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NIEUWSBRIEF juni 2007
Geacht lid,

Onze uitstap naar Brecht was een succes. Paul Driesen en de Heemkundige Kring van
Brecht hebben ons perfect door Brecht en zijn geschiedenis geleid. We hopen hen zeker
ook eens in Hoogstraten te mogen ontvangen. Ook de wandeling op het volledige Stip
Stappenpad en Kasteelvoetpad was een schot in de roos. Ondanks het regenweer namen
meer dan veertig mensen deel aan de uitstap.

De afwezigen hadden ongelijk want

halverwege de middag scheen de zon en was het ideaal weer voor een terrasje aan de
Klapekster, het nieuwe huis van Natuurpunt en onze tussenstop.
Onze volgende activiteiten zijn een lezing van Diane De Keyser op vrijdag 15 juni, u wel
bekend van het boek Madame est servie, en op 9 september Open Monumentendag. Over
deze twee activiteiten leest u meer in de nieuwsbrief.

Patrick Melis,
Voorzitter

Diane De Keyzer – 15 juni Stedelijk museum Hoogstraten
Op vraag van een aantal leden om vóór de zomervakantie nog iets leuks te organiseren,
kunnen we U met vreugde het volgende berichten.

Graag stellen we u onze nieuwe

‘erfgoedspruit’ voor. Hij heeft de welluidende naam ‘midzomernachtontmoeting’ gekregen,
de afgelopen tropische temperaturen en de mooie museumtuin werken zeer inspirerend.

Voor deze eerste editie gaan we, zoals u van ons gewend bent, voor absolute topkwaliteit.
Het is voor ons dan ook een grote eer U te mogen uitnodigen voor een lezing over
‘DIENEN’. (zie enquête). Niemand minder dan Diane De Keyzer (auteur van ‘madame est
1

servie’) zal ons meevoeren in het leven van de (Hoogstraatse) dienstmeisjes. We hopen
dan ook op jullie talrijke en enthousiaste aanwezigheid !
De lezing begint vrijdag 15 juni stipt om 20.00 uur in het Stedelijk museum van
Hoogstraten. Voor de leden is de toegang gratis, niet-leden betalen 5 €.

Nieuwe werkgroep archeologie
Op dinsdag 8 mei kwam de werkgroep archeologie voor het eerst bij elkaar in het Stedelijk
museum. Het was een eerste kennismaking met een klein groepje erg geïntresseerden. Op
de agenda stonden een aantal zaken met de bedoeling af te tasten voor welk project we ons
konden engageren.

Vorig jaar ontving erfgoed Hoogstraten een projectsubsidie van € 1500 voor de promotie van
de Meirberg. Dit monument was vorig jaar spijtig genoeg in het nieuws naar aanleiding van
een flagrante bouwovertreding. Een reden voor Erfgoed Hoogstraten om werk te maken van
een degelijke sensibiliseringscampagne. Het thema van open monumentendag is dit jaar
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“wonen”, een gelegenheid om de eerste echte bewoners van onze regio op 9 september
onder de aandacht te brengen. De organisatie en invulling van deze dag is in de eerste
plaats een opdracht voor het Stedelijk museum maar er wordt ook een beroep gedaan op de
mensen van erfgoed Hoogstraten en de werkgroep archeologie voor een helpende hand.

Een ambitieuzer project is een uitgebreide prospectie van de akkers rond Hoogstraten of
toch een gedeelte ervan. Als voorbeeld kijken we naar de werkgroep van Zondereigen die
erin slaagde om, weliswaar over vier jaar, heel Zondereigen te prospecteren op
archeologische vondsten. Op de laatste erfgoeddag waren op een tentoonstelling in het
parochiehuis van Zondereigen alle vondsten te bekijken, meer dan 800 in totaal, van de
oudste Steentijd tot na WO II. Op de volgende vergadering eind mei nodigen we Herman
Janssen uit. Hij organiseerde in Zondereigen de archeologische prospectie en kan ons
zonder twijfel op het juiste spoor zetten.
Al wie nog wil aansluiten bij deze werkgroep is van harte welkom en kan zich opgeven bij
Veerle Beernaert, veerle.beernaert@skynet.be, 0495 99 83 57 of Leslie Brosens,
lesliebrosens@hotmail.com 0486 16 85 03. De volgende vergadering is donderdag 31 mei
om 20.00 uur in het Stedelijk museum van Hoogstraten. Iedereen is welkom !

