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Nieuwsbrief september 2014
Erfgoed Hoogstraten, Leemstraat 9b, 2320 Hoogstraten

vzw erfgoed hoogstraten
Beste leden,
We hopen dat jullie hebben kunnen genieten van een ontspannend verlof - al dan niet in
verre oorden - of dat er mogelijk nog een reisje op stapel staat. Deze vakantieperiode kwam
in ieder geval juist op tijd na een opvallend hectische eerste jaarhelft.
Op de Algemene Vergadering van eind juni is er trouwens een vernieuwde Raad van
Bestuur aangetreden en deze kwam begin augustus een eerste keer bij elkaar om een
aantal aandachtspunten en projecten voor de nabije toekomst op een rijtje te zetten. We
moeten daarbij wel realistisch blijven en terdege rekening houden met onze beperkingen.
Erfgoed Hoogstraten draait immers op een relatief kleine kern van vrijwilligers die hun tijd en
energie dienen te verdelen over hun passie voor aspecten van ons erfgoed, een gezin, een
druk beroepsleven en/of andere prioriteiten. Lang niet zo vanzelfsprekend.

De voorzitter in goed gezelschap kort na de AV 2014. Patrick Melis kon zich die dag echter niet vrijmaken zodat ik
het moederziel alleen moest opnemen tegen deze twee pittige jongedames in het bestuur. (foto Sonia Dierickx).

Het kwam goed uit dat we deze zomer de batterijen weer wat konden opladen, want er staat
ook de volgende maanden nog een en ander op de agenda. Noteer alvast de uitreiking van
de Erfgoedprijs in Meersel-Dreef op 14 september, de Dag van de Trage weg op 19 oktober
in Meerle en de uitstap naar twee mooie erfgoedsites in Limburg op 26 oktober.
Mogelijk tot dan!
Francis Huijbrechts, voorzitter
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Algemene vergadering
Zaterdag 28 juni 2014
De jaarlijkse ledenvergadering van vzw Erfgoed Hoogstraten werd georganiseerd op 28 juni
in Dienstencentrum “’t Gebuurt” in Hoogstraten.

Na een beknopt jaaroverzicht door voorzitter Francis Huijbrechts nam penningmeester Bene
Dewaele twee van de obligate onderdelen voor haar rekening, namelijk het financieel verslag
2013 en de begroting 2014.
Een volgend agendapunt was een beperkte wijziging aan de statuten. We hebben immers al
een tijdje moeite om voldoende mensen aan te trekken die mee aan de kar willen trekken en
die verantwoordelijkheid willen nemen voor onze vzw als geheel, kortom bestuursleden. Dat
is een evolutie die zich natuurlijk niet beperkt tot EH, maar iets waar nogal wat verenigingen
momenteel mee kampen. Het probleem is evenwel dat er bij de stichting van Erfgoed
Hoogstraten ruim 10 jaar geleden in de statuten werd opgenomen dat we “minstens zeven”
bestuurders moeten hebben, maar daar komen we niet (meer) aan en dat is iets wat we op
korte of middellange termijn niet zien veranderen. Op voorstel vanuit de Raad van Bestuur
werd dus het minimum aantal bestuurders herleid naar vier, zodat we conform de bepalingen
in onze statuten kunnen blijven werken. Uiteraard moet onze vzw zelf ook correct te werk
gaan om wettelijk te kunnen optreden in dossiers waar dit nodig is.
Vervolgens waren de wijzigingen binnen het bestuur zelf aan de orde. Zo stelden Piet Van
Deun, Stijn Cools, José Verbreuken en Frans Horsten dit jaar om uiteenlopende redenen
hun mandaat ter beschikking. De voorzitter maakte van de AV gebruik om deze uittredende
bestuurders te danken voor hun jarenlange inbreng en inzet en er werd een kleine attentie
overhandigd door de penningmeester.
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Volgens onze statuten moeten we overigens om de zes jaar de Raad van Bestuur
vernieuwen en 2014 hoort in dat rijtje thuis. Patrick Melis, Benedikte Dewaele, Francis
Huijbrechts en nieuwkomer Noor Van Coillie hadden zich kandidaat gesteld en ze werden
unaniem (her)verkozen voor een bestuursmandaat van 6 jaar.
De hoofdmoot van de Algemene Vergadering bij Erfgoed Hoogstraten wordt doorgaans
gevormd door bijdragen vanuit de werkgroepen die momenteel binnen onze vereniging actief
zijn: Funerair Erfgoed, Oude Voetwegen, Bouwkundig Erfgoed, Op het Oorlogspad en de
Projectgroep “Hoogstraten 1814”. Er werd telkens een stand van zaken gegeven en enige
duiding bij de doelstellingen, de aanpak en de verwezenlijkingen.
Tot slot wees de voorzitter op enkele activiteiten die nog op stapel staan voor 2014, zoals de
Open Monumentendag en de uitreiking van de Erfgoedprijs op 14 september, de
Herfstuitstap naar enkele mooie erfgoedsites in Limburg (Alden Biezen en de abdij van
Herkenrode) en de tentoonstelling en de onthulling van het kunstwerk i.v.m. “Hoogstraten
1814”.
Na de Algemene Ledenvergadering volgde een interessante uiteenzetting door Jan
Huijbrechts over het handvol mannen uit de regio Hoogstraten die tijdens de Eerste
Wereldoorlog werden ingezet bij de strijd in Centraal-Afrika en daarna werd een bezoek
gebracht aan “Congo aan de IJzer”. Deze reizende tentoonstelling handelt over een kleine
groep Afrikanen die als Belgische militairen dienden in de loopgraven aan het Westelijk front.
Ze liep van eind juni tot midden juli en werd op initiatief van Erfgoed Hoogstraten in “’t
Gebuurt” opgesteld. Het verband met de Eerste Wereldoorlog lag voor de hand aangezien
28 juni 2014 precies de 100ste verjaardag is van de eerste schoten voor dit mondiale conflict
(de moordaanslag in Sarajevo).

Na de AV konden onze leden kijkje nemen op de tentoonstelling “Congo aan de IJzer” (foto Francis Huijbrechts)
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Open Monumentendag
Zondag 14 september 2014
Tijdens Open Monumentendag staat het onroerend erfgoed in de kijker. Het thema voor dit
jaar is 'Erfgoed vroeger, nu en in de toekomst'. In Hoogstraten worden vijf monumenten
opengesteld: de oude pastorij van Wortel, de Laermolen, de Meerselmolen, de SintKatharinakerk en het begijnhofhuis nr. 19. De oude pastorij van Wortel, Meerselmolen en
begijnhofhuis nr.19 werden herbestemd en zijn nu erg mooie, moderne en comfortabele
woningen geworden.
Oude Pastorij van Wortel
De pastorie dateert vermoedelijk uit 1740, Pastoor Melchior Taeymans brak toen een oude
pastorie af die rond 1610 werd gebouwd. Met gerecupereerd bouwmateriaal bouwde hij de
huidige pastorie, een gebouw in sobere en traditionele baksteen- en zandsteenstijl. Het O.L.-Vrouwkapittel te Antwerpen was te Wortel in het bezit van het pastoorsrecht, wat
betekende dat zij verantwoordelijk waren voor het huisvesten van de pastoor maar dat zij
ook het recht hadden op de tienden, een belasting op oogst. In 1758 vaardigde het kapittel
een nieuwe belasting uit, een tiende van de aardappelenoogst moest vanaf nu worden
afgestaan. De boeren van Wortel protesteerden hevig tegen deze “aardappeltiende” en
omdat de toestand zo gevaarlijk gespannen was, durfde niemand deze belasting op te halen.
Het kapittel besloot dat de toenmalige pastoor van Wortel, G.P.Collins, in het vervolg voor
deze ophaling moest instaan. Voor het opstapelen van de oogst en de aardappelen werd
een tiendenschuur gebouwd naast de pastorie onder het toeziend oog van Pastoor
G.P.Collins. Bovendien kocht hij voor het ophalen van de oogst een nieuw “kapittelpaard”dat
een stal kreeg onder het dak van de pastorie. Van deze tiendenschuur blijft vandaag niets
meer over, ze werd afgebroken in 1822 en het nog bruikbare hout en de dakpannen werden
openbaar verkocht. Rond 1766 werd de pastorie verder uitgebreid met een houtschuur om
hout en turf droog te houden. De rekeningen hiervoor werden ook door het kapittel betaald.

