de en 18de eeuw
Een derde uitgebreide studie is van de hand van Wouter Rombauts. Hij concentreert zich
op de ambten en bestuursorganisatie, niet alleen van de vrijheid Hoogstraten, maar ook
van de toestand in het “graafschap” in zijn geheel. U verneemt alles of toch veel over de
functie van de drossaard, de curator, de stadhouder, de rentmeester, de schout, de
burgemeester, de schepenen en de schepenbanken, de gezworenen enz.
De begijnen, een kijk in de 19de eeuwse leefwereld
Het vierde en laatste deel van de uitgave is een studie van archeoloog Wim Tiri over de
vondsten, die hij gedaan heeft bij opgravingen tijdens de restauratie van het begijnhof
van Hoogstraten door de vzw Het Convent in de jaren ’90.
Het derde jaarboek van Erfgoed Hoogstraten kost 20 euro en wordt verkocht in het
Stedelijk museum, de Stedelijke dienst voor toerisme, de standaardboekhandel en de
krantenwinkels. (fh)
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Algemene vergadering op zaterdag 7 februari om 14.30 uur

Een (laatste) bezoek aan de Salm-Salmmolen
Erfgoed Hoogstraten nodigt u op zaterdag 7 februari om 14.30 uit voor een
bezoek aan de Salm-Salmmolen, een door dokter en mevrouw Van Der Pas
gerestaureerde windmolen. Na een rondleiding in de molen, die op dit
moment te koop staat, nemen we even tijd voor onze jaarlijkse algemene
statutaire vergadering.
In dit artikel willen we het niet hebben over de restauratie van de molen in 1975 – 1976
door dokter Van der Pas. We gaan ook niet verder in op het gebrek aan respect voor de
omgeving van het monument, een windmolen die per definitie ruimte nodig heeft, en het
verzet van de eigenaars tegen het volbouwen van de noodzakelijke open ruimte.
Al die zaken zullen beslist op 7 februari ter sprake komen. We houden het in deze
bijdrage bij het verhaal van de huidige molen en de molens die er eerder stonden.
De stenen molen die u samen met ons kan bezoeken werd gebouwd in 1902, nadat twee
molens die er eerder stonden vernield werden. Het verhaal van de molen gaat terug tot
de 14de eeuw.
De oudste molen wordt reeds vermeld in een bekendmaking van Jan van Kuyc, graaf van
Hoogstraten, van 31 januari 1380. De molen was eigendom van de graaf, net zoals de
watermolen van Ibrugge (Minderhout), de Laermolen, de watermolen van Meersel-Dreef,
de windmolens van Rijkevorsel en Merksplas en uiteraard ook de rosmolen bij het
Gelmelslot.

In 1695 werd de molen volledig verwoest en voor 1708 door Gravin Maria Gabriela de
Lalaing, douairière van Karel Florentijn van Salm-Salm, door een nieuwe vervangen. Na
de Franse revolutie sloeg de Republiek in 1795 al de goederen van de hertog van SalmSalm aan. De molens werden domeingoederen, waarvan de staat het beheer had. Op 17
augustus kocht Jan Frans Van de Mierop, pachter sinds 1845, de molen aan voor de som
van 10.500 BEF.
De molen werd op 5 april 1902 omvergerukt door een felle stormwind en nog in hetzelfde
jaar vervangen worden door de stenen molen die we nu nog kennen.
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Een Stedelijke Werkgroep Bouwkundig erfgoed
Hoogstraten heeft met de succesvolle restauratie van het begijnhof door de vzw Het
Convent en de bescherming en herbestemming van de voormalige landloperskolonie van
Wortel, geschiedenis geschreven in de wereld van de monumentenzorg.
Waar je ook komt, overal word je op een van deze projecten aangesproken door mensen
die denken dat erfgoed één van de grootste bekommernissen is van de beleidsmakers
van Hoogstraten.
Zij weten niet dat, onder de vlaggen met de boodschap “Hoogstraten monumentenstad”,
al jarenlang fraaie beeldbepalende gebouwen gesloopt worden. Tijdens de vorige
legislatuur en tot vandaag legde het schepencollege bij elk openbaar onderzoek de
adviezen van de Cel Onroerend erfgoed (Monumenten & Landschappen) en onze en
andere bezwaarschriften systematisch naast zich neer. Tot vandaag werden er al 37
gebouwen die opgenomen zijn in het boek “Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen
– kanton Hoogstraten” gesloopt. Meestal moesten ze plaats maken voor appartementen.
De toenmalige CD&V oppositie, die nu deel uitmaakt van de meerderheid, was het met
die gang van zaken niet eens en schreef in het beleidsplan 2007 – 2012 dat er een visie
en duidelijkheid moest komen over het statuut van het ons “niet beschermd waardevol
bouwkundig erfgoed”.

Samenstelling
Het beleidsplan van de huidige meerderheid werd eind 2007 goedgekeurd en begin 2008
werd men het eens over de samenstelling van een ”Werkgroep Bouwkundig erfgoed” die
in deze materie advies moet uitbrengen aan het schepencollege.
Maken deel uit van de werkgroep:
•
•
•
•
•

twee schepenen: Jos Martens, bevoegd voor Openbare werken en Ward Baets,
bevoegd voor Ruimtelijke ordening;
Gunter Gonnissen, voorzitter van GECORO (Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke
ordening) en May Van Bavel, gemeenteraadslid en afgevaardigde va n GECORO;
twee ambtenaren: Fons Fransen, stedenbouwkundig ambtenaar, en Ann Embrechts,
planologe;
twee afgevaardigden van de Culturraad: Gust Kinschots enVeerle Beernaert;
twee afgevaardigden van vzw Erfgoed Hoogstraten: Benedikte Dewaele en Frans
Horsten.

De eerste opdracht, het neerschrijven van de definitie ‘Bouwkundig erfgoed’ en de
daaraan gekoppelde opdracht van de werkgroep, werd al vlug uitgesteld. Daar waar het
college de opdracht aanvankelijk beperkt zag tot het architecturaal erfgoed, verdedigden
wij de stelling dat men bouwkundig erfgoed niet los kan zien van de ruimtelijke en
landschappelijke context. Al vlug was er de consensus dat de definitie en de opdracht
van de werkgroep duidelijk zal worden in de loop van de rit.