Stip Stappenpad (2) en Kasteelpad ingewandeld
In september 2004 wandelden we het heraangelegde eerste deel van het Stip Stappenpad
in, op de tonen van de Wortelse Brassband. Het initiatief voor de heropening kwam van
onze WG Oude Voetwegen. De heraanleg werd uitgevoerd door de stad, i.s.m. het PSC. Het
vervolg van het Stip Stappenpad (VW 20), rondom het kasteel, werd toen niet mee
vernieuwd. Nochtans werd ook dit deel nooit officieel afgeschaft, waardoor het er dus nog
steeds ligt. Maar omdat het al zo vaak werd omgeploegd, is het minder zichtbaar en wordt
het te weinig gebruikt. Om het pad beter bekend te maken, organiseerde de WG op zondag
13 mei een officiële inwandeling.
Om de wandeling wat meer body te geven, maakte de WG er een heuse uitstap van. Stan
Geysen stippelde daarom een mooie route uit, die ons via oude voetwegen, karrensporen en
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dreven tot aan de boerderij van Wortel Kolonie bracht. Daar bezochten we De Klapekster,
het gloednieuwe bezoekerscentrum va n Natuurpunt, dat net tijdens dit weekend ingehuldigd
werd. Daar aangekomen, gaven we onze ogen de kost, genoten we van een drankje en een
streepje muziek, om vervolgens tevreden huiswaarts te keren. Waar we tijdens de heenweg
het Stip Stappenpad inwandelden, werd voor de terugweg het Kasteelpad (VW 25)
ingestapt. Deze afsplitsing van het Stip Stappenpad was eigenlijk nog in best goede staat.

Voor het inwandelen legden we bewust contact met andere verenigingen. Zo stapten er
naast leden van Erfgoed Hoogstraten ook mensen mee van de OKRA-wandelclub, van
Wandelclub De Noorderkempen en van de KVG-wandelaars. Want zijn voetwegen niet voor
ons allemaal van nut? Zo kwamen we aan enkele tientallen deelnemers, die zonder
uitzondering tevreden waren, niet in het minst over de twee minder bekende, maar nu vers
heringestapte paden. En al leek het ’s morgens heus herfstweer te worden, we hielden het
net droog van het vertrek tot bij de aankomst. The Gods were with us indeed.
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Het inwandelen van het tweede deel van het Stip Stappenpad. Stan Geysen baant de weg !

Wie gaven vorm aan het pad ?
Allen en niemand.
Wij maken tezamen, ook jij, op een winderige dag,
Wanneer het vroeg of laat op aarde is:
wij schrijven de paden, en de paden blijven bestaan,
en de paden zijn verstandiger dan wij
en weten al datgene wat wij zouden willen weten.
(Lars Gustafsson)
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Tuinprogramma resideert in het Begijnhof
Op 21 en 22 april kon heel Vlaanderen ons welgekend Begijnhof op televisie bewonderen.
Het tuinprogramma ‘Groene Vingers’ (VTM) handelde over tuinkamers en zowat de helft van
het beeldmateriaal werd geschoten op ons Hoogstraats hof. De rode draad werd gefilmd in
de tuin van Alex Nys en Frieda Martens (nr. 30). Verder filmde men in de boomgaard, in de
‘knopentuin’ van het museum en in de duo-tuin van de familie Horsten-Van Merode (nr. 14 15). Ook gaf Dries Horsten nog wat algemene informatie op het oude erf. De crew was een
ganse dag op het hof aanwezig. Regisseur Serge Leurs, een cameraman, een geluidsman,
een schminkster, maar vooral natuurlijk de presentatoren: de gekende acteur Koen De Bouw
en daarnaast Koen Aerts, een rasechte Minderhoutenaar, maar ook een gekend
tuinarchitect en sinds kort dus medepresentator van Groene Vingers.
Nu ging de ploeg van Groene Vingers verder dan alleen de tuinkamers. Er werd ook flink
wat aandacht besteed aan het Begijnhof als ‘historisch landschap’. De Werkgroep Culinair
Erfgoed vond het een ideale gelegenheid om ook eens wat dieper in te gaan op de aanleg
van ons Begijnhof. Niet in het minst omdat heel wat producten van dit landschap
eeuwenlang hun weg vonden naar de keuken van de begijnen.
De firma ASB (van Frans Brosens) uit Wortel maakte in de 2de helft van de jaren ’90 het
ontwerp voor de aanleg, dit in nauwe samenwerking met vzw Het Convent en Monumenten
& Landschappen. Ook het stadsbestuur en vooral de groendienst van de stad werden van in
het begin bij het overleg betrokken. De firma Van Kasteren voerde de werken uit. De eerste
twee jaren voerde de aannemer ook de onderhoudswerken uit. Daarna werd dit
overgenomen door de groendienst van de stad, onder leiding van Louis Geerts. Af en toe
kreeg de dienst bijstand van enkele arbeiders van het Strategisch Plan Kempen.
De aanleg van de wegenis en het groen werd grotendeels door de stad gefinancierd,
weliswaar met een sponsoring door Het Convent. Het Convent restaureerde ook de 600
meter muur, de kapelletjes en de pompen, met gelden uit het Bijzonder fonds, grotendeels
samengesteld uit bijdragen van de leden van de vzw.
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De duo-tuin achter nummer 14 en 15 werd in 1998 ontworpen door het Minderhoutse bureau Archi Verde.
Daarbij werden 2 kleine achtertuintjes samengevoegd tot één gezamenlijke tuin, waarbij de oude waterput en
enkele hagen toch voor een visuele scheiding zorgen. Zoals bij de gerestaureerde huisjes vinden we ook in de
tuin een gezonde mix van klassiek en eigentijds. (Foto: © Dominiek Van Huffel, 1996)