In de loop der jaren verbleven niet enkel pastoors op de pastorie. In de Franse tijd, eind 18de
eeuw , logeerden een Franse generaal negen dagen op de pastorie en heel wat soldaten in
de pastorie, de schuur en op den hof. Of einde 19de eeuw woonden er douaniers omdat de
pastoor toen in een eigen huis woonde op Rooimans naast een vrije school die hij had
opgericht.
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Op 23 oktober 1961 werd de pastorie openbaar verkocht. Het gebouw, de vijver en de tuin
was vanaf die dag het eigendom van Marcel Sommen, gemeentesecretaris van Merksplas.
Het is zijn zoon, Dirk Sommen die vandaag de restauratie voltooit waarvoor hij samen met
zijn vader het initiatief nam. Het gebouw is in de laatste fase van een jarenlange restauratie
en is eenmalig te bezoeken. Het krijgt opnieuw een woonfunctie.

De restauratie van de pastorie van Wortel werd uitgevoerd door aNNo architecten. Het team
van aNNo architecten is gespecialiseerd in restauratie- en renovatie van monumenten,
historische gebouwen en ensembles, beschermd of opgenomen in de inventaris van het
waardevol erfgoed. Bij de restauratie vertrekken zij vanuit de bestaande toestand (opmeting,
bouwfysisch, materiaaltechnisch, bouwhistorisch onderzoek) om samen met de
opdrachtgever op zoek te gaan naar nieuwe mogelijkheden voor het gebouw al dan niet in
combinatie met nieuwe architectuur.

De historisch waardevolle pastorie van Wortel werd in 2002 erkend als een beschermd
monument. De opdracht voor de architecten bestond uit de restauratie en integratie van het
gewenste bouwprogramma - met name wonen op het gelijkvloers en de verdieping. De
restauratie betrachtte de respectvolle integratie van dit bouwprogramma en de bijhorende
eisen qua comfort, hygiëne en veiligheid. Het gebouw werd gerestaureerd volgens de
principes van het charter van Venetië, een zachte restauratie, waarbij de geschiedenis van
het gebouw met al zijn aanpassingen en verbouwingen, gerespecteerd werd.
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Een kritische ingesteldheid is daarbij echter vereist. Weinig waardevolle of storende
elementen werden herdacht of waar nodig verwijderd. Belangrijke elementen die de
monumentwaarde van het geheel versterkten, werden geconserveerd of in ere hersteld.
Nieuwe noodzakelijke ingrepen werden ook aangebracht zonder aan onze tijd te
verloochenen, maar meegaand aan de sfeer van het monument. Dit betekent dat ze
eigentijds van vormgeving, techniek en materiaalkeuze zijn zonder alle aandacht op te eisen.
De nieuwe ingrepen zijn zoveel mogelijk omkeerbaar.
Optreden muziekgroep
De muziekgroep “Cuisine à la Minute” zal een optreden geven in de tuin van de pastorij.
Wanneer? Zondag 14 september van 10u-18u
Waar? Pastorijstraat 31 - 2323 Wortel
De Laermolen
De Laermolen aan de brug over de Mark wordt voor het eerst vermeld in 1391, maar is
waarschijnlijk ouder. In de jaren 1990 was hij in verval geraakt en zelfs gedeeltelijk
afgebroken. In 2004 werd de restauratie afgerond en sindsdien is de molen weer
maalvaardig.
Wanneer? Zondag 14 september van 10u-18u
Waar? Molenstraat 21 – 2320 Hoogstraten

De Laermolen in het begin van de twintigste eeuw

Meerselmolen
Aan deze oude arm van de Mark stond zeker al in 1382 een (houten) watermolen. Hij had
een onderslagrad en was ingericht als (olie)slagmolen. Later werd de molen aangepast om
ook graan te kunnen malen. De huidige molen uit 1910 is beschermd. In 1998 is hij
gerestaureerd en kwam er een gezinswoning in de molen. Op Open Monumentendag is hij in
werking.
Wanneer? Zondag 14 september van 10u-18u
Waar? Dreef 2 – 2328 Meersel-Dreef
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Huis Sinte-Cecilia op het begijnhof
Het begijnhof van Hoogstraten is één van Vlaanderens mooiste. In 1993-1998 vond er een
bijzonder restauratieproject plaats dat met nationale en internationale prijzen werd
gelauwerd. Sinds 2013 is een van de oudste huisjes, Sinte-Cecilia, omgevormd tot een
vakantiewoning: die is tegelijk authentiek én comfortabel hedendaags. Het is voor het eerst
dat een monument uit de Unesco-lijst van het Werelderfgoed is erkend als vakantiewoning.
Wanneer? Zondag 14 september van 10u-18u - bezoek enkel mogelijk onder leiding van een
gids – om het half uur begint er een nieuwe gidsbeurt.
Waar? Begijnhof 19 - 2320 Hoogstraten

Tentoonstelling in de Sint-Katharinakerk Hoogstraten
Het thema van de tentoonstelling is restauratie. Ter ere van Maria Bruurs en Karel Aerts
worden in de tentoonstelling volgende accenten gelegd:
- Maria Bruurs en de restauratie / hernieuwing van de Heilig-Bloedprocessie. Met als
hoofdaccent de groep van de Heilige Katharina.
- Karel Aerts en de restauratie van historische beelden, wandtapijten en glasramen.
Maria Bruurs, lid van de Heilig-Bloedstichting, is de grote dame van de nieuwe Heilig
Bloedprocessie. Zij zorgde ervoor dat de vele ontwerpen en ideeën van processiebouwers
Remi Lens en Jozef Lauwerys effectief werden uitgevoerd na de vernieling van kerk en toren
op 23 oktober 1944. Karel Aerts maakte 30 jaar deel uit van de Kerkfabriek, als lid en als
voorzitter. Hij is altijd nauw betrokken geweest bij het oplossen van alle problemen die een
kerkgebouw met zich meebrengt. Op vrijdag 12 september om 19.30 uur in de SintKatharinakerk vieren parochie, kerkraad en Heilig Bloedstichting met een huldeconcert Maria
Bruurs en Karel Aerts.
Wanneer? van vrijdag 12 september tot zondag 21 september - telkens van 13 tot 17 uur op Open Monumentendag van 13 tot 18 uur.
Waar? Vrijheid – 2320 Hoogstraten
Algemeen infopunt: Stedelijk Museum Hoogstraten, Begijnhof 9, 03 340 19 80,
museum@hoogstraten.be
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Erfgoedprijs 2014
Kapellen in de kijker
Nadat we vorig jaar onze beschermde monumenten extra in het daglicht gesteld hebben met
een fietstocht, worden er dit jaar opnieuw erfgoedprijzen uitgereikt. Als thema is er gekozen
voor “kapellen”. Als snel bleek dit een zeer ruim onderwerp: van relatief grote bakstenen
gebouwen zoals O.L.Vrouw op den akker in Minderhout, tot tientallen plastic kapelletjes in
bomen. Uiteraard heeft iedere kapel zijn eigen verhaal. Gezien er altijd gebouwen in de
prijzen vallen is er, binnen dit thema, bewust gekozen voor de “bakstenen” kapellen die in
iedere gemeente terug te vinden zijn. Binnen dit onderdeel delen niet alle kapellen hetzelfde
verhaal. Zo heb je enkele kapellen die tijdens de 19de eeuw zijn ontstaan, sommige zijn veel
ouder of staan op een plaats waar voorheen ook al een kapel stond. De meeste kapellen zijn
echter gebouwd rond de 2de wereldoorlog. Net voor de oorlog kreeg zo in Meerle ieder
gebuurte geld voor een eigen kapel, naar aanleiding van de 100ste verjaardag van de
Boerinnenbond. Na de oorlog werden veel kapellen opgericht ter bedanking voor de
vrijwaring van het gebuurte. Een wat speciale kapel is deze die in 1945 op de landsgrens bij
Meerle werd opgericht en in 1949 uitgebreid met een kruisweg. Dit is een kapel van een
Nederlandse parochie - Ulicoten - op Belgisch grondgebied.
Deze kapellen zouden er echter niet meer zijn zonder de goede zorgen van de
omwonenden. Vele van deze kapellen zijn gerestaureerd, ze worden proper gehouden, het
gras wordt afgereden en sommige zijn zelfs voorzien van een mooie tuin! Het is
hartverwarmend om vast te stellen dat er nog zo goed voor gezorgd wordt. Tijdens deze
erfgoedprijs willen we dus niet alleen de eigenaars, maar ook de mensen die instaan voor
het onderhoud, een hart onder de riem steken.