Methodiek
Na twee vergaderingen is de groep het eens over de manier van werken en werden er
een aantal taken verdeeld in voorbereiding van de volgende vergaderingen.
De administratie kleurt alle gebouwen opgenomen in het boek “Bouwen door de eeuwen
heen” in, op de kadastrale kaarten van (groot) Hoogstraten. Ook beeldbepalende en
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waardevolle gebouwen die niet opgenomen zijn in het boek kunnen ingekleurd worden op
de kaarten.
Wanneer al die gebouwen ingekleurd zijn, zullen er zones te voorschijn komen met een
groot aantal ingekleurde percelen, die een (historische) binding hebben. Die ‘erfgoed
gevoelige zones’ worden anders benaderd dan de ‘individuele of meer geïsoleerde
gebouwen of groepen gebouwen’.
De ‘erfgoedgevoelige zones’ worden in hun geheel bekeken. Het is de bedoeling om
alle woningen die in die zones liggen in kaart te brengen en een visie op het behoud en
de evolutie van het uitzicht van het geheel uit te schrijven. Bij die erfgoed gevoelige
zones denken we echt niet alleen aan de voor de hand liggende zones zoals de Vrijheid,
de Donckstraat met de kerk en het klooster in Meer en de Kerkstraat in Meerle, er zijn er
heus veel meer.
Erfgoed Hoogstraten kreeg de opdracht om na te gaan hoe men in andere steden en
gemeenten zo’n groep woningen in kaart brengt en hoe men de evolutie van het behoud
en de invularchitectuur kan sturen.
Bij onze zoektocht naar goede voorbeelden kunnen we rekenen op de hulp van VCM, het
Contactforum voor erfgoedverenigingen. VCM organiseert op 7 maart een studiedag over
“Erfgoed en Ruimtelijke Ordening” en we mogen over hun schouder meekijken wanneer
ze de studiedag voorbereiden.
Op dit moment leggen we contacten met de administratie monumentenzorg van Gent,
Brugge, Tongeren, Breda, Hilversum, maar ook met kleinere steden en gemeenten zoals
Ronse, Zoutleeuw en Riemst. We kijken ook over de grens, naar het monumentenbeleid
van bijvoorbeeld Breda, Hilversum en andere Nederlandse steden en gemeenten.
De individuele of meer geïsoleerde gebouwen of groepen gebouwen worden
afzonderlijk beoordeeld. De Werkgroep zal ze beoordelen op hun ligging of hun
omgeving, op hun architecturale waarde en de mate waarin ze beeldbepalend en
authentiek zijn. Bij deze beoordeling rekenen we op de medewerking van de Cel
onroerend erfgoed. Zij hebben hun selectie in de jaren ’90 gemaakt. Inmiddels zijn er,
naast de gebouwen die gesloopt werden, een behoorlijk aantal die hun erfgoedwaarde
verloren hebben door weinig respectvolle verbouwingen of andere redenen.

Een adviserend of bindend karakter
Een aantal lezers zullen zich zonder twijfel vragen stellen bij de slaagkansen van deze
werkgroep. De afgevaardigden van Erfgoed Hoogstraten en haar Werkgroep
monumenten zijn er alleszins zonder vooroordelen ingestapt en zullen alles in het werk
stellen om resultaten te boeken.
De schepenen die deel uitmaken van de Werkgroep werken constructief mee. Zij weten
dat het altijd mogelijk is om de bedenkingen en resultaten van de Werkgroep als een
‘vrijblijvend advies’ of een ‘aanbeveling’ aan de eigenaars mee te delen. Maar ook de
schepenen kieze n er uitdrukkelijk voor om de besluiten van de Werkgroep een ‘bindend
karakter’ mee te geven.
Ze hebben de administratie de opdracht gegeven om de mogelijkheden wat dit betreft te
onderzoeken. Op dit moment zijn de juridische mogelijkheden beperkt. De hogere
overheid werkt op dit moment aan de ‘vastlegging’ (lees het statuut) van de woningen
opgenomen in de boeken “Bouwen door de eeuwen heen”, en dat is dringend nodig. Ook
dat aspect komt zeker aan bod tijdens de studiedag van VCM op 7 maart.
Frans Horsten
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Werkgroep “Op het Oorlogspad”

Moe…maar tevreden
Onze werkgroep kan terugblikken op een succesvol, maar erg hectisch 2008. Denken we
maar aan de druk bijgewoonde lezing over de Dodendraad in februari, de Battle Field
Tour voor de Amerikaanse Timberwolves in mei, de samenwerking met de Koffiekrant
i.v.m. de vertelmomenten in de Hoogstraatse bibliotheek of de kleinschalige
herdenkingen te Beerse/Den Hout en Merksplas-Kolonie in september en de zeer
geslaagde wandeling/fototentoonstelling "Sporen van Geweld" die tijdens de nazomer en
de herfst heel wat mensen op de been bracht.

Project Mondelinge Geschiedenis WO II
De hoofdprioriteit van onze werkgroep ligt evenwel bij de interviews en de bijhorende
onderzoeken i.v.m. onze regio tijdens de Tweede Wereldoorlog. Bij het ter perse gaan
van deze nieuwbrief (eind december) hebben we reeds 32 digitale interviews achter de
rug met in totaal 40 verschillende respondenten. Bovendien hebben we al een 8-tal
geschreven relazen verzameld. De oudste getuige werd geboren in 1918, de jongste in
1937. Het gaat tot dusver om 17 vrouwen en 21 mannen uit 8 verschillende gemeenten in
de Kempen. Een aparte categorie zijn de 10 veteranen: 4 Britten, 4 Amerikanen, 1
Canadees en 1 Duitser die op een of andere manier tijdens de oorlog in onze streek zijn
terechtgekomen.
De kaap van 50 getuigenissen komt dus in zicht en het werd hoog tijd dat we ook aan de
ontsluiting gingen werken. Een flink stuk van de interviews vindt u aldus terug in het
artikel over de bevrijding van Meer in ons Jaarboek Nr. 3. Bovendien hebben we onlangs
met Piet Van Deun de laatste hand gelegd aan onze bijdrage tot de nieuwe geluidsbank
van het Stedelijk Museum Hoogstraten (www.hoogstraeten.be), zodat u op het internet al
enkele resultaten uit ons project kan beluisteren. Voorlopig werden er 25 uittreksels uit
onze interviews op de site geplaatst. We hebben geprobeerd om zoveel mogelijk
aspecten aan te raken (de Duitse inval, inkwartieringen, verplichte arbeidsdienst,
bevrijdingsgevechten, vliegende bommen,…). Het gaat om een 15-tal respondenten uit
Hoogstraten-centrum en enkele deelgemeenten, maar het is de bedoeling dat de
geluidsbank geleidelijk wordt uitgebreid naargelang we de interviews verwerkt krijgen.
Overigens makkelijker gezegd dan gedaan.

Belgen in Holland
Het moet uiteraard niet altijd de Tweede Wereldoorlog zijn. Op 8 november 2008 zijn we
zo met een kleine delegatie vanuit Hoogstraten naar twee herdenkingen gereden i.v.m.
de Eerste Wereldoorlog in Nederland. Mogelijk een beetje onverwacht gezien de strikte
neutraliteit van de Nederlanders in die oorlog. Lokale historici en veteranenverenigingen
vonden het echter gepast om rond de 90ste verjaardag van de wapenstilstand aandacht
te besteden aan de omvangrijke opvangkampen voor Belgische vluchtelingen en de
interneringscentra voor Belgische militairen (tentoonstelling, publicatie, infobord,...).
Vrij toevallig is ook onze werkgroep daar bij betrokken geraakt en we zijn er in geslaagd
om in onze kleine delegatie (5 personen) de beide categorieën vertegenwoordigd te zien.
Rita Van Acker stamt immers af van Rik Meyers, de grootvader aan moeders kant uit de
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Gelmelstraat die met zijn hele gezin in het kamp te Nunspeet zou verzeild geraakt zijn.
Onze eigen Paul Fockaert is dan weer de achterneef van Jaak Adriaensen, een militair
uit de Loenhoutsebaan die in 1915 als geïnterneerde stierf in een militair hospitaal te
Amersfoort. Tijdens het drukke, maar keurig voorbereide programma kwam Rita plots
voor de camera's van de lokale televisie terecht terwijl Paul op de militaire begraafplaats
te Harderwijk door de NOS werd gëinterviewd. Als jullie op 11 november 2008 rond 11u
hebben afgestemd op NL1 dan waren we te zien tijdens een speciaal programma, met
rechtstreekse flitsen van o.a. de plechtigheden te Londen en Verdun. Toch niet slecht
dachten we zo.
Francis Huijbrechts

