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Nieuwsbrief september 2012
Erfgoed Hoogstraten, Leemstraat 9b, 2320 Hoogstraten

vzw erfgoed hoogstraten
Beste leden,
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert Erfgoed Hoogstraten in het najaar een boeiende
daguitstap. Zoals u in voorgaande nieuwsbrieven kon lezen, ontdekken we dit jaar de
boeiende geschiedenis van de stad Lier. Dit doen we op zondag 7 oktober 2012.
Wat staat er allemaal op het programma:
8u:
Vertrek aan de Pax
9u15-10u: Aankomst Lier – Verwelkoming en ontvangst door een gids, met koffie
en een Liers Vlaaike
10u-12u: Historische stadswandeling met bezoek aan het begijnhof
12u-14u: Middagmaal (menu: Verse dagsoep – Vol-au-vont met sla en frieten –
Dame blanche – drankje bij de maaltijd en koffie of thee na het dessert)
14u-15u: Bezoek aan stadhuis
15u-16u: Bezoek aan Sint-Gummaruskerk
16u-17u: nagenieten, hopelijk op een mooi terrasje
18u15:
Aankomst aan de Pax

Inschrijven kan door uw naam op te geven bij:
Benedikte Dewaele – benedikte.dewaele@telenet.be
Josée Verbreuken – josee.verbreuken@telenet.be – 03/314.56.33 of 0494/48.69.50
En door het deelnemingsbedrag van 40 € voor erfgoedleden – 42 euro voor nieterfgoedleden over te schrijven op rekeningnummer: BE59 8601 1434 8026 –
SPAABE22. Zo spoedig mogelijk inschrijven, uiterlijk 1 oktober.

Lier is één van Antwerps’ parels, bij velen ongekend. Zoals eerder vermeld is het ontstaan
van Lier nogal onduidelijk, toch heeft het een zeer rijke geschiedenis. Archeologische
muntvondsten wijzen al op bewoning tijdens de Romeinse periode. Sint-Gummarus
(gestorven in 714) heeft een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van de stad. In
764 zou een houten kapel zijn opgericht, waar dan later een nederzetting groeide die stad
werd. In 1212 verkreeg Lier stadsrechten van hertog Hendrik I van Brabant. De bloeiende
lakennijverheid en de veemarkt brachten economische expansie in de 13de en 14de
eeuw. Heel wat van Liers’ belangrijkste gebouwen dateren van deze periode.
In 1244 werd gestart met het graven van een omwalling rond de eigenlijke stad met de
Grote Markt als centrum. De laatste verbinding, met de Sint-Jansbrug, dateert pas van
1317. Het begijnhof werd opgericht buiten de wallen en de eerste liefdadig1
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heidsinstellingen ontstonden. Het begijnhof van Lier ontstond, vermoedelijk, in de eerste
helft van de 13e eeuw. Dan gingen spontaan een aantal ongehuwde vrouwen buiten de
eerste omwalling samenwonen in de buurt van het huidige begijnhof, waar zich toen een
jachtslot van de hertog van Brabant bevond. Aleidis, de echtgenote van hertog van
Brabant Hendrik III schonk aan de religieuze vrouwen grond voor een kapel. Zo groeide
het Lierse begijnhof. In 1258 kregen de begijnen de toelating om over een eigen kerk en
pastoor te beschikken.

Het begijnhof

Toch dateren de meeste huizen uit de 17e en het begin van de 18e eeuw. In de jaren
negentig werden grote delen gerestaureerd. Zo werd de oostelijke "grachtkant" volledig
vernieuwd, inbegrepen het interieur van de huisjes. Ze hebben hun voorgevel richting
begijnhof, terwijl hun achtergevel (die grenst aan de kleine Nete) zonder venster is. De
laatste begijn overleed er in 1994.
Vanaf de 13de eeuw en vooral in de loop van de 14de eeuw vond een sterke
economische expansie plaats ten gevolge van de bloei van de lakennijverheid. Het
privilegie tot het houden van een eigen lakenmarkt wordt toegekend in 1368. Het recht tot
het houden van een eigen veemarkt (verworven in 1309) betekende eveneens een
belangrijke bron van inkomsten. Dit gaf een enorme weerslag op de interne bloei van de
stad: de oprichting van een lakenhal (1367) en belfort (1369), de bouw van de SintGummarustoren (1378), de bouw van Sint-Jacobskapel met godshuis (1383) en de bouw
van de zogenaamde "binnenpoorten", dit zijn versterkte poorten op de kruispunten van de
waterlopen.
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Hoewel de bouw van de gotische Sint-Gummaruskerk al in 1378 door de bouwmeestersfamilie Keldermans gestart werd, werden de werken uiteindelijk pas in de 18de eeuw
afgerond. Het spreekt voor zich dat de kerk toen al enkele eeuwen in gebruik is.