De aanleg van het hof was een moeilijk dossier, mede doordat het Begijnhof ook als
landschap beschermd is. En ook hier wilde Het Convent een zachte restauratie. Daartoe zat
men regelmatig samen met dhr. Van Den Bossche (van Monumenten en Landschappen),
die waardevolle informatie verschafte over wat kon en wat zeker niet kon. Het mocht geen
eigentijds tuinontwerp worden met strakke lijnen en met perfect afgelijnde hagen en bomen.
Er kwamen geen bodembedekkers of streekvreemde planten. Het werd (of bleef) een
begijnhof zoals het door de eeuwen heen op haast organische wijze gegroeid was. Dit alles
gecombineerd met een historisch verantwoorde plantenkeuze. Dat autoverkeer hierin nooit
een plaats kan krijgen, zult u wel begrijpen.
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De ploeg van Groene Vingers, aan het werk op het nieuwe erf. Onder andere acteur
Koen De Bouw was oprecht geïnteresseerd in ons Begijnhof. De restauratieformule,
de gehanteerde technieken, het historisch kleurgebruik, … hij wilde er alles over weten.
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Vroeger waren de wegen op het Begijnhof assewegen, die onderhouden werden doordat de
begijnen er regelmatig as uit de stoof over strooiden. Bij de restauratie werd gekozen voor
ternair zand, een grof zwart zand dat sterk op dat as gelijkt. Op bijna al de andere
begijnhoven vinden we kasseien, maar dat zou het landelijke Begijnhof van Hoogstraten een
te stedelijk uitzicht geven. De stoepjes zijn zoals vanouds wel uit baksteen.
Voor de plantkeuze richtte men zich net als vroeger op planten ‘van nut en sier’. Dit konden
snijbloemen zijn om de kerk en de kapellen mee te versieren, maar ook planten om te
gebruiken in de keuken (groenten, fruit en kruiden) of als geneesmiddel (bijv. siroop uit
bessen).
Je komt het hof binnen tussen de oude leilindes met eronder een buxushaag. Uit de
buxushagen werden met Palmzondag tuiltjes geplukt, die door de kinderen rond een stokje
werden gebonden, waarop een (bloed)appelsien werd geprikt. Daarmee gingen ze dan naar
de grote kerk om de takjes te laten wijden (de gewijde takjes werden thuis achter het
kruisbeeld gestoken of later ook in de auto achter de binnenspiegel).
Aan het vroegere kerkhof staan enkele oude treuressen. Op het oude erf werd rond de
bleekweide opnieuw een beukenhaag aangeplant. Die haag verhinderde dat de wind de
lakens van de bleekweide wegblies. Rondom ‘den blijk’ staan enkele taxussen die tot de
oudste van het land behoren. Aanvankelijk waren ze als kandelaars gesnoeid, verwijzend
naar de kandelaars op de calvarieberg. Op het nieuwe erf werd een hoogstamboomgaard
aangeplant, met oude fruitsoorten. De beukenhaag rondom stond er al. In 2006 werd door
Conventvoorzitter Gust Lauryssen een peter & meterprogramma opgesteld voor de
fruitbomen. Enkele begijnhofbewoners en andere Hoogstratenaren namen elk een boom
onder hun hoede om deze te verzorgen. De Nationale Boomgaardstichting kwam onlangs al
een snoeicursus geven. Rondom de kleine bleekweide naast de boomgaard staat meidoorn,
zoals vroeger kruislings geplant om te vermijden dat de dieren er konden ontsnappen. Naast
het nieuwe erf werd aanvankelijk een bloemenweide met ‘veldboeket’ aangebracht (nog
eerder wilde men hier volkstuintjes aanleggen, maar die werden verplaatst naar de
buitenliggende gronden). Dit werd inmiddels vervangen door verschillende planten van nut
en sier. De stokoude treurwilg naast de kerk was te ziek en moest gerooid worden. Hij werd
vervangen door een notenboom.
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Naast de gemeenschappelijke hof vooraan hadden de begijntjes meestal ook een eigen
achtertuintje. Heel vaak goed ingesloten tussen het huis, het turfhuisje en 2 tuinmuren of
scheidhagen (korte ei!). De begijnen hechtten blijkbaar veel belang aan hun privacy. In
Hoogstraten vinden we de privé-tuintjes allemaal achter de huizen. Het was (en is) een soort
extra kamer, waar de begijn destijds haar eigen groenten, fruit en bloemen kon kweken. En
waar ze zich misschien ook wel eens terugtrok voor wat bezinning of gebed. In veel andere
begijnhoven komen ook de ‘besloten hofkes’ voor: tuintjes voor het huis, die echter met een
muur aan het oog onttrokken werden. Een typisch verschijnsel, waar zelfs een kunstvorm uit
ontstond: de ‘Hortus Conclusus’. Zo’n Hortus Conclusus of Besloten Hofke was dan een
rechthoekig, vrij klein en ondiep raamwerk met daarin een assemblage van de meest
diverse materialen, afgesloten met glas of met een hekje. De ‘tuin’ is overdadig versierd, met
zijden bloemen die verweven zijn met takken en ranken, dit alles aan elkaar genaaid met
zilver- of zijdendraad. Het stelt een mystieke tuin voor, met de heilige maagd of een andere
heilige in het midden. Symbolisch verwijst dit alles naar rust en sereniteit.