Een impressie van de herdenkingen in Nederland
Wapenstilstand
Naar aanleiding van het einde van WO I negentig jaar geleden waren er in november in
België en de buurlanden talrijke plechtigheden. Alhoewel Nederland indertijd neutraal
was wilden zij hier toch ook aandacht aan besteden. Wat was hun aandeel terwijl de
wereld in brand stond? In een wereld vol geweld en chaos was voor vele mensen
Nederland de oplossing om aan de gruwel van de oorlog te ontsnappen. Nederland werd
geconfronteerd met een massale vluchtelingenstroom. Deze opvangen was minder
moeilijk dan zelf meevechten, maar, evenmin als België, had Nederland deze situatie niet
gevraagd en was de situatie ongewenst. Uit deze herdenkingsdag bleek dat men ook in
Nederland op zoek is naar antwoorden over wat er toen wereldwijd gebeurde.
Het was een enorme meevaller dat het droog
en zonnig weer was. In Meerle vertrokken we
met twee wagens richting noorden. Frans en
Rita hadden een hotel geregeld zodat het
voor hen een tweedaagse uitstap werd.
Francis en Paul konden Hoogstraten niet zo
lang missen en zouden ’s avonds al
terugkeren.

Vluchtoord Nunspeet
Nunspeet is landelijk gelegen en heeft
ongeveer hetzelfde inwonersaantal als
Hoogstraten. Bij aankomst werden we
hartelijk ontvangen. Het ontbrak ons niet aan
aandacht van de organisatoren die ons wel
degelijk in de watten wilden leggen.
Onmiddellijk was er links en rechts een
gesprekspartner zodat we alle schroom lieten
vallen.

Rita Van Acker
bij het gedenkteken in Nunspeet
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Na de ontvangst met koffie werden we de zaal ingeloodst met een programma van
verwelkoming, een fotoreeks over het belgenkamp in Nunspeet met gemiddeld 7.500
vluchtelingen en een ode aan de vele mensen die elk een segment van deze herdenking
op zich namen. Zo waren er mensen die archiefwerk deden, twee auteurs die een boek
schreven, mensen die een fototentoonstelling tot stand brachten, mensen die een
lespakket maakten voor de lagere school, mensen die het dagschema met speeches in
elkaar staken tot mensen die een tent neerzetten voor de fanfare om een hulde te
brengen aan de (500) Belgische burgerslachtoffers die in Nunspeet begraven zijn. Als
genodigde was het een plezier om van het ene moment in het andere te vallen. Daar
kwam nog bij dat Rita aangesproken werd door de plaatselijke televisie (Gelderland) voor
een interview. Door de organisatie werd benadrukt dat de hele opzet waaraan al een jaar
gewerkt werd pas volledig werd gemaakt door de aanwezigheid van de Belgen, wij dus!
Militair ereveld Harderwijk
Was het in Nunspeet vooral Rita die de hoofdrol speelde, in Harderwijk was het aan mij
om het voortouw te nemen. Hier lag de begraafplaats van de Belgische militairen die in
Nederland gestorven zijn. Natuurlijk was daar weer het officiële gedeelte. Bescheiden als
we zijn sloten we achteraan de rouwstoet aan maar dit had ook een doel. Na de
kranslegging door prominenten was het de bedoeling dat ik een portretfoto van mijn
grootoom, Jaak Adriaensen, zou neerzetten bij het monument voor Belgische gestorven
militairen in Nederland. Dit werd gevolgd met een interview door de Nederlandse TV
(NOS).
Terwijl het volk al afdroop naar de
plaatselijke drankgelegenheid om de
keel te spoelen werd er bij mij een
zendertje opgestoken. In het kort
moest ik uitleggen waarom wij het als
Belgen toch belangrijk vonden om
deze dag in Nederland mee te maken.
Stijf van de zenuwen maakte ik er het
beste van. Nadien was er nog een
afsluiter van de dag waarbij ik een
boek overhandigd kreeg dat handelt
over de belgenkampen in Harderwijk
en omstreken. Met de heren de Jong
en De Leeuw zaten we nog gezellig na
te babbelen zodat het al donker was
toen we naar huis reden.
Paul Fockaert

Paul Fockaert voor de camera’s van
de Nederlandse televisie.
Bij de gedenksteen een portret van
zijn grootoom Jaak Adriaensen
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Onze WG Voetwegen stond mee aan de wieg …

De Schoolbereikbaarheidskaart
GROOT-HOOGSTRATEN - Op maandag 24 november werd in zaal De Welgezinde
op ’t stadhuis, de zogenaamde ‘Schoolbereikbaarheidskaart’ voorgesteld en dit
onder ruime belangstelling. Een knap samenwerkingsproject tussen Stad
Hoogstraten, scholengemeenschap Markdal, de Vlaamse Stichting Verkeerskunde
én onze WG Oude Voetwegen!
Het ‘onderwijsstadje’ Hoogstraten telt in totaal 8 basisscholen en 4 middelbare scholen,
wat overeenkomt met alles samen 6490 leerlingen. En daar zijn de leerlingen van het
IKO, de Academie voor Muziek & Woord of de cursisten van de talrijke avondlessen nog
niet bijgeteld. Een flink deel van deze leerlingen komt per fiets of te voet naar school, wat
uiteraard ten zeerste toe te juichen valt. Met de ‘Schoolbereikbaarheidskaart’ wil men
ertoe bijdragen dat dit ook op een veilige manier gebeurt. Want al is er de laatste jaren
wel één en ander ten goede veranderd, we zijn er nog lang niet. Zeker niet wanneer we
bedenken dat het verkeer nog ieder jaar drukker wordt.
De Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV, ontstaan uit het vroegere Belgisch Instituut
voor VerkeersVeiligheid, BIVV) maakte eerder al schoolbereikbaarheidskaarten voor
onder meer Tienen, Mechelen, Essen en Wuustwezel. In Hoogstraten legden Jef en Paul
Michielsen begin 2008 contacten met de scholengemeenschap Markdal. Vervolgens
werd het stadsbestuur aangesproken, waar men meteen oren had naar een
samenwerking. Drukker Jan Croes werd als uitvoerder aangesproken. Nadat Patrick
Melis Jef Michielsen op het bestaan van onze ‘voetwegengroep’ had gewezen, werden
ook wij door de Stichting gecontacteerd om als partner mee te werken. Binnen onze
groep was het vooral Maartje Siebelink die de voor de schoolbereikbaarheid nuttige trage
wegen in kaart bracht. Tijdens de presentatie van de kaart, mochten we luisteren naar
toespraken van achtereenvolgens Burgemeester Van Aperen, Seminariedirecteur Michel
De Laet en schepen Marc Haseldonckx. Deze laatste dankte uitdrukkelijk onze
werkgroep, want “Trage wegen kunnen belangrijk zijn als veilige alternatieven op drukke
tijdstippen,” zo stelde Haseldonckx terecht. (dh)