De uitreiking van de Erfgoedprijs zal plaatsvinden op zondag 14 september in de SintLuciakapel te Meersel-Dreef om 14u. Iedereen is uiteraard welkom om dit bij te wonen.

Selectie 2014

Hoogstraten:
 Heilig Bloedlaan, kapel met Lourdesgrot – Stedeakkers - gebouwd in 1883
 Dr. Versmissenstraat/Buizelstraat O.L.V. van Vrede - gebouwd in 1939
 Moerstraat/Katelijnestraat St. Katharina - gebouwd in de 18de eeuw, met oudere
oorsprong 15de eeuw
 Gelmelstraat, 94 H. Hartkapel of kapel v.d. Bouwhoef - gebouwd circa 1880
Minderhout:
 Hal - gebouwd in 1945
 Minderhoutsestraat - gebouwd in 1953
Wortel:
 Poeleinde
 Grote Plaats - gebouwd kort na WO II
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Meerle:
 Groot Eyssel / Rietstraat O.L.V. - gebouwd in 1947
 Strijbeekseweg/Groot-Eyssel O.L.V. - gebouwd in 1955
 Meerledorp 48 O.L.V. van Meerle (naast apotheek) - gebouwd kort na WO II
 Voort / Zwartvenweg O.L.V. - gebouwd in 1937
 Chaamseweg O.L.V. ( naast voetbalplein ) - gebouwd kort na WO II
 Chaamseweg Domein Elsakker H. Hartkapel - gebouwd in 1920 ter gelegenheid van het
huwelijk van generaal William Lauwers en Jeanne Dupret. (zie foto onder)



Spieringstraat / Slikgat. O.L.V. - gebouwd in 1937 (zie foto onder)
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Ulicoten St. Bernarduskapel - gebouwd in 1945
Heerle, 4 O.L.V. ( in de berm met picknicktafel ) - gebouwd in 1937
Paddegracht, kapel "Notre Dame du Sacré Coeur" - gebouwd eind 19de – begin 20ste
eeuw (zie foto onder)

Meer:
 Terbeeksesteenweg 31, Mariakapel - gebouwd in 1945
 Maxburgdreef 4, Mariakapel
 Meerleseweg 3 H. Rosalia - gebouwd in 1945 uit dankbaarheid
 Beekse straat
 Meerseweg St. Jozefkapel - gebouwd in 1846
Meersel-Dreef:
 Nieuwe Dreef / Heieinde - gebouwd in 1941
 Klein Eyssel 25 O.L.V. - gebouwd in 1937
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Alden Biesen en Herkenrode
Onze jaarlijke uitstap op zondag 26 oktober 2014
Zoals reeds aangekondigd leidt deze jaarlijkse daguitstap van Erfgoed Hoogstraten ons naar
Limburg en zijn prachtig patrimonium. De keuze is gegaan naar twee grote sites die op het
eerste zicht veel van elkaar weg hebben, maar met elk hun eigen verhaal en eigen
geschiedenis. Beiden kennen hun oorsprong in dezelfde periode, het einde van de 12de
eeuw, maar waar Alden Biesen een Landcommanderij is, vormt Herkenrode een abdijsite.
Dagindeling:


8u vertrek aan Pax, Dr. Versmissenstraat Hoogstraten
Bij aankomst in Alden Biesen starten we met een koffie of thee en een koffiekoek in
Alden Biesen.



Voormiddag bezoek aan Alden Biesen met een bezoek aan de kerk, de
binnenpleinen, het luxueuze appartement van de landcommandeur, een wandeling
door de Franse tuin en een bezoek aan het onthaalcentrum.



12u middagmaal
menu: dagsoep – Varkenshaasje met Haspengouwse appeltjes en peertjes en
krokketjes – Dame blanche en 1 consumptie (water/frisdrank/bier)



14u vertrek naar Herkenrode



14.30u-16.30u rondleiding belevingscentrum Herkenrode
Waarbij de gids je vertelt in het chronologische parcours over de boeiende
geschiedenis van 600 jaar vrouwen op Herkenrode



16u30-17u vrij
Om rond te lopen in Herkenrode en de tuinen



17u vertrek naar Hoogstraten



18.30u aankomst aan de Pax

Praktisch
Leden van Erfgoed Hoogstraten betalen hiervoor 50 € alles inbegrepen – niet leden: 55 €
Inschrijven voor 12 oktober bij Benedikte Dewaele mail: Benedikte.dewaele@telenet.be of
0476/25.34.17. en door overschrijving van het bedrag op reknr. BE59 8601 1434 8026 van
vzw Erfgoed Hoogstraten met vermelding reis Alden Biesen-Herkenrode.
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ALDEN BIESEN
Alden Biesen is de naam van de vroegere landcommanderij van de Duitse Orde in
Rijkhoven, Bilzen en tot 1795 de hoofdzetel van de balije Biesen. Alden Biesen is nu
uitgebouwd tot een cultuurcentrum van de Vlaamse Overheid. De architecturale uitwerking
van het geheel geeft blijk van een verrassende dualiteit tussen enerzijds een middeleeuwse
besloten waterburcht met krijgskundige betekenis en anderzijds geeft het geheel vorm aan
een weids openliggend classicistisch opgevat kasteel.

1.1 Ets Alden Biesen van begin 18de eeuw

Alden Biesen vroeger
De landcommanderij Alden Biesen met aan het hoofd een landcommandeur, was de
hoofdzetel van de balije Biesen van de Duitse Orde in het land van Maas en Rijn vanaf 1220
tot het einde van het Ancien Régime. Deze balije bevatte het priesterconvent en
administratief centrum Nieuwen Biesen te Maastricht (in 1468 overgegaan van Kleine Biesen
te Geleen naar Maastricht) en de Commanderij Saint-André, een stadsresidentie te Luik,
waar het hoofd van de balijepriesters, de grootpastor resideerde. De 10 onderhorige
commanderijen (bevattende stadsresidenties, kastelen en pachthoeven met uitgestrekte
landerijen), werden elk van hen beheerd door een commandeur, onder het gezag van de
landcommandeur. De 12 verschillende commanderijen lagen verspreid over het huidige
Belgisch Limburg, Nederlands Limburg, Vlaams-Brabant, Noord-Brabant en de Duitse
deelstaat Noordrijn-Westfalen. De landcommandeur zelf stond onder het gezag van de
grootmeester van de Duitse Orde.
De 12 onderhorige commanderijen van Alden Biesen, in volgorde van verwerving en
aanhechting aan de landcommanderij waren:
 Commanderij Bekkevoort bij Diest (in 1229-1230)
 Commanderij van Bernissem of Bernshem, bij Sint-Truiden (rond 1235)
 Commanderij van Sint-Pieters-Voeren (1242)
 Commanderij Saint-André in Luik (1254)
 Commanderij Siersdorf in het Rijnland (1255)
 de Rijksheerlijkheid Gemert in Noord-Brabant (1270)
 kasteel van Ordingen onder Sint-Truiden
 Commanderij Sint-Aegidius bij Aken (1328)
 Nieuwen Biesen in Maastricht (1362)
 Commanderij Ramersdorf bij Bonn (1371)
 Commanderij van Gruitrode in de Limburgse Kempen (1417)
 Jungen Biesen bij Keulen
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De commanderijen situeerden zich bijna alle op de Oost-West verbinding tussen Keulen,
Aken, Maastricht en Leuven met als uitzondering de Rijksheerlijkheid Gemert in het
hertogdom Brabant. De jongste commanderij, onderhorig aan Alden Biesen, was de
Commanderij Aschaffenburg die door toedoen van landcommandeur Damian Hugo Philipp
von Schönborn in 1749 toegevoegd werd aan Alden Biesen.
Op een ets uit omstreeks 1700 (foto 1.1.) van de hand van Romeyn de Hooghe opgevat als
een wandkalender staan de gebouwen van de landcommanderij afgebeeld. De waterburcht
is nog voorzien van gesloten en met een slotgracht omringde voorburchten met buitenhof en
kerk. Rondom de centraal geplaatste afbeelding van de landcommanderij staan de 12
onderhorige commanderijen afgebeeld met titel en wapen.
De bouwgeschiedenis, brand en renovatie
Algemeen
Het gebouwenbestand van Alden Biesen, gegroepeerd rond drie hoven (buitenhof, voorhof
en tuin orangerie) vormt een organisch geheel dat via bedachte verkeersassen goed aansluit
op het bestaande wegennet naar Hoeselt en Bilzen en weidser naar Maastricht.