Bronnen
-

‘Het Begijnhof van Hoogstraten’, brochure, samengesteld door J. Mercelis (ca. 1984)

-

‘Van blufpoker tot monumentenprijs’, F. Horsten, © Hoogstraten, 2000 – De
Hoogstraatse Pers

-

Mondelinge informatie van Gust Lauryssen en Frans Brosens

Weblinks
-

Voor informatie over het tuinprogramma Groene Vingers kunt u terecht op
www.vtm.be/groenevingers. De realisaties van het tuin- en landschapsbureau Archi
Verde vindt u op www.archi -verde.be. En het is misschien even geleden dat u er heen
surfte,

maar

ook

de

site

van

vzw

Het

Convent

blijft

de

moeite

waard

(www.hetconvent.be). Naast de actuele informatie, geflankeerd door prachtige foto’s,
kunt u er ook doorklikken naar de ‘archiefsite’, met tientallen pagina’s i.v.m. de
geschiedenis en de restauratie van het hof.
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De Nacht van de Geschiedenis
Onder het motto ‘Stoef eens met de activiteit van een ander’, verwijzen wij graag naar ‘De
Nacht van de Geschiedenis’, waaraan onze plaatselijke Davidsfondsafdeling onlangs met
brio deelnam. In het kader van het thema ‘Smakelijk eten’ nodigden zij Gust Lauryssen uit.
Als gewezen directeur van de Hotelschool, coördinator van onze WG Culinair én geboren
Bourgondiër is hij dan ook de uitgelezen persoon om een lezing over zo’n thema te geven.
Eerst ging Gust dieper in op hetgeen men dagdagelijks at, seizoen per seizoen. Daarna
vertelde hij onder meer over de feestkeuken bij de Achtelse oogst, bij kermissen, trouwerijen
en andere partijen. Tussendoor brachten enkele bestuursleden van het Davidsfonds nog wat
lekkers uit eigen streek op tafel: kop, hesp & kaas op een stokje, beuling met appelspijs,
frikadellen met krieken, krentenbollen en uiteraard rijstpap met blonde suiker. Een activiteit
die duidelijk naar meer smaakte.