Schepen
Marc Haseldonckx,
Seminariedirecteur Michel
De Laet en Burgemeester
Arnold Van Aperen
tonen vol trots de
Schoolbereikbaarheidskaar
t Hoogstraten’, waaraan
ook onze WG Oude
Voetwegen meewerkte.
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Voetweg 11 in Wortel
Tussen de twee ‘takken’ van Poeleinde – vroeger het echte ‘Poeleinde’ (o) en ‘het
Sprangersstraatje’ (w) – loopt een smalle buurtweg, ‘sentier 11’ uit de Atlas der
Buurtwegen. Toen wij begin 2004 met de Werkgroep Oude Voetwegen van start gingen,
was dit eigenlijk onze eerste ‘case’. Op de gemeenteraadsagenda stond als agendapunt
de afschaffing van deze voetweg aangekondigd. Daarop schreven wij meteen een brief
naar het College en we herinneren ons nog goed hoe schepen Peerlinck tijdens de
raadszitting meldde dat het punt van de dagorde werd gehaald, “ want er werd een
voetwegenwerkgroep opgericht en daarmee moeten we eerst eens overleg plegen”. Wij
waren blij dat de voetweg bleef, vooral omdat hij een schakeltje vormde in de trage
wegenlijn die eeuwenlang Wortel, via het kasteel en de Laermolen, met Minderhout
verbond.
Nu zegt men wel eens dat goed gebruikte en/of onderhouden buurtwegen het minst
bedreigd zijn en op dat vlak zat het altijd al goed met voetweg 11. Immers, aangelande
Huibrecht Provoost reed zeer regelmatig met zijn grasmaaier het pad af, waardoor het er
altijd zeer proper en begaanbaar bijlag. Sinds kort is Huibrecht echter verhuisd naar de
mooie Kapelanie aan de kerk. Om te vermijden dat de voetweg nu zou verkommeren,
pleegde onze werkgroep enerzijds overleg met het schepencollege en zij beloofden met
de groendienst af te spreken om dit pad mee in ’t oog te houden. Anderzijds vermoedt
Huibrecht dat de nieuwe bewoners er waarschijnlijk ook wel voor zullen openstaan. Eind
goed, al goed dus. Maar één ding willen we toch nog even kwijt … Huibrecht, bij deze
willen we je van harte danken voor de zorgen die je altijd voor deze voetweg verricht
hebt! Merci, we zullen dit niet vergeten! (dh)

Voetweg 11 in Wortel
zou voortaan door
het stadsbestuur
onderhouden worden.
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Onze uitstap naar Mechelen: een verslag
Op 19 oktober was het weer zover : de jaarlijkse najaarsuitstap van onze
erfgoedvereniging.
Deze keer werd het dus Mechelen, iets dichter bij huis dan de vorige jaren.
Dat gaf ons wat meer tijd om een deel van deze prachtige stad te leren
kennen. Leidraad van dit bezoek : de verwevenheid van Mechelen met onze
eigen stad.
Plaats van afspraak met onze gids was het
Hoogstratenplein en zo was meteen de juiste
toon gezet.. De originele toren van het hof van
Hoogstraten bewijst nog steeds de vroegere
nadrukkelijke aanwezigheid van de Graven van
Hoogstraten. De rest van het ooit zo
schitterende hof is helaas na een explosie van
buskruit verdwenen.
De toren is nu opgenomen in de gebouwen van
het Klein Seminarie, want ook dat hebben de
beide steden gemeen.
We hadden de expliciete toelating van de voorzitster van de rechtbank om het paleis van
Margaretha van Oostenrijk binnenin te bezoeken. We vonden dit belangrijk om ons een
beter idee te kunnen vormen van de pracht en praal , een Bourgondisch Hof eigen, en
het gaf ons meteen de gelegenheid om ons een voorstelling te maken van hoe het
culturele leven in ons eigen Kasteel van Hoogstraten georganiseerd werd.
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Eén van de vragen waarop onze gids heeft trachten te antwoorden is wat nu eigenlijk de
‘morreskendans’ of de ‘moresca’ is.
Zowel het Bourgondisch hof te Brussel in de vijftiende eeuw als het Habsburgse hof
begin zestiende eeuw toonde sporen van deze traditie. Vele bronnen zowel kunstwerken
als archiefstukken getuigen hierover. Uit rekeningen blijkt dat deze spektakels zeer duur
moeten geweest zijn. Men trok flinke sommen uit voor de uitrusting van de dansers.
Een aantal elementen zijn typisch: een Dame houdt een sieraad, een vrucht (vaak een
appel1) of een spiegel in de hand. Om haar heen dansen enkele mannen, met belletjes
aan de benen, extatisch in het rond op de tonen van een éénhandsfluit en een trommel.
Meestal is een nar of ‘de sot’ 2 van de partij. Andere elementen die vaak terugkomen zijn
een stokpaardje, een gigantische pollepel enz. De De geheime gang zwarte (of moorse)
figuren in voor, die de naam ‘moreskendans’ verklaren. dans heeft als functie een soort
trance teweeg te brengen die dan therapeutisch of helend kan werken. Vaak komen er
zwarte (of moorse) figuren in voor, die de naam ‘moreskendans’ verklaren.
De verhaallijn is veelal dezelfde: een 4-tal minnaars trachten elk De Dame voor zich te
winnen. De Zot haalt het uiteindelijk op de minnaars.
De moresca werd dus vooral met ‘zotheid’ geassocieerd. Gemeten aan de stijlnorm van
die tijd waren de danshoudingen van de moresca wild, uitzinnig, buitensporig. Al wat niet
beheerst, ingetogen en afgemeten was, was voor de weldenkende burger een uiting van
zotheid of afwijkend gedrag. De dansers droegen ook felle kleuren en bellen rond de
enkels, wat normaal gesproken narrenuitrusting was. Uitingen van dergelijk gek gedrag
waren voor adel en burgerij een beeld van de omgekeerde wereld, van hetgeen hen zelf
vreemd hoorde te zijn. Ook het feit dat de Dame uiteindelijk een man kiest kon voor de
genoemde klasse in deze periode maar één ding betekenen: de omkering van de sexerol-patronen, perversie dus. Een man koos zich een vrouw en niet omgekeerd. Een
Dame, die zich tussen een aanbod van mannen een keuze maakte, keerde de
‘natuurlijke’ gang van zaken om. Op die wijze werd de man tot een ‘willoze nar’ herleid en
werden de machtsverhoudingen verstoord.
Kerngebied van de moresca is de streek van Piëmont en Savoie waar Margaretha een
tijd verbleef. Uit de zestiende eeuw zijn in onze gewesten moresca’s bekend van
gewaardeerde componisten zoals Orlandus Lassus, De Wert, Monteverdi enz. Zij zaten
vol humor, sexuele connotaties, ‘stoute’ grappen en anti-hoofse elementen.
De moresca (moorse dans) zou er door zijn benaming dus op wijzen dat de oorsprong
Afrikaans was. Maar waarom zou zulk een dans dan in zo’n kort tijdsbestek gans Europa
inpalmen? Moresca’s waren, zoals eerder gesteld, diep ingebed in alle lagen van de
bevolking, zowel bij de elite als in de verste uithoeken van het platteland. Was deze dans
een uitvloeisel van voor-christelijke gebruiken

1

De appel is van oudsher een liefdessymbool. In de Griekse en Romeinse oudheid maar ook in de Keltische folklore
is het gooien van een appel een liefdesverklaring. In de christelijke traditie wordt de verboden paradijsvrucht dan ook
snel een appel.
2