1.2 Voorhof Alden Biesen

De opbouw van de landcommanderij
De zes eeuwen durende uitbouw van deze landcommanderij is sterk verweven met het wel
en wee van de Duitse Orde. Na het debacle in Palestina verplaatsten de ridderorde haar
activiteiten naar West- en Oost-Europa. De orde groeide in de eerste helft van de 13e eeuw
via door keizer en paus toegelaten schenkingen onder grootmeester Herman van Salza uit
tot een politieke factor van groot belang. De orde verwierf alzo een enorm arsenaal aan
bezittingen zoals stadsresidenties, kastelen, pachthoeven van Spanje tot het Balticum.
In een groots gebaar van voorbedachte gulheid schonken graaf Arnold III van Loon en zijn
zus Mechtildis van Are, de abdis van Munsterbilzen in deze traditie met instemming van haar
kapittel in 1220 aan de Duitse Orde een kapel te Biesen met al haar rechten en
aanhorigheden, gelegen in Rijkhoven, nu een deelgemeente van Bilzen. De geschonken
kapel was het voorwerp van Mariadevotie met bedevaarten naar een miraculeus Mariabeeld.
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Rondom verrezen de gebruikelijke bijgebouwen, zoals een gasthuis ter verzorging van de
passanten op weg naar Santiago de Compostella met ondersteuning door ridders en
priesters van de Duitse Orde. Biesen was immers gelegen op een belangrijke handelsroute,
de grote Oost-West verbinding van het Maas-Rijnland via Brabant naar Vlaanderen, die
zorgde voor een toenemende populariteit. Dit alles was gelegen in een zompig gebied
begroeid met biezen en verkreeg alzo de naam Biesen.
Na de schenking van het goed aan de Fratres Domus Hospitalis Sanctae Mariae
Teutonicorum in Jerusalem of de Broeders van het Hospitaal van Onze-Lieve-Vrouw der
Duitsers in Jeruzalem, bouwden de ridders van de orde een vestiging uit op de geschonken
landerijen. Dit kon dank zij de inkomsten in geld en natura van de schenking. Biesen groeide
alzo in het begin van de 14e eeuw uit tot hoofdzetel van de balije Biesen, die in de loop der
eeuwen twaalf onderhorige commanderijen in het Maas-Rijngebied zou tellen.
Omstreeks 1362 verliet de Duitse Orde het onveilige en vochtig gelegen Biesen om in de
commanderij Nieuwen Biesen in Maastricht haar nieuwe hoofdzetel van de balije Biesen te
vestigen. De oude nederzetting, allengs Alden Biesen genoemd, bleef troosteloos achter en
raakte in verval.
In 1543 keerde de Orde terug naar Alden Biesen en liet de toenmalige landcommandeur
Winand van Breill op het vervallen domein een goed verdedigbare met water omgeven
kloosterburcht bouwen met een robuust en gesloten karakter. Met de bouw van de
klokkentoren was dit kasteel, opgetrokken in de traditie van de laat-middeleeuwse beveiligde
waterburchten, in 1566 voltooid. In 1571 werd met de voorburchten begonnen die het
toenmalige voorhof afsloten. Alden Biesen herrees. Het zou tot het einde van de 18e eeuw
een permanente bouwwerf blijven waarbij elke nieuwe landcommandeur in de stijl van de tijd
zijn eigen stempel drukte op de uitbouw van de landcommanderij.
In 1616 werd het zogenaamde gasthuis van Alden Biesen gebouwd. Daarin hield een
priester van de Duitse Orde school voor de omwonende jeugd. Het werd in 1716 een
herberg voor ambachtslui, winkeliers, bezoekers en vreemd personeel.
Onder landcommandeur Godfried Huyn van Geleen verrees er een nieuwe barokke kerk
(gebouwd in 1634-1638) ter vervanging van de oude middeleeuwse O.-L.-Vrouwekapel. Aan
de rijke stoffering ervan werkten Luikse ambachtslui. In het gaanpad naar het altaar is het
middeleeuwse graf van de bisschop van Koerland, Edmund von Werth aangebracht en
afgedekt met kalkstenen grafplaat met de beeltenis van bisschop in pontificaal ornaat.
Staande en zegenend in een gotisch kerkportaal verwelkomt de erboven aangebrachte
wenkende hand Gods de aflijvige bisschop naar hogere sferen met aan weerszijden
zwevende engeltjes. Een aantal stijlkenmerken van de grafplaat verwijzen naar een
belangrijk Maaslands atelier zoals de verzorgde afwerking van de inkervingen, de soepele
houding van de figuur en de kunstig uitgewerkte hogels. De beide bouwherenlandcommandeurs Amstenrade en Geleen liggen in het koor onder een eenvoudige
grafsteen begraven. Bij de kerk sluit een galerij met Toscaanse zuilen aan, die in 1635
voltooid werd. De westelijk gelegen muur sluit de Franse tuin af. Op de verdiepingen boven
deze galerij werd in de traditie van de Duitse Orde een nieuw en ondertussen afgebroken
hospitaal gebouwd dat direct aansloot op de achterwand van de kerk. In deze achterwand
zijn de dichtgemetselde doorgang en twee raamopeningen nog zichtbaar. De
landcommanderij bezat vanaf toen de typische kenmerken van een kloosterhospitaal van de
Duitse Orde: een Godshuis in directe verbinding met een versterkte commanderij.
Door deze zichtbare op een as gelijnde ordening van de gebouwen nl kerk, hospitaal en
burcht geeft dit gebouw de fundamenten weer waarop de Duitse Orde gebouwd werd:
religieuze inspiratie, charitatieve zending en strijdbaar voor het Christelijk geloof m.a.w. Crux
et Arma.
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Het indrukwekkende poortgebouw, 30 m hoger gelegen dan de waterburcht, was de
hoofdingang van het domein. De poorttoren van 1652 kijkt uit op Maastricht via de
Maastrichterallee. In de aansluitende trompetterswoning van 1663 logeerde de poortwachter.
Het apostelhuis aan de andere kant was in 1720 geconcipieerd als verblijfplaats voor twaalf
behoeftigen uit de omgeving. Die functie heeft het evenwel nooit vervuld. De oost-west
gerichte Maastrichterallee is aan één zijde afgeboord met een hoge bakstenen muur
waarachter de zogenoemde hertenberg met fruitwei met hoogstambomen ligt. Op deze
muur, bekleed met folie, gedijen vetplanten zoals muurpeper (sedum acre en wit vetkruid
(sedum album).
Onder landcommandeur Hendrik van Wassenaer Warmond werd omstreeks 1700 de Franse
tuin, samen met het oranjeriegebouw, aangelegd. De waterburcht werd gemoderniseerd.
Omstreeks 1706 verbouwde deze landcommandeur het noordoostelijk gedeelte van de
waterburcht tot een appartement.
Het renaissanceslot werd onder landcommandeur Damian Hugo von Schönborn in 17151716 getransformeerd tot een adellijke residentie. De westvleugel van de waterburcht werd
omgebouwd tot corps de logis, met in het midden de eretrap. Grote Franse ramen maakten
het kasteel transparant. Sporen van de oorspronkelijk gemetselde rollagen boven de
raampartijen zijn in de oostelijke buitenwand van de waterburcht nog zichtbaar. De
oostvleugel van de waterburcht huisvestte de kanselarij met archief en griffie. Ook het
voorhof werd grondig gerenoveerd.
In de noordoostelijke hoek van de waterburcht bevonden zich de persoonlijke vertrekken van
de landcommandeur, zoals de bibliotheek op het gelijkvloers van de hoektoren, het salon en
het kabinet. Dit appartement met een uitgekiende ligging keek naar het noorden uit op de
Franse tuin en de oranjerie, naar het oosten naar de toegangspoort met de voorburchten
(later uitgebreid met een tiendeschuur en een rijschool). De toren was direct binnen bereik.
Ferdinand van Sickingen liet in 1745 zijn huisbibliotheek inrichten in Luikse rococo, met zijn
staatsieportret in de schouwboezem, een portrettengalerij van zijn familie, een prachtige
parketvloer en een plafonddecoratie met werk van de 17de-eeuwse Luikse kunstschilder
Walthère Damery voorstellende de vier elementen: water, vuur, de wind en de aarde. Het
kabinet van landcommandeur Hendrik van Wassenaer Warmond, afgebeeld op de
schouwboezem, oorspronkelijk bekleed met Spaans leder, plafonds voorzien van
polychrome schilderijen voorstellende de vier kardinale deugden te weten, de
voorzichtigheid, de gerechtigheid, de sterkte en de matigheid die van pas kwamen om
evenwichtige verdragen af te sluiten. In het salon van Bocholtz van ca. 1745 schitteren de
stofwandbekleding en het plafondstucwerk, identiek aan wat de Italiaanse stukadoors
Joseph Moretti en Carlo Spinedi 260 jaar geleden aangebracht hadden.
Tussen 1769 en 1775 werd de dwarsvleugel van het voorhof, die de twee voorburchten
verbond, gesloopt. Daarbij werd een gedeelte van de slotgracht gedempt. In het verlengde
van de voorburchten en iets naar buiten wijkend, werden twee aan elkaar spiegelende
gebouwen opgetrokken in classicistische stijl: de rijschool en de tiendeschuur met in het
midden een symmetrieas. Door het wat wijkend opstellen van de twee laatste voorburchten
verkreeg men in het voorhof en vanuit de waterburcht in de geest van de barokke tuinaaleg,
een weidse schier oneindige blik naar het landschap. Zo ontstond een langgerekte
horizontale diepte-as die aanvangt in de verbouwde W-gevel van de erekoer (met het wapen
van Hugo von Schönborn) verder gaat via het poortgebouw en de slotgracht langs de
bestaande voorburchten, doorheen de afgebroken dwarsvleugel en langs de ietwat wijkende
tiendeschuur en rijschool voortschrijdt, doorheen het smeedijzeren hekwerk van de oostelijke
toegangspoort loopt en, verlengd door een dreef, uitmondt in het opengelegde
achterliggende landschap. Alzo ontwikkelt zich in plaats van de ruimten voor het verblijven
ontstaan door de centrale aanleg rondom de vierkante erekoer, nu een barokke ruimte voor
het onderweg-zijn waarbij de zinvolle verbinding en de ritmische opeenvolging van begin,
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richting en doel bepalend zijn. De bouwwerken gingen door op initiatief van landcommandeur
Caspar Anton van der Heyden, bijgenaamd Belderbusch vermoedelijk op basis van een
eerder uitgewerkt masterplan van de hand van architect Johann Lukas von Hildebrandt. Men
legde ook een bijkomende dreef met fruithout aan vanaf de Maastrichterallee zodat bezoek
met koetsen direct frontaal de voorgevel van de waterburcht in zicht kreeg en alzo een mooie
entree bezorgd werd.
Het Engelse park aan de zuidzijde in de stijl van Capability Brown was de eindfase van het
kastelencomplex. Aangelegd in 1786-1787 bevat het park, aangelegd op de helling van het
winterbergbos, monumentale bomen en exotische struiken, een grasveld, kronkelende
paadjes, waterpartijen en folies verwijzend naar het exotische en de Griekse mythologie
zoals de Romeinse Minervatempel, een Chinees tempeltje, een grot met Daniël in de
leeuwenkuil, een hermitage en een zomerpaviljoen met ijskelder. Er liepen ook extravagante
diertjes rond zoals een schaap met twee koppen of een kleine pony die de lachlust van de
bezoekers opwekten. De aanleg van een Engelse landschapstuin was de laatste wijziging
aan het kastelencomplex zoals wij het nu na een 40 jaar durende restauratie weer kunnen
beleven.
In 1794 doken ook in het Maas-Rijngebied de Franse revolutionairen op en het jaar daarop
werden de Oostenrijkse Nederlanden en het Prinsbisdom Luik ingelijfd bij Frankrijk. Ze
dreven de ridders en priesters van de Duitse Orde op de vlucht. De kerkelijke goederen
werden verbeurd verklaard waaronder ook Alden Biesen. In 1797 volgde de publieke veiling
van het domein in Maastricht. Rijke stadsburgers kochten het relatief goedkoop aangeboden
onroerend goed op. De toenmalige Hasseltse burgemeester Guillaume Claes kocht naast
Alden Biesen ook de Abdij van Herkenrode en het Augustijnenklooster van Hasselt. Het
gebouwencomplex van Alden Biesen takelde echter vlug af omdat de nieuwe eigenaar niet
de middelen had om deze goederen te beheren. De site leek na de Tweede Wereldoorlog
zelfs ten dode opgeschreven. Tijdens de oorlogsjaren (1943) stelde het Koninklijk Instituut
voor het Kunstpatrimonium (KIK) een beeldinventaris op van het goed.