Een enthousiaste Gust Lauryssen boeide een volle zaal Davidsfondsleden met mooie momenten
uit onze culinaire geschiedenis
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Verslag uitstap Brecht
Op 25 maart was het weer tijd voor onze voorjaarsklassieker. Deze keer werden we door de
Heemkundekring van Brecht uitgenodigd om nader kennis te maken met hún monumenten
maar vooral ook met die historische figuren die Brecht een humanistisch tintje hebben
gegeven.
Onder de vaardige leiding van gids Paul Driesen vertrokken we met een 20-tal gemotiveerde
leden onder een fris voorjaarszonnetje aan de plek 'Rome' waar ooit een statig schaliënhuis
trots het straatbeeld had bepaald.
Om nog even het geheugen van de deelnemers op te frissen en als eventueel eerste
kennismaking voor de thuisblijvers volgt nu een kort verslag van deze boeiende rondleiding.
Vertrekpunt van deze wandeling was dus de plek waar ooit het schaliënhuis 'Rome' had
gestaan. In niets herinnert deze site nog aan de pracht die deze herenwoning ooit had
vertoond. Meteen werd ons ook de eerste humanist voorgesteld: Johannes Custos (De
Coster). Deze in Leuven opgeleide humanist richtte na omzwervingen via Groningen en
Antwerpen in 1515 in Brecht de Latijnse school op. Deze zou uitgroeien tot een centrum van
humanisme. Zijn grootste verdienste wa s echter het hervormen van de toen gebruikte
leerboeken: de Latijnse taal, die tot potjeslatijn verworden was, werd in ere hersteld. Enkele
voorbeelden van zijn werken: 'Etymologia' (1515) en 'Syntaxis' (1516). Zijn grafsteen bevindt
zich in het museum.
De volgende halte, de Sint-Michielskerk (gebouwd tussen 1460-1530) en een voorbeeld van
baksteen-gotiek is een kerk van het basilikale type met een kooromgang (zeldzaam voor een
dorpskerk). Ooit stonden er 13 kooraltaren m.a.w. 13 gilden hadden hun eigen kapel in de
kerk. Het interieur bevat verder o.a. enkele schilderijen waaronder een werk van de
kleinzoon van Rogier Van der Weyden, (had buitenverblijf in Brecht) en een kopie van de
'lanssteek' van Rubens op doek gezet door Jacobus Nieuwlandts, waarvan we ook werk
terugvinden in de kerken van Hoogstraten en Meer. Ook een merkwaardige beeldenschat
(daterend tussen 16e - 19e eeuw) waaronder 'Sint-Michiel die de duivel vertrapt' van Walter
Pompe. Deze kunstenaar werd geboren in 1703 in het Noord-Branbantse Lith. Hij was
leerling van de Antwerpse beeldhouwer Michiel van der Voort en werd aldaar meester in
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1730. Van Walter Pompe is o.a. werk te vinden in het Maagdenmuseum te Antwerpen en
het museum van Breda. Ook in het begijnhofmuseum van Turnhout maar vooral in de St.
Pieterkerk is het monumentale hoogaltaar van zijn hand te bewonderen.

De Sint-Michielskerk van Brecht.

Buiten de kerk ontmoeten we onze tweede humanist: Lessius (Lenaert Leys). Deze in Brecht
geboren duizendpoot onderscheidde zich op het vlak van de moraalfilosofie, theologie,
wiskunde, geneeskunde en economie. Zo bestudeerde hij op vraag van Albrecht & Isabella
het beurswezen en bepleitte hij bij de paus de stelling dat bankiers WEL intrest mochten
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vragen (voordien het domein van enkel Joden en Lombarden). Er is een poging geweest tot
zaligverklaring. Aan de zuiderbeuk van de kerk bemerken we een aanbouw in baksteen (ooit
een maatregel tot brandpreventie): de ‘Komme’ van de kerk. Via een kleine wenteltrap
bereikte men de kelder waar de schepenbrieven bewaard bleven.
Het charmante driehoekige plein zou kunnen wijzen op een Frankische oorsprong. Feit is
dat het plein reeds bestond in de Karolingische periode. Ooit was dit heerlijke plein omringd
door grote hoven met naam.

Vóór 1585 (Val van Antwerpen) had de ganse grensregio (tussen de Noordelijke of Staatse
troepen en de Zuidelijke Spaanse troepen) en dus ook Brecht te lijden onder de muitende
Spaanse troepen. Plundering en brandstichting deden de inwoners massaal op de vlucht
slaan. O.a. ‘de ekster’ (nu het neo-gotische oud-gemeentehuis – daterend van 1860) werd
toen platgebrand. Vóór dit gebouw overschouwt de humanistische rechtsgeleerde Mudaeus
(Gabriël Van der Muyden 1500 - 1560) vanop zijn sokkel het plein. Deze jurist en professor
te Leuven herschrijft in opdracht van Karel V de rechtspraak met als doel deze uniform te
maken (verschillen tussen de diverse gebieden weg te werken). Hij verblijft in Leuven bij
Adriaen Boeyens – de latere paus Adrianus VI.
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Onze volgende tussenstop was de ‘Waterhoeve’. De oudste vermelding dateert van 1173.
Toen werd de hoeve bewoond door de heren van Brecht – bastaardzonen van de hertogen
van Brabant. Deze versterkte hoeve is volledig omgeven door water. Achter aan het goed
treffen we ‘de motte” aan: het is een omwaterde berg die via een smalle strook in verbinding
stond met het goed en die diende als laatste verdediging tegen indringers van het goed.
Het bezoek aan het Kempisch Museum begon buiten; vóór het museum waren de resten te
zien van ‘schepenbank’ en ‘kaak’. Zij zijn getuigen van de rechterlijke macht die tijdens het
Ancien Régime in Brecht werd uitgeoefend. Binnen kregen we een beeld van hoe de
Kempenaars eertijds leefden en werkten. Hier zijn o.a. archeologische voorwerpen te
bezichtigen en een uitgebreide collectie gereedschappen van verdwenen ambachten als de
kuiper en de klompenmaker. Ook wordt er aandacht besteed aan volksdevotie, het
gildenleven en het reeds genoemde humanisme. We noteerden:
•

‘goedehand’: werd in stal gehangen bij zieke dieren en nadien teruggebracht
(preekstoel ’s Gravenwezel)

•

De 4 missen : meiden en knechten verhuurden zich en verplaatsten hun hebben en
houden per kist; elke verhuis ging gepaard met feestelijkheden (kerstmis, lichtmis,
….)