De nar is in de kunst van de 15de en de 16de eeuw een geliefde figuur. Hij wordt in de compositie ingelast om aan de
kijker duidelijk te maken hoe dwaas of verwerpelijk de afgebeelde handeling of houding wel is. Deze functie zal hij
dus ook bij de opvoering van de moresca gehad hebben.
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. Dansen die niet la nger getolereerd werden in de christelijke maatschappij konden
misschien nog enkel in ‘theatervorm’ gebracht worden. Door allerlei pauselijke
verordeningen nam de verdraagzaamheid naar andersdenkenden en heidense gebruiken
sterk af. In dat geval is het nog interessant om even stil te staan bij de ‘zwaarddans’. Uit
o.a. 15eeuwse voorstellingen blijkt de nauwe band tussen moresca en zwaarddans. In
een gravure uit 1560 naar een tekening van Pieter Brueghel over de St. Joriskermis
vinden we Sint-Joris 3 en de zwaarddans gecombineerd. Dit is geen toeval. In de
zwaarddans spelen enkele symbolische motieven een grote rol. Hoogtepunt van de dans
is het moment waarop men de zwaarden op manshoogte over elkaar legt: spiegel, roos,
slot of noot genoemd. De andere dansers moeten zich er bukkend onder door dansen.
Het doorkruipen is in vele volksrituelen een zinnebeeld van een nieuw begin, een
wedergeboorte, een genezing. Zo moesten ook in talloze bedevaartsoorden de pelgrims
onder of door een nauwe opening kruipen, waarboven de relieken van de heilige lagen.
Op het platteland kende men trouwens het kruipen onder de wortels van heilige bomen.
(Is de acrobaat in het oude koorgestoelte van onze kerk in feite een zwaarddanser?) Het
gaat zowel in de zwaarddans als bij Sint-Joris over de wedergeboorte en in uitbreiding
over de overwinning van het kwaad (de draak).
De zwaarddans moet dus niet enkel gezien worden als een allusie op ‘strijd’. De talloze
ritmes, passen, figuren enz. zijn een middel om buiten de taal om toch een groot aantal
boodschappen door te geven. Boodschappen die wij als moderne mens niet meer
3

De door het christendom uit het Nabije Oosten geïmporteerde heilige werd zoals zovelen op een voor-christelijk
personage ‘gekleefd’. Volgens zijn legende werd hij bij zijn eerste sterven (volgens zijn vita wordt hij tot driemaal toe
uit de dood opgewekt) in tien stukken gesneden. De engel Michaël voegde deze weer samen en God gaf hem nieuw
leven. Dit verhaal plaatst de heilige in een traditie waarin ook o.a. Osiris, Dyonisos enz thuishoren. De mythe dus van
de in stukken gehakte maar herboren wordende personificatie van de levenskracht. De wedergeboorte van de natuur in
de lente dus met zijn feestdag op 23 april. Sint-Joris is dus de verpersoonlijking van de levenskracht, van de
wedergeboorte. De ‘groene’ godheid die ‘sterft’ en ‘verrijst’, die het kwaad verslaat en de waanzin geneest.
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begrijpen maar die voor de analfabete middeleeuwer zeer duidelijk waren. Zo kon een
bepaalde dansfiguur een ‘kasteel’ verzinnebeelden of een ‘huis waarin een huwelijk werd
voltrokken’. We kunnen ons dus gerust afvragen welke verborgen boodschappen er nog
liggen wachten in de kunst van de middeleeuwer. Of anders gesteld : misschien zit er in
onze “zitterkes” en schilderijen nog heel wat informatie te wachten.
De veel voorkomende opsplitsing tussen hogere en lagere cultuur van de elite en van het
volk blijkt dus onbestaande te zijn. Voor beide groepen waren de getoonde symbolen
zeer duidelijk. Ook bij de ommegangen, vaak bijgewoond door Margareta werden volkse
legenden gekoppeld aan mythologische verhalen, fictie aan werkelijkheid en geloof aan
bijgeloof. Ook in de Vlaamse polyfone muziek, die bij de verschillende lagen van de
bevolking immens populair was en verspreid werd over de vele Europese hoven, was de
vermenging tussen profane en gewijde teksten en muziek zeer gewoon. Zo werden zeer
profane teksten op de toon van hymnen en omgekeerd religieuze teksten op noten van
volkse liederen gezet. Zo was ook de moresca, een combinatie van kunst, danstheater
en ritueel zowel elitair- als volksvermaak.
Paul Vandenbroeck besluit in zijn baanbrekend werk, ‘De kleuren van de geest’ (1997)
dat de moresca tijdens de gehele vijftiende en zestiende eeuw op de adel en de burgerij
een niet aflatende fascinatie uitoefende. Zo zouden ook de satanische, groteske,
uitheemse en burleske figuurtjes te verklaren zijn die zo vaak voorkomen in de
randversiering van hoogstaande profane en religieuze miniaturen. Ook in stoeten,
ommegangen maar ook in bijvoorbeeld de ‘zitterkes’ van onze kerk springen deze
figuurtjes in het oog. Breughel en zijn collega’s toonden ze ons via hun schilderijen. De
zeven hoofdzonden, de tien geboden alsook de ondeugden die men in de vijftiende en
zestiende eeuw respectievelijk aan vrouwen en mannen toedichtte werden vaak
verbeeld. Hovaardigheid en hebzucht schreef men toe aan vrouwen terwijl nijd, luiheid en
gramschap dan weer meer een mannenkwaal waren. Aan gulzigheid en onkuisheid
bezondigden zich, nog steeds volgens de 15de en 16de moraal, de beide geslachten.Vaak
is er daarbij sprake van omgekeerde sekserollen, een favoriet satirisch thema van die tijd,
bedoeld om de burgerlijke normen te verstevigen. Bijbelse en historische verhalen
moesten burgers waarschuwen voor deze
ondeugden en tegelijk seksetypische modellen
voorhouden, weliswaar vanuit mannelijk
perspectief. Op deze manier werden de oude
kennis- zingevings- en levensregelingpatronen
van de vrouwen ontmanteld. Hun traditionele
cultuur werd afgebouwd en de toegang tot de
geleerde elite-cultuur werd hen ontzegd. Niet
veel later zouden heksenprocessen, (heks =
‘wijze’ vrouw) de vrouwen ‘op hun plaats
zetten’.
Onze laatste afspraak van de voormiddag ging
door in het ‘Schepenhuis’ met zijn interessante
geschiedenis
van
de
middeleeuwse
‘vierschaar’ of rechtbank.
Het Mechelse
Schepenhuis is het enige bewaard gebleven
Middeleeuws Schepenhuis in Vlaanderen dat
met dit doel opgetrokken werd.
Binnenin konden we naast de werken van de
Mechelse schilder Coxcie ons cultuurminnend
hart ophalen aan
de ‘Besloten Hofjes’,
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aandoenlijke uitingen van primitief volksgeloof. Besloten Hofjes of huisretabels
zijn driedimensionale kunstwerken die getuigen van een diepe devotie. Ze behoren tot de
zeldzaamste kunstwerken ter wereld en werden oorspronkelijk alleen in Mechelen
gemaakt, vooral in de 16de eeuw en hoofdzakelijk op één plaats : het Hospitaal van de
Augustinessen of Gasthuiszusters.
De ‘besloten hofjes’ waren zeer gevulde kasten en een imitatie van een tuin. Hierin
bevonden zich allerlei dingen, gaande van relieken tot juwelen, amuletten, edelstenen,
bloemen en vogels uit stof of metaal, wassen medaillons, een houten hekje op de
voorgrond. Dit hekje of de imitatie van een omheinde tuin verwijst naar de Besloten Tuin
uit het Hooglied4, waartoe enkel de Koning der Koningen toegang had. Het vormt één van
de belangrijkste symbolische verwijzingen naar Maria's maagdelijkheid. Bij vrouwelijke
religieuzen was toen de mystieke beleving belangrijk.
Een tweede mogelijke interpretatie van het ‘besloten hofje’ is te vinden in het evangelie
van Johannes waarin deze verwijst naar het moment waarop Maria Magdalena bij het
graf van Jesus aankomt om zijn lichaam te zalven. Het graf blijkt tot haar wanhoop
verlaten. In de tuinman die ze vervolgens ontmoet herkent ze niet meteen de Heer
(20:14-15). Wanneer Hij haar naam noemt doet ze dit wel maar Hij zegt dan de woorden:
‘noli me tangere’ wat zoveel betekent als ‘raak me nu niet meer aan’; de transformatie
had reeds plaatsgevonden. Zijn aardse aanwezigheid was nu niet langer vereist; haar
werd wel gevraagd
‘de Boodschap’ van
zijn Verrijzenis uit te
dragen. (Joh. 20:17)