1.3. Rentmeesterij Alden Biesen
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De brand in 1971
Op 8 maart 1971 viel de waterburcht ten gevolge van een schoorsteenbrand ten prooi aan
de vlammen. De laatste eigenaar jonkheer Armand Roelants du Vivier had de dag ervoor
opdracht gegeven de lang ongebruikte open haarden van de waterburcht aan te steken om
een Brusselse delegatie warm te ontvangen. Dit comité was naar Rijkhoven afgezakt voor de
laatste besprekingen over de verkoop van het erg afgetakelde domein. Via een schoorsteen
vatte rond de middag van 8 maart 1971 het dakgebinte vuur. Door gebrek aan bluswater - de
kasteelgracht stond droog - en het kurkdroge dak verspreidde het vuur zich zeer snel en
legde na een drie dagen durende brand het hele dak van de waterburcht in de as.
Brandweer en omwonenden konden nog vele stukken meubilair en waardevolle schilderijen
redden.
De wederopbouw en grondige renovatie
De Belgische staat handhaafde na de fatale brand van 1971 toch haar principebesluit om
Alden Biesen aan te kopen voor de som van 17,5 miljoen BEF. Daarna kocht de Provincie
Limburg het Engels Park en de omliggend boomgaarden aan voor 20 miljoen BEF. Men
besloot over te gaan tot een grondige renovatie. Men zocht naar een nieuwe bestemming
voor het geheel in de zin van een officieren- of een landbouwschool of een
trappistenklooster. Uiteindelijk besloot men het gebouwencomplex in te richten voor de
toeristische ontsluiting van Zuid-Limburg, als een toegangspoort voor het Haspengouwse
kastelenlandschap. Het domein kreeg een grensoverschrijdende bestemming: een Europees
cultuurcentrum van de Vlaamse Gemeenschap, aan wie deze na de federalisering van
België overgedragen werd.
Het historische monument Alden Biesen is met succes gerestaureerd. Alden Biesen herrees
uit zijn as. Congresgangers en toeristen komen van heinde en ver naar Alden Biesen en
vinden er hun gading via een rondleiding of in de permanente tentoonstelling over de Duitse
Orde in het nieuw uitgebouwde bezoekerscentrum. De historische en Europese uitstraling
van Alden Biesen sluit aan bij de vroegere grensoverschrijdende betekenis van de
landcommanderij.

1.4 – 1.5 enkele privé-ruimtes van de landcommandant.