•

Het zilver van de arme mensen (=glas)

•

Gildenleven: 4 schuttersgilden (St. Sebastiaan, St. Joris, St. Ursula, St. Hubertus)

•

‘sauf-garde’ (=vrijgeleide) Willem van Oranje (1583)

•

‘koeieketel’ aan haal

•

‘doofpot’ kooltjes werden hierin gedaan vóór het slapengaan (brandpreventie)

•

‘bakermat’ uit roggestro – ‘heetgebakerd’ (als baby te dicht bij het vuur gestaan)

•

‘lollepot’ om gerechten warm te houden of om onder de rokken onder de kerkstoel te
zetten

•

‘kerfstok’: de schuld van boeren t.o.v. de cafébaas, enkel na de seizoensopbrengst
van de oogst kon de schuld worden afgelost.

Via het Minnepad ! (de deelnemers herinneren zich dit vast nog wel) bereikten we het
kasteel, oorspronkelijk gebouwd rond 1850 in Vlaamse neo-renaissance stijl. De fraaie
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renovatie van de oranjerie staat op het actief van de leerlingen van het VITO van
Hoogstraten.

De laatste humanistische ontmoeting van deze dag is met Jonker Jan van der Noot.
Geboren in 1539 (Verbrand Hof) in Brecht , later schepen van de stad Antwerpen en als
overtuigd calvinist tegenstander van Spanje en Rome. Na de val van Antwerpen (en de
overname door de Spanjaarden) moest hij net als vele andere calvinisten de stad Antwerpen
ontvluchten. Berooid keerde hij echter terug en kwam als brooddichter en verdediger !!! van
het katholicisme en de Spanjaarden aan de bak. De verdienste van deze dichter ligt in het
feit dat hij er in slaagt in zijn sonnetten en oden (de nieuwe dichtvorm toen), die hij in de
eigen taal schrijft, een fijnheid van gevoel weet te vertolken. De loftrompet die hij voor
zichzelf zwaaide maakte hem tot een echte ‘Spaanse Brabander’.
We mogen terecht besluiten dat de 16e eeuw voor Brecht zowel op economisch als op
cultureel vlak een periode van grote bloei was. Deze gemeente heeft mee kunnen genieten
van het ‘centrum van cultuur’ dat Hoogstraten toen was, maar heeft haar eigen zonen
uitgestuurd.
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Op het oorlogspad
Uit de oude doos
Een van de opdrachten die Erfgoed Hoogstraten zichzelf heeft opgelegd is het uitvoeren van
het nodige snuffelwerk bij "historische probleempjes". Zo boog onze werkgroep zich onlangs
op vraag van het Stedelijk Museum over een 6-tal foto's die opdoken in de collectie. Het zijn
enkele negatieven, zonder naam of datering, die duidelijk lange tijd niet uit hun enveloppe
waren geweest. De fotograaf is vooralsnog onbekend, maar hij heeft ons in ieder geval
unieke beelden nagelaten. We zien op de eerste foto de Hoogstraatse Vrijheid ter hoogte
van de Achtelsestraat en het Klein Seminarie, met de huidige voorgevel nog in volle
aanbouw. De datum van de opname is - zeer waarschijnlijk - maandag 13 mei 1940. De
schaduwwerking lijkt op de voormiddag te wijzen.
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Op weg naar een onzekere toekomst
De dag voordien, Pinksterzondag, hadden bijna 25.000 inwoners van Breda onze regio
overspoeld. Hun stad was immers op militair bevel ontruimd, voor een gevecht dat er
uiteindelijk niet zou komen. Een van de twee grote kolonnes ging inderhaast op weg naar
het zuiden, via de N14. De Hoogstratenaren moesten plots voedsel en onderdak vinden voor
bijna 10 keer zoveel volk als er in hun eigen gemeente woonde. Lang niet vanzelfsprekend
en zeker niet in oorlogstijd. Deze "vlucht van Breda" leeft lang in de herinnering van heel wat
streekgenoten. Uit een interview met Tilly Brosens halen we een representatieve passage:
"Zondag liep het hier vol met vluchtelingen uit Breda. We hadden de zware houten poort van
de brouwerij op slot gedaan, maar ons moeder liet ons steeds moeders met kinderen uit de
stroom binnenroepen. Die konden bij ons dan wat uitrusten. In de grote zalen van de mouterij
