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H

alfweg even vooruit- en achteruitblikken

Geachte leden,
We hebben er in 2018 al een paar drukke maanden opzitten, met onder andere het opstarten van
de nieuwe werkgroep Familiekunde, de niet-aflatende inzet voor belaagd onroerend erfgoed in
onze monumentenstad en op 26 mei de geslaagde onthulling van het informatiebord voor de crash
van Halifax HR833 en haar bemanning, 75 jaar geleden.

Intussen kondigt alweer zich de Algemene Vergadering van onze vzw zich aan. Deze zal doorgaan
vanaf 18.30u op vrijdag 29 juni 2018 in zaal De Welgezinde (Administratief Centrum, Vrijheid
149, Hoogstraten). Deze bijeenkomst is wettelijk gezien gericht op onze effectieve – en dus
stemgerechtigde – leden, maar onze toegetreden leden zijn uiteraard ook altijd welkom.
De volgende punten staan op de agenda:
1. Goedkeuring verslag AV van 12 mei 2017
2. Aandachtspunten 2017
3. Financieel verslag 2017
4. Begroting 2018
5. Aandachtspunten 2018
Naar goede gewoonte plant onze vereniging tevens rond de midzomernacht een boeiende lezing
en dit jaar zal dat niet anders zijn. Na de Algemene Vergadering gaan we om 20u van start rond
een thematiek waarover u meer kan lezen op de keerzijde. Mogelijk tot dan.
Namens Erfgoed Hoogstraten,
Francis Huijbrechts, voorzitter
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L

ezing Erfgoed Hoogstraten

De eerste graaf van Hoogstraten
In juni 1518, dus precies 500 jaar geleden, werd de heerlijkheid Hoogstraten door Keizer Karel
verheven tot graafschap. Voor graaf Antoon I de Lalaing bracht dit belangrijke voorrechten met
zich mee. Zo kreeg hij het voorrecht opgeroepen te worden tot alle vergaderingen van de Staten
van Brabant. Op 25 november 1518 werden de graaf en gravin plechtig gekroond door aartshertog
Ferdinand in de Sint-Goedelekerk in Brussel. Nadat het hoofd van de Geheime Raad Antoon de
Lalaing lof toesprak voor alle diensten die hij gedaan had voor zijn vorst las hij hem de
benoemingsbrief voor.

De aartshertog Ferdinand sprak de volgende woorden uit: “Messire Antoon de Lalaing,
Monseigneur de katholieke Koning, hertog van Brabant, heeft om de hier uiteengezette redenen
van deugden en loffelijk gedrag van uw voorzaten en van u zelf, uw heerlijkheid Hoogstraten tot
graafschap verheven. Op dit ogenblik maakt hij u en benoemt hij u tot de graaf van Hoogstraten
en wil dat u voortaan door allen als dusdanig erkend wordt. Tot teken daarvan, schenk ik y,
ingevolge de brieven van volmacht en opdracht mij door Monseigneur de Koning daartoe
verleend, de grafelijke kroon, om er overal en in alle akten door u en door uw opvolgers, graven
en gravinnen van Hoogstraten, de rechten, eerbewijzen, voorrechten en voorrangen van te
genieten en te bezigen, zoals graven moeten en gewoon zijn te genieten en te gebruiken.“
De verheffing tot graafschap betekende voor Hoogstraten een periode van economische groei.
Met de bouw van het stadhuis, de Sint-Katharinakerk en de verbouwing van het kasteel tot
renaissanceslot maakten Antoon I de Lalaing en Elisabeth van Culemborg van een klein plaatsje
een oord van kunst, letteren en religie.
Maar hoe ging dit alles nu praktisch in zijn werk? Wie speelde een rol achter de schermen bij deze
benoeming? Waarom werd er gekozen voor een graafschap en geen andere vorm? In hoeverre
speelde de bloedverwantschap tussen Elisabeth van Culemborg en Keizer Karel een rol? Was de
benoeming tot graaf een noodzaak voor Margaretha van Oostenrijk om van Antoon de sterke man
van haar regering te maken? Het hele verhaal rond de verheffing van de heerlijkheid Hoogstraten
tot graafschap komt u te weten tijdens de boeiende lezing 'Vijfhonderd jaar graafschap
Hoogstraten. Antoon de Lalaing als Bourgondisch-Habsburgs aristocraat’ van professor Hans
Cools, docent aan de KULeuven, op vrijdagavond 29 juni om 20u in zaal De Welgezinde
(Administratief Centrum, Vrijheid 149, Hoogstraten).
Wij hopen jullie daar in grote getalen te verwelkomen.
Noor Van Coillie, secretaris
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