In de jaren 80 van de 20e eeuw legde men de oude weg naar Maastricht, de zogenoemde
Maastrichter Allee, weer aan. Daardoor verbond met het Apostelhuis weer met de noordelijk
gelegen toegangspoort van het complex. Men verplantte ook een groot aantal lindebomen
van 40 jaar oud vanuit Londerzeel langs deze Allee.
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Aan de houten brug naar de waterburcht ligt “de tuin van de landcommandeur”. Die maakt
deel uit van de Franse tuin van Alden Biesen, die in 1991 opnieuw aangelegd werd naar het
oude voorbeeld van omstreeks 1700.
De vertrekken van de landcommandeur, het kabinet, het salon en de bibliotheek in de
waterburcht werden in 2003 gerestaureerd. Opmerkelijk zijn in het kabinet, de parketvloer,
de wandbekleding met perkament van edelhert en de kunstzinnige plafonddecoratie met de
vier kardinale deugden. De huisbibliotheek van landcommandeur Ferdinand von Sickingen in
de noordoostelijke hoektoren van de waterburcht met zijn staatsieportret in de
schouwboezem en een portrettengalerij van zijn familie in Luikse rococo kregen een
opfrisbeurt. Als onderdeel van de restauratie werd het Blauwe Salon van Alden Biesen in de
zuidwestelijke hoektoren van het waterslot eind november 2007 opgeleverd en opengesteld
voor het publiek. Grote regenschermen houden de erekoer van de waterburcht droog,
creëren bijzondere mogelijkheden bij allerlei manifestaties zoals de zomeropera en zorgen
voor een bijzondere sfeer. De gebouwen van het voorhof richtte men in als tijdelijke
verblijfsruimten voor bezoekers. In de oostelijke vleugel van het buitenhof (de boerderij) is in
de voormalige stallen een bezoekerscentrum ingericht. Dit is het eerste van zes regionale
bezoekerscentra in Limburg. Het is een van de poorten op Haspengouw, in het bijzonder
gericht op de Haspengouwse kastelen. Ook is er het onthaal voor Alden Biesen in het
algemeen, het onthaal van het congrescentrum, de ticketverkoop en de info voor bezoekers
van de permanente tentoonstelling, van de tijdelijke tentoonstelling en van andere culturele
activiteiten. Ook de Dienst voor Toerisme van de stad Bilzen heeft hier zijn plaats.
Aansluitend op dit bezoekerscentrum is er een permanente tentoonstelling ingericht over de
zes eeuwen geschiedenis van de Duitse Orde in relatie tot Alden Biesen. Men kan er de ets
zien van Romeyn de Hooghe met afbeeldingen van het kasteel zelf en de verschillende
onderhorige commanderijen.
In 2011 werd het gelijkvloers van de zuid- en de westvleugel van de waterburcht in zijn
vroegere vorm hersteld, waardoor de aaneenschakelde zaalruimtes via een overzichtelijk
looppad met in een as geplaatste dubbele binnendeuren weer verbonden worden, de
zogenoemde enfilade. De indeling van de noordvleugel in drie vertrekken, namelijk een
centrale vestibule aan beide zijden geflankeerd door een salon, ging al verloren in de 19e
eeuw na de afbraak van de tussenmuur, zodat één grote zaalvormige ruimte ontstond. Het
gelijkvloers van de waterburcht voorzag men van nieuwe verlichting en mogelijkheid tot
verduistering voor het inrichten van tijdelijke tentoonstellingen. Aan de zuidgevel werden
vroegere verbouwingen verwijderd en de vroegere door landcommandeur Hugo von
Schönborn gerealiseerde slotkapel weer ingericht met het altaar naar het oosten gericht
(naar Jeruzalem). De orangerie werd ook grondig gerenoveerd en omgebouwd tot
conferentieruimte. Ook werd de slotgracht opgekuist door het Agentschap voor Natuur en
Bos en voorzien van aangepaste flora en nieuw visbestand.
HERKENRODE
De stichting
De exacte stichtingsdatum van Herkenrode wordt omsluierd door de nevelen van de tijd. De
oudste vermelding gaat terug naar 12091, terwijl pas in 1213 de eerste tekst opduikt waarin
gegevens staan over de omstandigheden van de stichting.

1

In een akte uit 1209 verkoopt het kapittel van Sint-Bartholomeus te Luik een bos dat ze bezit te Donderslo
(Meeuwen). Unde notum esse volumus tam futuris quam praesentibus, quod nos illam partem silvae in
Donscelre, quae ad nos pertinebat, ecclesiae de Herkenrode rationabiliter et integre vendidimus, … Transcriptie
van REUSENS 1879.
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Het ontbreken van veel bronnenmateriaal over de stichtingsperiode heeft ervoor gezorgd dat
in de volgende eeuwen de eigenlijke stichting als een religieuze daad is voorgesteld, in een
periode dat de abdissen er alle belang bij hadden om zich als abdij van de graven van Loon
te profileren.
Volgens de legende stichtte graaf Gerard I van Loon de abdij in 1182. De graaf schonk toen
een deel van zijn domein aan broeder Hendrik (uit Aulne) om er een klooster te stichten, na
een ontmoeting met drie vrome vrouwen die in de bossen een kluizenaarsleven leidden.
Historisch meer waarschijnlijk is dat graaf Gerard I, die na de verwoesting van zijn burcht in
Borgloon (1179) naar het Prinsenhof in Kuringen verhuisde, een deel van zijn landgoed
moest verkopen om zijn deelname aan de kruistocht te bekostigen. Of dit terrein reeds
ontgonnen was, valt niet duidelijk uit de historische bronnen af te leiden. Toch mag
misschien verwacht worden dat de graaf net iets meer verkocht dan een braak stuk terrein.
Verder kreeg de graaf nog een lening, waarvoor hij een aantal tienden als onderpand gaf.
In 1194 stierf Gerard I tijdens het beleg van Akko en werd zijn stoffelijk overschot volgens de
legende naar de abdij overgebracht om er begraven te worden. Dit sterkt ook het vermoeden
dat Herkenrode eerder moet geïnterpreteerd worden als ‘architectuur voor cisterciënzers’ in
tegenstelling dan ‘architectuur door cisterciënzers’. In het laatste geval kan ervan worden
uitgegaan dat het concept van het klooster gebeurde in de filosofie van de orde2. In het
eerste geval is de abdij meer te zien als een propagandamiddel3 voor de persoon die de
abdij stichtte en er later (met zijn familie) begraven wilde worden4.
Aangezien de graaf zijn schuld aan de abdij niet meer kon inlossen, werden de
tiendenrechten eigendom van de abdij. Het verwerven van deze tiendenrechten, samen met
nog latere rechten en schenkingen, vormt mee de basis van de rijkdom van Herkenrode.
In de oorkonde uit 1213 bevestigde graaf Lodewijk II van Loon (1195-1218) de overdracht
van het landgoed. Zelf schonk hij uit liefdadigheid en voor zijn zielenheil de tienden van de
gronden rond Herkenrode aan de jonge abdij en kwam de abdij eveneens in het bezit van de
Tuiltermolen. In een akte uit 1220 wordt de overdracht nogmaals bevestigd door Arnold III
(1218-1221), met de expliciete vermelding dat het om een verkoop ging.
Volgens een 18de eeuwse lijst5 was de eerste abdis van Herkenrode Ingeltrude I (11821205). Het is in deze periode (1194-1200) dat de gemeenschap de toestemming kreeg om
het cisterciënzerhabijt te dragen, hoewel het helemaal niet zeker is dat er toen al sprake was
van een vrouwenklooster.