De Sint-Gummaruskerk

Tijdens de 14de en de 15de eeuw werd er volop aan stadsontwikkeling gedaan met onder
andere de bouw van het Vleeshuis in 1418. Door de religieuze bloei, vestigen er zich
steeds meer nieuwe kloosterorden in de stad: de zwartzusters (1407), de cellebroeders
(1460) en het Sionsklooster (1469). Er worden enkele refugiehuizen gebouwd en er
ontstaan opnieuw nieuwe liefdadigheidsinstellingen (onder meer het Sint-Barbaragodshuis
in de Begijnhofstraat, 1473). In de 15de eeuw was Lier uitgegroeid tot een omwalde stad
met een typisch radio-concentrisch stratenpatroon en de Grote Markt als knooppunt van
de voornaamste wegen, die via de versterkte poorten de stadskern straalsgewijs
verbonden met het platteland en steden als Antwerpen, Mechelen en Aarschot.
Het verval van de lakennijverheid vanaf 1475 en de rampzalige jaren in verband met de
godsdiensttroebelen (tweede helft 16de eeuw) veroorzaakten een status quo in de
stadsontwikkeling. Door het herstel van de kerkelijke macht onder Albrecht en Isabella
(1598-1621) verschenen nieuwe kloosterorden in de stad of kloosters werden vergroot of
vernieuwd. Kerken werden hersteld of verrijkt met meesterwerken (Sint-Gummarus).
Bovendien was er de bouw van de begijnhofkerk (1663-1681).
Er was een nieuwe periode van rust en relatieve bloei onder het Oostenrijkse bewind
(1713-1792). Ten gevolge hiervan werden andermaal belangrijke openbare werken
uitgevoerd: de oprichting van openbare pompen, de vernieuwing van bruggen (onder meer
de Kluizebrug en de Sint-Jansbrug), enz. Het hoogtepunt vormde evenwel de bouw van
een grotendeels nieuw stadhuis in 1740-1745 naar ontwerp van architect J.P. Van
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Baurscheit. In het tweede kwart van de 18de eeuw waren grondige herstellingen
noodzakelijk. De opdracht werd toevertrouwd aan Jan Pieter Van Baurscheit, de Jonge.
De werken werden aangevat in 1740. Van het oorspronkelijke gebouw zou bewaard
blijven wat kon hergebruikt worden: voor- en achtergevel zijn nieuw. Uiteindelijk bleef
voornamelijk een gedeelte van de binnenmuren en funderingen van de oude constructie
bewaard. De voorpui werd geplaatst in 1742 en de gevels voltooid in 1744. Het interieur
werd verder verfraaid in de loop van de tweede helft van de 18de eeuw tot aan de Franse
Revolutie .

Het stadhuis

De industrialisatie van Lier startte al midden de 18de eeuw en tegen het einde van de eeuw
werden heel wat gebouwen binnen de stadsvesten omgevormd tot fabriek. Vanaf de 19de
eeuw nam de ontwikkeling van de stad een volle vaart. De stad binnen de vestingen werd
stilaan te klein waardoor de ontwikkeling, na de verlaging van de vesting, hierbuiten verder
ging.
Tijdens de eerste wereldoorlog leed Lier enorm en meer dan 700 woningen gingen
verloren. De stadsontwikkeling na de oorlog bood de mogelijkheid om riolering aan te
brengen, straten te verbreden en gevels op te frissen en te verfraaien. De stad zoals we
ze nu zien is het gevolg van de heropleving van Lier na de wereldoorlogen. Het is dan ook
een enorme aanrader om samen met ons deze fantastische stad te ontdekken op 7
oktober.
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