konden we heel wat mensen onderbrengen. We hadden op de koude natuurstenen vloeren wat
stro uitgespreid en ook in het huis zelf lagen er mensen. Ook het Seminarie lag helemaal vol.
Iedereen in Hoogstraten gaf wat hij had om die massa te eten te geven. Mijn vader raadde hen
sterk aan om niet verder te gaan; gewoon een paar dagen afwachten en dan terugkeren, maar
ze wilden niet luisteren. De volgende morgen zijn ze verder getrokken."
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Links op de foto's zien we dus Bredanaars die zich na een onrustige nacht op het Seminarie
of elders klaarmaken om verder te trekken of die aarzelen over wat ze gaan doen. Velen
zullen tijdens de traumatische vlucht door het Duitse leger worden ingehaald en behouden
terugkeren. Een enkeling geraakt zelfs tot in Zuid-Amerika. Vele tientallen inwoners van
Breda zullen evenwel onderweg omkomen.
"Vive la France!"
In het dagboek van E.H. Josef Lauwerys vinden we nog een impressie van die bewogen
13de mei 1940 (Hoogstratens oorlogsboek, HOK, 1970, p. 19): "Reeds te 5 uur zijn er velen
op de been om zich te wassen, hun proviand aan te spreken en zich gereed te maken om
zuidwaarts te trekken. Aangestelde begeleiders geven hen orders. Aan een jonge Broeder,
die klaagt dat hij in zijn licht kleed niet geslapen heeft van de koude, geef ik een kapoot
(mantel) mee voor de verdere tocht die te 7 uur begint. Weer ziet de straat zwart van het
volk. De Hoogstratenaren hebben nu met eigen ogen de miserie van zulk een vlucht gezien
en niemand denkt er nog aan te volgen.
Ondertussen komen per fiets vluchte nde Nederlandse soldaten aan en ook Fransen, die de
Gelmelstraat, langswaar Duitsers hen in de flank zouden kunnen aanvallen, barrikaderen
met 4 lindebomen die ze ter plaatse omkappen en daarna erachter een pantserwagen
opstellen.
Vandaar noorderwaarts tot aan het begijnhof, beginnen Franse mitrailleurs aan de zuidkant
van elke lindeboom een put te graven, waarin ze zich kunnen verschuilen. Ze spreken zelfs
van de toren op te blazen, om de weg door de Vrijheid te versperren, en gaan mijnen leggen
in de Molenstraat, om ook die weg uit de oostelijke richting af te sluiten.”
De drie militairen op de voorgrond van de volgende foto zijn onmiskenbaar Fransen van het
7de Leger. Zij waren op zeer korte tijd naar de Noorderkempen opgerukt, maar verdwenen
eigenlijk even snel als ze gekomen zijn. Op deze zwart-wit opname zijn ze, ondermeer door
de typische patroontassen, makkelijk te onderscheiden van Belgische troepen. Bovendien
zeult de soldaat rechts met een Fusil Mitrailleur modèle 1924/29. Om welke eenheid het
precies gaat is nog niet bekend. Ten noorden van Minderhout werd in die dagen een
gesneuvelde aangetroffen van het 38ème Regiment d'Infanterie, maar dat hoeft niet te
betekenen dat de soldaten op de foto behoren tot hetzelfde onderdeel. Het zou kunnen gaan
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om een andere eenheid van de 25ème Division d' Infanterie Motorisée, nl. het 121ème RI.
Een bataljon van dat infanterieregiment hield zich al enkele dagen op in onze ruime regio,
maar was zich eveneens volop aan het terugplooien.

Natuurlijk zorgde het opduiken van deze militairen voor onrust in het centrum van ons stadje,
lees maar wat Louis Van Hoeck er over te vertellen had: "De Franse soldaten hadden op
verschillende plaatsen in de Vrijheid schuttersputjes gegraven en ze beschoten van daaruit
soms de overkomende Duitse vliegtuigen met hun mitrailleurs en karabijnen. Ik zei nog bij
mezelf: Laat dat nou toch...straks gooien ze weer bommen! We dachten in ieder geval dat er
ons nog iets te wachten stond en toen zijn we naar het huis van dokter Versmissen gaan
schuilen, voorbij de kerk".