2

Hier dient opgemerkt dat vooral in vrouwenabdijen toch al regelmatig van het ‘algemene cisterciënzermodel’
werd afgeweken.
3
Ook de latere architectuur van de abdij is nog steeds in dat opzicht verwezenlijkt. Andere abdijen die gesticht
zijn voor en door een lokale heerser en waar de abdijkerk als grafmonument diende, zijn onder andere de abdijen
van Orval, Clairefontaine en Villers. Er dient opgemerkt te worden dat dit telkens om nieuwe 12de eeuwse
stichtingen gaat. In het geval een oude abdij van (meestal) de benedictijnerorde (bv. Aulne) overgaat naar de
cisterciënzerorde, is de band met de lokale heersers vaak veel minder sterk. In dat geval gaat het meer om
‘architectuur door cisterciënzers’.
4
COOMANS 2004: 62-90.
5
Lijst van de 34 abdissen van Herkenrode:
Ingeltrude I (1182-1205),Jutta I (1205-1237), Ingeltrude II (1237-1257), Jutta II (1257-1272), Margareta (1273voor 1281), Aleidis van Diest (1281-1302), Margareta van Stein (1303-1333), Agnes van Guigoven (1335-1337),
Beatrix van Lobosch (1341-1354), Aleidis van Waanrode (1354-1365), Catharina van Kerkom (1365-1391),
Catharina van Goetshoven (1395-1412), Aleydis van Rijkel (1414-1433), Elisabeth van Kerkom (1433-1442),
Béatrix van Reckhoven (1442-1447), Catharina van Schoonbeek (1447-1456), Catharina Pipenpoy (1456-1491),
Gertrudis de Lechy (1491-1519), Mechtildis de Lechy (1519-1548), Aleydis de Lechy (1548-1561), Catharina van
Goer (1561-1579), Albertina van Schwartsenberg (1579), Catharina van Gavre (1579-1585), Anna van der
Blocquerie (1585-1620), Margaretha de Berghes (1620-1637), Barbara van Hinnisdael (1637-1653), Anna
Catharina de Lamboy (1653-1675), Claudia de Merode (1675-1702), Catharina de Mombeeck (1702-1725),
Gertrudis de Mettecoven (1725-1728), Barbara de Rivière d’Arschot (1728-1744), Anne de Croy (1744-1772),
Augustina van Hamme (1772-1790) en Joséphine de Gondrecourt (1791-1796)
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Onder leiding van de tweede abdis Jutta I (1205-1237) werd Herkenrode in 1217 officieel
opgenomen in de cisterciënzerorde. Deze incorporatie werd in 1218 bevestigd door paus
Honorius III, die tevens de bezittingen van de abdij onder zijn bescherming nam, waardoor
Herkenrode niet meer aan het wereldlijke gezag onderworpen was6. De geestelijke leiding
van Herkenrode werd toevertrouwd aan de abt van de abdij van Aulne (prov. Henegouwen).
De middeleeuwen: bloei en verval
De 13de eeuw wordt vooral gekenmerkt door een grote aangroei van het patrimonium van
de abdij. Een heel aantal domeinen en landerijen werden door de graven van Loon ofwel
geschonken (voornamelijk in de vroege 13de eeuw), ofwel verkocht (voornamelijk vanaf
1285, maar ook al eerder).
Op veel plaatsen verwierf Herkenrode ook het patroonaatsrecht op de kerk en de tienden.
Ten gevolge van het niet terugbetalen van een open schuld, verkreeg de abdij de uitbating
van de visvangst op een stuk van de Demer. Regelmatig waren er betwistingen over de
bezittingen en priviliges die de abdij verworven had. Om zich hiertegen te wapenen vroeg de
abdij regelmatig bevestigingen aan allerlei autoriteiten.
Ook in het begin van de 14de eeuw ging de uitbreiding van het patrimonium onverminderd
voort7. In een aantal gevallen treden enkele koordames op hetzij in persoonlijke naam, hetzij
in naam van de abdij. Veel verkopen zijn nu niet meer gemaakt met de grote heren of de
plaatselijke adel, maar met personen uit burgerlijke middens. Langzaamaan echter verliest
de abdij aan financiële slagkracht en moeten enkele abdissen eigendommen terug verkopen.
Onder het abbatiaat van Margareta van Stein (1303-1333) gebeurde in Viversel (bij
Bolderberg) een mirakel toen een priester een stervende de laatste sacramenten wilde
toedienen. Toen enkele aanwezigen een hostie aanraakten, begon die te bloeden. De hostie
werd naar een kapel overgebracht, en na overleg met de pastoor van Lummen, werd
besloten de wonderhostie naar Herkenrode over te brengen. Bij de overbrenging ervan
gebeurden talrijke wonderbare tekenen en bij aankomst in de abdij begonnen de klokken
spontaan te luiden. Ondanks het feit dat cisterciënzers doorgaans geen pelgrims aantrekken,
werd de hostie door talloze bedevaarders vereerd8.
De oudste gekende afbeelding van de abdijkerk (foto 2.1) stamt eveneens uit de 14de eeuw,
meer bepaald op een geïllustreerde aflaatbrief uit 1363. Deze éénbeukige kerk, doorgaans
toegeschreven aan abdis Beatrix van Lobosch (1341-1354), was opgetrokken uit
ijzerzandsteen. De absis in mergel of kalksteen is vijfhoekig en er is een kleine dwarsbeuk of
zijkapel te zien. Tegen de kerkmuur is een galerij afgebeeld, vermoedelijk een deel van het
kloosterpand. Toch mag er van uitgegaan worden dat er vóór deze periode al een kerk
bestond in Herkenrode. Graaf Arnold V schenkt immers in 1321 een geldsom om vijf
kapellen te bekostigen.

6

Alle eigendommen van de cisterciënzerorde waren aan zowel het wereldlijk als het kerkelijk gezag ontrokken.
Dit betekende onder andere dat de wereldlijke heren geen belastingen konden innen en niet aan rechtspraak
mochten doen op deze domeinen. Ontrokken zijn aan het kerkelijk gezag betekende vooral dat de plaatselijke
bisschop geen bevoegdheid had over de abdij en zich niet kon inmengen bij de verkiezing van een nieuwe abt of
abdis.
7
Omstreeks 1350 vermelden de cartularia van de abdij geen aankopen meer voor een periode van ongeveer 20
jaar.
8
De massale toevloed van bedevaarders had ook een positieve financiële input voor de abdij. De architectuur
van de abdij is hiernaar ook uitgewerkt. Zo kan het ‘overdreven’ monumentale poortgebouw uit 1531 als een
architecturaal baken gezien worden voor de vele pelgrims. Om de stromen pelgrims in goede banen te leiden, is
ook in de abdij zelf een specifieke circulatie uitgewerkt. In de 17de eeuw mondde dit uit in het monumentale altaar
dat als schrijn diende voor het Heilig Sacrament van Mirakel.
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Een eerste kapel was voorzien in de kerk van de Augustijnen te Hasselt, twee andere
kapellen kwamen in de kerk van Kuringen, een vierde was voorzien in de kapel van Rast
(tussen Kuringen en Herkenrode, nabij het Aldenhof) en een laatste kapel, ter ere van SintJan kwam in de kerk van Herkenrode9.

2.1 Detail van een aflaatbrief (1363) met de oudste afbeelding van de abdijkerk (Foto PCCE).

Onder het abbatiaat van Aleidis van Waanrode (1354-1365) stierf de laatste graaf van Loon,
Diederik van Heinsberg (1336-1361). Net als al zijn voorgangers wilde hij in de abdijkerk
begraven worden. Volgens de Hasseltse geschiedschrijver Mantelius werd dit geweigerd
omdat men ervan overtuigd was dat de graaf nog geëxcommuniceerd was ten gevolge van
een conflict met Rome. Deze beslissing was evenwel in 1346 opgeheven, maar niettemin
werd de graaf niet in Herkenrode, maar in het Hasseltse Augustijnenklooster begraven. Deze
begrafenis vormde het einde van het graafschap Loon, dat definitief opging in het prinsbisdom Luik (1366).
Op het einde van de 14de en aan het begin van de 15de eeuw viel de economische kracht
van Herkenrode wat terug. Na enige jaren kwam langzaamaan een herstel. Veel van de
koordames kochten in persoonlijke naam goederen en erfrenten aan om die dan naar het
klooster door te sluizen.

9

DARIS 1874: 22-23.
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2.2 Zicht op het poortgebouw (1531) voor de restauratie (Foto 04-KUHE-0004).