Bezoek van
Christus aan Maria
Magdalena in een
besloten tuin - het
mystieke huwelijk

4

De Hebreeuwse titel van het Hooglied (Oud Testament) luidt Sjier hasjierim, wat 'het mooiste lied' betekent.
Vermoedelijk is het bijbelboek niet als één gedicht geschreven, maar zijn de liederen onafhankelijk van elkaar
ontstaan en later tot één boek bewerkt. Het is mogelijk dat de liefdesgedichten oorspronkelijk bij
bruiloftsfeesten werden gezongen.
Gaat het Hooglied over de liefde tussen een man en een vrouw? Of moeten we het interpreteren als een
symbool van de liefde voor God? Deze vragen houden bijbelkenners en -lezers al eeuwen bezig. Het feit dat
het Hooglied niet eenduidig kan worden geïnterpreteerd is een van de redenen dat de tekst tot op de dag van
vandaag zo fascinerend is. Over één ding is men het inmiddels wel eens: het Hooglied behoort tot de
onbetwiste hoogtepunten van de wereldliteratuur.
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Of anders gesteld: het is volgens de evangelist Johannes wel een vrouw aan wie de
Verrezen Jezus voor het eerst vraagt zijn leer uit te dragen. De frustratie moet dan ook
groot geweest zijn bij de vrouwelijke religieuzen aan wie de kerkvaders vanaf de vroege
middeleeuwen (en tot op de dag van vandaag) een inferieure rol toebedachten5.
Kloosterzusters aan wie het uitdelen van de hostie of het verkondigen van Gods Woord
verboden werd vonden troost in de figuur van Maria Magdalena omdat ook zij Jezus niet
mocht aanraken. De beknotting van de kerkvaders om een actieve rol binnen de Kerk te
spelen, bogen zij om in een recht dat hen toeliet om als bruid (met trouwring als symbool)
van de Heer een mystieke verbintenis met Hem aan te gaan. Door zich met Maria
Magdalena (vaak afgebeeld als non) te identificeren voelden ze zich dichter bij Jezus. De
‘noli me tangere’ scène wordt dan ook vaak afgebeeld in een ‘besloten tuin’, symbool
voor het ommuurde klooster.
Met het creëren van hun ‘Besloten Hofjes’ konden de Mechelse religieuzen uiting geven
aan de naar hun gevoel bijzondere band die ze hadden met de Heer.
Mechelse retabels komen zelden voor buiten onze landsgrenzen. Zeven bleven bewaard
en zijn dus samen tentoongesteld in het Stedelijk Museum van het ‘Schepenhuis’. Eén is
te zien in het Antwerpse museum Mayer Van den Bergh en in de kooromgang van de
Sint-Dymfnakerk van Geel. Twee zijn aanwezig in Zweden, één bevindt zich in het
Londonse Victoria en Albertmuseum en 6 exemplaren werden in de Sint-Nikolaïkirche
van het Duitse Kalkar samengevoegd in 2 predella’s of voetstukken van bestaande en
plaatselijke retabels.
Alleen al om de kennismaking met deze ‘Besloten Hofjes’ was een bezoek aan Mechelen
meer dan de moeite waard.
Na de welgesmaakte lunch in de historische brouwerij ‘Het Anker’ begeleidde onze gids
ons naar het ‘Zotte kunstenkabinet’ waar we konden kennismaken met de liederlijke
zestiende eeuw. Vele verborgen boodschappen op de getoonde schilderijen werden ons
duidelijk gemaakt waarna we met rode wangen en een ondeugende glimlach rond de
lippen richting Sint-Janskerk trokken.
Zeer recent was deze kerk in het nieuws met de opmerkelijke ontdekking van de
polychrome muurschilderingen over het leven van Sint-Christoffel achter de orgelkast. De
tekening dateert uit de 15e eeuw en is naar verluidt van superieure kwaliteit. Dergelijke
voorstellingen zijn zeldzaam in Vlaanderen. Het betreft een zeer belangrijke vondst, die
helpt om de middeleeuwse kerken opnieuw te kunnen bekijken zoals ze er oorspronkelijk
uitzagen. Door de afkappingswoede zouden we bijna vergeten dat in onze oude kerken
aan de binnenzijde geen steen te zien was, maar wel netjes gepleisterde muren met
mooie afbeeldingen. In deze tekening gaat het om een enorme grote voorstelling van
een heilige Christoffel. Deze wordt sinds de vroege middeleeuwen voorgesteld terwijl hij
reizigers, waaronder het Jezuskind, over de rivier draagt. Christoffel komt van ‘Christophorus’: degene die Christus draagt. Christoffel was volgens de heiligenlegende een
reus. Een kluizenaar, die aan de andere kant van de oever woonde, licht de heilige bij
met zijn lantaarn. De middeleeuwse gelovigen, van wie maar een klein percentage kon
lezen, konden zo op de muren de Bijbelse verhalen ‘aflezen’. Getuige van deze
middeleeuwse kleurigheid in deze muurschildering is ook de vrolijke nar met zijn
felgekleurde zotskap die de console versiert. In kerken kwamen vaak dergelijke
‘drolerieën’ voor. Verwijzen we hierbij nogmaals naar onze Sint-Katharinakerk waar in
heel wat ‘zitterkes’ de figuur van de nar wordt getoond.
5

Hun interpretatie van de woorden ‘noli me tangere’ was eenvoudigweg : Maria Magdalena werd door Jezus’
weigering hem aan te raken, als onrein of inferieur beschouwd en dus werd de vrouw een actieve rol in de kerk
ontzegd. Dit in tegenstelling tot de (ongelovige) Thomas die wel zijn handen in de wonden van Jezus mag leggen.
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Console van het Hof van
Hoogstraten met de wapens
van onze graven

Helaas konden we omwille van de restauratiewerken zelf nog geen blik werpen op deze
uitzonderlijke ontdekking, maar dat maken we vast en zeker
later
goed.
Een laatste biertje in nog een historisch pand in Mechelen vormde de afsluiter van dit
gezellige maar vooral zeer interessante bezoek aan deze stad van Margaretha en toch
ook een beetje van onze Antoon.
Hopelijk tot ziens op onze volgende uitstap.