De vele luchtaanvallen door de alomtegenwoordige Luftwaffe, met op 11 mei een twintigtal
doden en gewonden in Minderhout en Hoogstraten, maakten natuurlijk een diepe indruk, zowel
op militairen als op burgers. Toch zijn de meeste van onze inwoners niet vertrokken naar verre
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oorden. Ze weken hoogstens uit naar kennissen in de omgeving. Uit een recent interview met
Jef Dupont weten we dat ook hun gezin op weg ging naar een gehucht van Rijkevorsel.
Onderweg, bij het kruispunt van Gelmelstraat, Klinketstraat en Bouwhoef zagen ze eveneens
Fransen die zich ingroeven. Zijn vader Jeroom keerde prompt terug om thuis sigaren en
cognac voor hen te halen!
Met de vijand op de hielen
De Duitse grondtroepen zijn die 13de mei trouwens al dichtbij. Na een korte schermutseling
met een Belgische voorpost rolt de voorhoede van de SS Verfügungsdivision na de middag
immers door Meerle en Meersel-Dreef. Diezelfde dag duiken de eerste vijandelijke
verkenners op bij Meer en Minderhout. Tijdens hun opmars naar het centrum van
Minderhout en Hoogstraten, de volgende dag, zullen er zelfs burgerslachtoffers vallen. Dat
verhaal zal evenwel voor een andere keer zijn.
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We gaan er van uit dat de andere foto's in de reeks kort voor of kort na de eerste zijn
genomen. We zien o.a. Nederlandse militairen die met de fiets naar het zuiden terugtrekken.
Door de inzet van Duitse parachutisten, o.a. op de Moerdijkbrug en de snelle opmars
doorheen Limburg en Noord-Brabant geraken heel wat Nederlandse militairen afgesneden
van hun hoofdmacht in de Vesting Holland, boven de grote rivieren. Nogal wat van hen
legden zich niet zomeer neer bij de zaak en probeerden via de Kempen en Antwerpen hun
eigen troepen te vervoegen in Zeeuws-Vlaanderen. Het gaat er bij deze wielrijders blijkbaar
nog gedisciplineerd aan toe, hoewel hun blik de spanning van de voorbije dagen verraadt.
Of hoe een paar foto's, enkele interviews, een dagboekuittreksel en een rapport een
dramatische dag uit een nog niet zo ver verleden weer even tot leven kunnen brengen.

Meer info over de werkgroep : francis.huijbrechts@pandora.be
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Open Monumentendag 9 september 2007: Wonen
Wonen, het is een eenvoudige thematitel, maar Open Monumentendag komt bijna altijd
weer uit bij het eenvoudige woord dat precies zegt waar het om gaat: wonen. Het begrip
wonen omvat de hele cultuur van waarden waar mensen mee bezig zijn als ze ergens min of
meer permanent willen verblijven. Een huis is in die cultuur niet eens essentieel. Nomaden
wonen ook. Op sommige plaatsen in de wereld is de onbebouwde ruimte of het
stamverband belangrijker dan het huis.

Toch heeft wonen altijd wel met een omgeving te maken. Je woont bijvoorbeeld in een dorp
of stad, een streek, een land... Maar daar wordt altijd meer mee bedoeld dan alleen maar de
grond of de gebouwen. Een gemeente - het woord zegt het zelf - is in de eerste plaats een
sociale omgeving, een gemeenschap. Wonen betekent dus ook dat je relaties hebt met die
omgeving. Precies in dat netwerk vindt de wooncultuur haar plaats. We mogen het begrip
wonen dus niet reduceren tot het begrip woning.Maar zelfs als we onder 'de omgeving’ in de
eerste plaats ons huis verstaan, dan nog stellen we vast dat wonen veel meer inhoudt dan
een dak boven je hoofd hebben: wonen voldoet aan een hele reeks behoeften, waarvan er
nogal wat te maken hebben met de buitenwereld en onze relatie daarmee: veiligheid,
geestelijke geborgenheid, sociaal verwantschap, imagovorming. Daarnaast zijn er natuurlijk
aspecten als comfort en zelfrealisatie, maar ook die staan niet los van de wereld rondom
ons. Wonen is dus zelfs in zijn allerindividueelste expressie een maatschappelijke en
culturele aangelegenheid. Woningen zijn -zoals alle erfgoed -tekens van wisselwerking met
maatschappelijke en culturele evoluties. Terugblikkend naar het verleden zijn huizen sporen
van de samenleving en dus veel meer dan een verzameling slim gestapelde stenen.

Open Monumentendag vindt dit jaar plaats op zondag 9 september. In Hoogstraten
stellen we geen klassieke woonhuizen open, maar wel de Meirberg in Meer. De
Meirberg is het oudste beschermde monument van Vlaanderen. Duizenden jaren
geleden woonde hier een cultuur van jagers-verzamelaars.
Meer informatie volgt in onze nieuwsbrief van september.
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