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Lezing “Vikingen”28 maart 2015
Beste leden,
Als ruim 1000 jaar geleden de Vikingen aan de horizon verschenen, moest je dan vrouw en
kinderen zo snel mogelijk in veiligheid brengen en kon je alleen nog bidden voor je zielenheil of
bood dit juist de kans om een mooi koopje te doen? Waren de Vikingen enkel dolgedraaide
heidense plunderaars – zoals ze door de christelijke kroniekschrijvers werden overgeleverd - of
onversaagde zeevaarders en ontdekkingsreizigers en bekwame ambachtslui en handelaars?
Het antwoord ligt zoals zo vaak ergens in het midden.

Pieterjan Deckers (VUB) zal op zaterdag 28 maart alvast een tipje van de sluier oplichten over
deze stoere bonken uit het hoge Noorden en de samenleving die hen heeft voortgebracht. Hij
zal tevens stilstaan bij hun impact op de Lage Landen. Een echte aanrader…en niet alleen voor
de rechtstreekse afstammelingen van Gelmel.
Lezing “Vikingen” door Pieterjan Deckers
Zaterdag 28 maart 2015 (om 20u)
Auditorium IKO (Groenewoud)
Inkom € 4 (leden) – € 5 (niet-leden)
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Cultuurprijs 2014
Vrijdag 30 januari 2015
Het is effectief derde keer, goede keer geworden voor Erfgoed Hoogstraten. Nadat we reeds in
2006 (met de WG Oude Voetwegen) en in 2009 (met de WG Levende Geschiedenis) laureaat
waren voor het “evenement van het jaar” heeft het project “Hoogstraten 1814” de Cultuurprijs
gewonnen in onze stad. Met dit project rond een lang vergeten en dramatische periode in onze
geschiedenis, hebben we onmiskenbaar aangetoond dat erfgoed mensen kan samenbrengen,
inspireren en motiveren...en creativiteit doet de rest.
Toen mijn broer Jan en ikzelf in mei 2002 bij onze terugkeer na het eerste opzoekwerk in Parijs
onverwacht werden geconfronteerd met de resten van de “Man van Meer" hadden we nooit
kunnen dromen dat dit gegeven in 2014 zou uitgroeien tot een herdenkingsjaar met zoveel
impact en met zo'n massale belangstelling. Dat is uiteraard de verdienste van de leden van de
projectgroep als motor achter een divers en hectisch programma en de vele andere vrijwilligers
die waar nodig een handje kwamen toesteken bij de verschillende luiken in het jaar. Zonder dit
uitzonderlijke team waarin ieder zijn deel deed was dit unieke resultaat nooit behaald. Een
hartelijke proficiat - en dankjewel - vanwege mezelf als coördinator is hier dus op z'n plaats.

Jammer genoeg kon slechts de helft van de projectgroep zich vrijmaken voor de uitreiking in Le Cirq,
maar ze vertegenwoordigden wel de drie pijlers van het herdenkingsjaar: Erfgoed Hoogstraten vzw, La:ch
vzw en het Stedelijk Museum. We werden geflankeerd door burgemeester Rombouts en schepen De
Sager die stonden voor de belangrijke ondersteuning vanuit het stadsbestuur (foto Noor Van Coillie)

Met vriendelijke groeten,
Francis Huijbrechts
Voorzitter Erfgoed Hoogstraten
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