Nieuwe rubriek voor de erfgoedbank: de geluidsbank !
Het stedelijk museum Hoogstraten lanceert een nieuw item op haar Erfgoedbank
www.hoogstraeten.be: de geluidsbank ! In verschillende rubrieken maak je kennis met
het Hoogstraats verleden d.m.v. geluidsfragmenten.
In de rubriek 'Op het oorlogspad' kan je luisteren naar fragmenten uit de interviews die
onze vereniging heeft gehouden m.b.t. het oorlogsverleden van de streek. Hoe ging het
hier aan toe de eerste oorlogsdagen, de bevrijding, de bezetting, … ? Maak kennis met
het oorlogsverleden van onze streek ! Vzw Erfgoed Hoogstraten en het stedelijk
museum Hoogstraten werken al enkele jaren samen aan dit project. De verschillende
fragmenten werden geselecteerd uit interviews gedaan door de werkgroep "Op het
Oorlogspad" van vzw Erfgoed Hoogstraten. De interviewers zijn Luc Cox, Paul Fockaert,
Stan Geysen, Francis Huijbrechts, Fons Sprangers, Piet Van Deun en Dirk Willemse.
Ondersteunend werk gebeurt o.a. door Ivo Bovend'aerde, Jan Van Der Beek en Wally
Schoofs.
Een tweede rubriek is 'Hoogstraten in geluid'.
Je vindt hier de speeches en
radioreportages die gemaakt zijn naar aanleiding van de eerste steenwijding van de SintKatharinakerk. Ook de legendarische Louis Doms komt aan het woord met een
volksverhaal over stropers te Meer !
Een derde rubriek gaat over het begijnhof van Hoogstraten. In 1972 sterft de laatste
begijn in Hoogstraten. Hiermee komt een einde aan meer dan 600 jaar aanwezigheid van
begijnen in Hoogstraten.

Erfgoed Hoogstraten – Nieuwsbrief januari 2009

18

Het hoogtepunt van de begijnenbeweging in Hoogstraten situeert zich in de zeventiende
eeuw. In de negentiende eeuw komen er hoe langer hoe minder begijnen. In de jaren
dertig van de twintigste eeuw worden de laatste twee begijnen geprofest : begijn Slangen
en begijn Van Den Wijngaard. Aan de hand van verschillende geluidsfragmenten kun je
inleven in de laatste generatie begijnen in Hoogstraten.

De geluidsbank van de Erfgoedbank Hoogstraten www.hoogstraeten.be

In een laatste interessante rubriek staat ons muzikaal erfgoed online. Je kan teksten en
mp3's downloaden van oude volksliederen van de streek. Zo kan je alle liederen van de
Spilzakken beluisteren. Lang vergeten volksliederen van soms meer dan een eeuw oud
kun je herontdekken. Benieuwd waar de 'Verenigde Meerlenaren' of de 'Maatschappij De
Wortelnaren' over zongen ? Welke liederen zongen de rederijkers of begijnen te
Hoogstraten ? Wat was dat nu juist met die moord te Meerle ? U komt het allemaal te
weten in de geluidsbank !
Om dit laatste item nog uit te breiden, zijn we momenteel nog steeds op zoek naar
zangers of zangeressen die enkele oude liederen willen inzingen om online te plaatsen.
Indien u ons wil helpen, neem dan contact op met het Stedelijk museum Hoogstraten op
museum@hoogstraten.be of 03 314 65 88 !

Erfgoed Hoogstraten – Nieuwsbrief januari 2009

19

Lezing Rogier Van Der Weyden
Op 20.09.2009 opent het nieuwe Stedelijke museum M in Leuven met de
prestigieuze tentoonstelling ‘Rogier van der Weyden (1400/1464) - De Passie van de
Meester'. Leuven toont daarmee aan dat de toekomstige werking en uitstraling van
het museum tot ver buiten de stadsgrenzen reikt.
De openingstentoonstelling ‘Rogier van der Weyden (1400/1464) - De Passie van De
Meester' focust op het oeuvre van een van de meest baanbrekende kunstenaars van de
15e eeuw. Zijn naam en faam reikten tot ver buiten de lokale grenzen. Zijn ingehouden
en emotionele zinnelijke beeldtaal inspireerde talloze tijdgenoten. De tentoonstelling
brengt een aantal sleutelwerken uit de Rogier van der Weyden groep voor de eerste maal
terug samen.
Van der Weyden werd geboren in Doornik en vestigde zich na zijn opleiding in Brussel. In
het centrum van de Nederlanden ontwikkelde hij zich tot de meest invloedrijke
kunstenaar van zijn tijd. Zijn roem verspreidde zich over gans Europa, tot in Spanje en
Italië. Als geen ander schilderde Rogier van der Weyden het verdriet van Maria en
Johannes aan de voet van het kruis, de diepe concentratie van de lezende Maria
Magdalena en de zelfbewuste blik van Karel de Stoute, de machtige hertog van
Bourgondië. Passie, emotie en ingetogen expressie, kortom de weergave van innerlijke
gevoelens, wordt het handelsmerk van Van der Weyden.
De tentoonstelling onthult de originaliteit van deze schilder aan de hand van meer dan
100 topwerken uit Amerikaanse en Europese verzamelingen. Prof. Jan Van der Stock is
de drijvende kracht achter deze expositie. Hij vertelt niet alleen het verhaal van Rogier
van der Weyden, maar ook over hoe deze tentoonstelling groeide en zal blijven groeien
tot aan de opening in september.
Met moderne technieken brengt hij ons alvast een voorsmaakje.
Op vraag van Erfgoed Hoogstraten zal Prof. Van der Stock ook meer toelichting geven bij
het schilderij over Sint-Jozef dat zich in onze Katharinakerk bevindt. Dit is dan ook een
unieke gelegenheid om niet alleen over deze schillterende Vlaamse Primitief maar ook
over onze eigen Hoogstraatse kunstschatten meer te vernemen.
We hopen u dan ook massaal te mogen verwelkomen op deze lezing van het Davidsfnds
in samenwerking met Erfgoed Hoogstraten.
Datum: Woensdag 11 maart 2009 om 20.00 uur
Plaats: Auditorium – Klein Seminarie
Bijdrage: 5 euro
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LEDEN SCHRIJVEN
Leden schrijven (1)
Geachte redactie
Naar aanleiding van uw oproep in de vorige Nieuwsbrief zou het voor Erfgoed
Hoogstraten en de Nieuwsbrieflezers interessant zijn wanneer U veel reacties kreeg van
leden die zich met onderzoek bezighouden. Als bijlage mijn, eventueel, aan de overige
inzendingen toe te voegen bijdrage.
"Een paar keer per jaar pak ik mijn archieftas in: voldoende papier, een ruime
hoeveelheid van een verse punt voorziene potloden en een vlakgum.
Reisdoel is dan het gemeentearchief van Hoogstraten, waar
archivaris mevrouw Polé op maandag en dinsdag bezoekers ontvangt.
Mijn belangstelling gaat uit naar die inventarisnummers van het Oud Archief, die mogelijk
bijzonderheden bevatten over personen en zaken, welke een licht zouden kunnen
werpen op de textielbedrijvigheid in Hoogstraten van ongeveer midden 17e tot midden
18e eeuw.
Gold de aandacht aanvankelijk uitsluitend de kleermakers, inmiddels richt zich het
onderzoek ook op de inwoners, die een rol speelden in het arbeidsintensieve proces van
de vervaardiging, de verwerking en de verkoop van stoffen. Wie waren zij, wat maakten
zij en wat verdienden zij.
Al die werkers, van spinster tot kleermaker, zij bepaalden mede
het eindresultaat: de kleding van onze voorouders.
Het streven is een samenhangend beeld te krijgen van hun aktiviteiten binnen de
Hoogstraatse gemeenschap.
De verzamelde aantekeningen worden thuis in de computer opgeslagen.
Het zijn de bouwstenen die het fundament moeten gaan vormen voor een toekomstig
werkstuk."
Met vriendelijke groet,
Ans Gunst.

Leden schrijven (2)
Beste lezers,
Op 18 juli 2008 keurde het College van Burgemeester en Schepenen een bouwaanvraag
goed voor een woning die vlak achter het Minderhouts kapelletje zou komen. In de vorige
Nieuwsbrief las u daarover misschien mijn lezersbrief (die ik overigens als ‘artikel’ had
ingestuurd)? Zowel Pieter Bijnen als ikzelf dienden bezwaar in bij de Bestendige
Deputatie én namen op eigen kosten een advocaat (een klein maandloon was dat …).
Daarnaast wisten we ook de mensen van de Cel Onroerend Erfgoed Antwerpen te
overtuigen om net als ons naar de Deputatie te trekken. Pieter en ikzelf bezorgden hen
daartoe onze volledige dossiers. En gelukkig maar, want zo won men tijd en kon ook uit
Antwerpen een dossier vertrekken. De Deputatie luisterde daarop aandachtig naar de
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argumenten en volgde dit bezwaar van de Cel Erfgoed, waardoor de nieuwbouw aan de
kapel kon worden tegengehouden.
De quasi identieke dossiers van Pieter en mezelf werden niet weerhouden, omdat we
zogezegd ‘geen rechtstreekse hinder ondervonden’. Omdat ik deze bemerking vooraf al
vreesde, vroeg ik destijds of mijn bezwaar uit naam van Erfgoed Hoogstraten mocht
vertrekken.
Als verantwoording om dit niet te doen konden jullie in de ‘nota van de redactie’ op mijn
artikel het volgende lezen: “Iets meer dan 24 uur voor de deadline waarop men eventueel
in beroep kon gaan, vernam het bestuur – in volle vakantieperiode – dat er voor het
betrokken perceel een bouwvergunning afgeleverd was. Na overleg besliste het bestuur
dat er te weinig tijd was om het dossier grondig te bestuderen en eventueel een degelijk
dossier voor een beroepsprocedure samen te stellen. Als bestuurder kan je nu eenmaal
minder kort op de bal spelen dan als individu, al was het maar omdat er overleg nodig is
omdat je als bestuurder een vereniging met enkele honderden leden vertegenwoordigt.”
Zonder hierbij te beweren dat onze dossiers wèl ontvankelijk zouden zijn verklaard indien
ze uit naam van de vereniging zouden zijn vertrokken, wens ik toch enkele zaken uit deze
‘nota van de redactie’ tegen te spreken. Met klem nog wel … Immers al op 31 juli 2008
(om 17.53 uur om precies te zijn), stuurde ik een eerste mail aan het bestuur om hen te
alarmeren. Als je bedenkt dat het bezwaar uiterlijk op woensdag 6 augustus aangetekend
verstuurd moest worden en als je weet dat de post die dag tot 17 uur open was, dan
waren dit niet ‘amper 24 uren’, maar wel 6 volledige dagen. (Oké, 144 uren minus 53
minuten om precies te zijn…)
Toegegeven, op 31 juli had ik nog geen kant en klaar dossier, maar met de ‘informatieupdates’ die ik het bestuur mailde op 1 augustus (10.16 uur, 11.23 uur en 18.10 uur) en
op 4 augustus (11.19 uur en 13 uur) kon men toch al een eind verder en had men nog
altijd 2 volle dagen de tijd (48 uur dus). Daarbij wisten zij perfect dat ik zelf een dossier
aan het opstellen was en dat men dit mocht gebruiken. Een dossier waarvan ik op 5
augustus (11.46 uur) vroeg of het nu uit mijn naam of uit die van Erfgoed mocht
vertrekken.
Om 13.05 uur kreeg ik van de voorzitter een mail namens het bestuur die als volgt klonk:
“Na overleg moet ik u - tot mijn grote spijt - meedelen dat de vzw geen beroep zal
indienen. Tijdens de laatste vergaderingen van het bestuur is duidelijk gesteld dat
Erfgoed Hoogstraten slechts acties onderneemt of evenementen (mee) organiseert nadat
ze binnen het bestuur besproken zijn en door de bestuursleden goedgekeurd werden. In
dit verband werken we aan een interne afsprakennota. Ik weet dat nood wet zou moeten
breken, maar het feit dat tot nu niemand van het bestuur reageerde is in deze
veelbetekenend. (…)”
Met andere woorden, 28 uur minus 5 minuten voor men het dossier hád kunnen
opsturen, werd al gecommuniceerd dat men geen bezwaar wílde indienen. En ik weet dat
er nu een ‘nota’ over ‘constructief overleg’ zal volgen en dat men daar véél meer mee kan
bereiken. Maar moet een erfgoedvereniging ook niet af en toe haar ballen tonen?
En als men vindt van niet, moet men dan niet gewoon toegeven dat men dat niet wil, in
plaats van ‘Wir haben es nicht zu spät gewusst’ te orakelen?
Niettemin erfgroeten!
Dries Horsten
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Leden schrijven (3)
Hoe zit het in de ’s Boschstraat?
In de Nieuwsbrief van september
titelden we nog ‘Setwinst in de ’s
Boschstraat, maar het belooft nog
een spannende strijd te worden’.
En inderdaad, in november jl.
diende CW Vastgoed haar derde
verkavelingsaanvraag in. Wellicht
hoopte men andermaal dat het
protest wel wat geluwd zou zijn,
maar niets was minder waar.
Twee jaar terug waren er al 48
bezwaarschriften, vorig jaar 73 en
nu zelfs 93! (Dank aan iedereen
die er één postte!) Wellicht omdat
er van het dossier slechts enkele
scherpe kantjes werden afgevijld
en er aan het fundament van de
vele bezwaren eigenlijk niet
tegemoet werd gekomen … Het
is de vraag of de gemeenteraad
en het College het dossier nu nog
even vlot kunnen laten passeren
(We vrezen van wel). Omdat ik nu
de voorbije maanden door
verschillende
mensen
werd
aangesproken om alles wat
betreft de ’s Boschstraat nog
eens op een rijtje te zetten,
besloot ik voor De Hoogstraatse
Maand een uitgebreide kroniek
op te stellen. Daarin stonden het algemene verloop, de argumenten van onze actiegroep,
maar evengoed de visie van CW Vastgoed bij wie ik ook langsging. Men vreesde er
wellicht mijn artikel, want onze verantwoordelijke uitgever werd naar hun kantoor
geroepen en aldaar serieus onder druk gezet: men zou zelfs gerechtelijke stappen zetten
indien er iets zou verschijnen dat zij als laster zouden ervaren … Gevolg: mijn kroniek
werd geschrapt! Ik bleef echter van mening dat de handelswijze van zowel CW Vastgoed
als van ons Schepencollege, door de mensen gekend mocht zijn en ik stuurde mijn artikel
daarop naar het erfgoedbestuur. Hoewel er evengoed iemand was die het perfect vond
kunnen, opteerde de rest ervoor om de passage aangaande het Schepencollege eruit te
halen vooraleer het in deze Nieuwsbrief te zetten. Men wilde immers geen ruiten ingooien
… Voor mij was het echter ‘alles of niets …’. Jammer, maar helaas dus. Indien u het
echter toch lezen wil, geef maar een seintje en ik bezorg het u
(horstendries@hotmail.com).
Erfgroeten en een sloopvrij 2009!
Dries Horsten
Verantwoordelijke uitgever vzw Erfgoed Hoogstraten, Leemstraat 9b te 2320 Hoogstratenen
Eindredactie Frans Horsten, Begijnhof 26 te 2320 Hoogstraten – 0495 25 25 05 – frans.horsten@skynet.be