Renaissance onder de Lechy
Vanaf de tweede helft van de 15de eeuw zorgden aanhoudende conflicten tussen de
Bourgondische hertogen en de Luikse prins-bisschoppen voor problemen. De abdij werd
verplicht schattingen te betalen, terwijl ook veel landerijen en pachthoven werden vernield
door rondtrekkende legers. De heropbouw van de abdij slorpte zo veel geld op, dat weer een
aantal domeinen en rechten verkocht moesten worden. In 1498 kreeg abdis Gertrudis de
Lechy (1491-1519) van paus Alexander VI de toelating om voor 1500 rijnsgulden aan
bezittingen te verkopen.
Na 1510 verbeterde de politieke en economische toestand. De oorlogsdreiging nam af en
door een heropleving van de handel en de landbouw, zag de abdij haar inkomsten weer
stijgen. Onder impuls van abdis Gertrudis de Lechy en prins-bisschop Everaard van der
Marck (1505-1538) kwam er een verstrenging van de kloostertucht en werden de orderegels
strikter nageleefd. Er werd begonnen met de bouw van een nieuw verblijfskwartier voor de
koordames.
Herkenrode kende een nieuwe bloeiperiode onder de abbatiaten van Mechtildis de Lechy
(1519-1548) en Aleidis de Lechy (1548-1561). Mechtildis de Lechy gaf in 1521 bouwmeester
Conrad van Nurenbergh de opdracht om de nieuwe kerk af te werken. Onder haar abbatiaat
werden prachtige glasramen in het hoogkoor aangebracht. Voorts bestelde ze op 15 mei
1532 een majolicategelvloer bij Peter-Frans van Venedigen10. De vierkante centrale tegels,
met onder andere historische personages, bijbeltaferelen en dieren, werden omringd door
zeshoekige tegels die met planten- en bloemmotieven versierd waren. Op 20 juli 1532 gaf de
abdis opdracht het gebeente van de stichters van Herkenrode, de graven van Loon, op te
graven en in een monumentale sarcofaag aan de voet van het hoofdaltaar bij te zetten
De bouwactiviteit kende een hoogtepunt met de bouw in 1531 van het poortgebouw (foto
2.2), in 1542 de bouw van een nieuw refugiehuis in de Maastrichterstraat te Hasselt, de
aankoop van een refugiehuis in Sint-Truiden, de bouw van een nieuwe brouwerij tussen
1547 en 1550 en de bouw van het herenhuis in 1559.

10

. De naam van deze Antwerpse koopman duikt nog enkele malen op in aankopen. Hoewel vroeger gedacht
werd dat hij de vervaardiger van de majolica-tegelvloer was, blijkt hij enkel als tussenpersoon te hebben
opgetreden.
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Woelige jaren
De eerste jaren van het abbatiaat van Catharina van Goer (1561-1579) waren een
voortzetting van de voorspoed van de voorbije halve eeuw. In 1566 brak in de Spaanse
Nederlanden echter de Beeldenstorm uit, en een jaar later volgde een gelijkaardige opstand
van protestanten in het prinsbisdom Luik. De Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) die
vervolgens uitbrak liet zich ook voelen in Herkenrode. De abdij moest losgeld betalen om
zich te behoeden van plunderingen en de vele troepenbewegingen hadden een negatieve
invloed op de landbouw. De abdij zat in geldnood en moest weerom eigendommen
verkopen.

2.3 Zicht op de infirmerie (Foto 05-KUHE-0431)

Het abbatiaat van Anna van der Blockerien (1585-1620) vormt de overgang tussen de
crisisjaren in de 16de eeuw en de periode van herstel in de 17de eeuw. Het Twaalfjarig
Bestand (1609-1621) bracht rust en de landbouw herleefde. Hierdoor stegen de inkomsten
van het klooster ook opnieuw.
Na het beëindigen van het Twaalfjarig Bestand wist de abdij zich door een aantal
beschermbrieven te onttrekken aan het geweld. Abdis Margareta van Bergen (1620-1637)
kreeg wel af te rekenen met Franse soldaten die het platteland plunderden maar wist dankzij
de tussenkomst van de Hasseltse stedelijke milities een plundering van de abdij te
voorkomen. Ook de abdissen Barbara van Hinnesdael (1637-1653) en Anna Catharina de
Lamboy (1653-1675) kregen met onlusten en plunderingen te maken.
Een tweede rijke bouwperiode
Na de Vrede van de Pyreneeën (1659) kon Anna Catharina de Lamboy beginnen aan de
restauratie van haar abdij. Als geen ander heeft ze haar stempel gedrukt op het uitzicht van
de abdij met de bouw van de tiendenschuur (1656), de bouw van de nieuwe infirmerie (1658,
foto 2.3), de verbouwing van de oude infirmerie tot damesvertrekken, het bijbouwen van een
sacristie aan de kerk (1661) en de bouw van het hoevecomplex met twee hoektorens (1669).
Ze liet een nieuw hoofdaltaar (foto 2.4) maken dat de uitstraling van Herkenrode nog moest
vergroten en bestelde een kunstig mausoleum voor zichzelf. Op vraag van deze abdis begon
landmeter Pieter Meysman in 1669 aan het opmeten van alle eigendommen en
tiendengronden van de abdij. Zijn werk resulteerde in 1685 in een vijfdelige atlas11. Een kaart
in deze atlas toont ook de abdij zelf. Hierop zijn duidelijk de verschillende gebouwen waar te
nemen, en kan het bovengronds verloop van het grachtenstelsel bestudeerd worden.

11

De eigendommen van Kasselaar, Bokrijk en Donderslag werden hierin niet opgenomen.
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2.4 Het monumentale altaar, momenteel in de Virga Jesse basiliek te Hasselt (Foto 05-KUHE-0551).

Na deze periode van rust en herstel braken nieuwe onlusten uit en werd de abdij enkele
keren door Franse soldaten geplunderd. Het abbatiaat van Claudia van Merode (1675-1702)
is ook een woelige periode omwille van de secularisatiepogingen12 door de Luikse adel.
Uiteraard was de cisterciënzerorde hiertegen gekant omdat ze met Herkenrode een hele
rijke abdij zou verliezen.
De rijke 18de eeuw
De abdij treedt de 18de eeuw binnen onder abdis Catharina van Mombeek (1702-1725). De
vele adellijke koordames leven er een leventje naar hun stand, gekoppeld aan een strikt
spiritueel leven. Hierop zag tot het begin van de 18de eeuw de abdij van Aulne toe, maar
deze taak wordt overgedragen aan de abdij van Val-Dieu. Veel geld van de abdij ging uit
naar het bestellen en aankopen van kunstschatten en het verfraaien van de gebouwen.
Aanvankelijk waren dit maar kleine werken, maar in 1768 deed abdis Anne de Croy (17441772) een beroep op architect Laurent Benoit Dewez (1731-1812) om de hele abdij naar
classistische normen te herbouwen. Een volledige nieuwbouw was gepland13, maar
uiteindelijk zou enkel het nieuwe abdissenkwartier gerealiseerd worden omdat de visie van
de volgende abdis, Augustine van Hamme (1772-1790), niet overeenkwam met die van haar
voorgangster. Augustine van Hamme liet de Luikse architect Barthélemy Digneffe (17241784) nieuwe plannen voor een kloosterkerk tekenen, maar ook hier komt niets van in huis.
In 1786 probeert de Luikse adel opnieuw om Herkenrode te seculariseren. Bij de dood van
Augustine van Hamme zorgt verdeeldheid onder de zusters ervoor dat er geen nieuwe abdis
kon worden gekozen. De Luikse Revolutie (1790) brak onverwacht uit en na het beëindigen
hiervan had de prins-bisschop andere prioriteiten.

12

Historisch was Herkenrode onttrokken aan de wereldlijke en kerkelijke machten. Door de abdij tot een kapittel
voor kannunikessen om te vormen, wou de Luikse adel zich voorzien van een goede verblijfplaats van haar
overbodige dochters, die terug (en met behoud van alle meegebrachte eigendommen) konden uittreden als zich
een geschikte huwelijkskandidaat aandiende.
13
Dewez deed een opmeting van de bestaande toestand van de gebouwen, om deze vervolgens gefaseerd af te
breken en te vervangen door de nieuwbouw. Dit opmetingsplan is nu een goede bron om zowel het
gebouwenareaal als de binnenindeling beter te kennen.
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Toen abdis Josephine de Gondrecourt
(1791-1796) uiteindelijk verkozen was,
kreeg ze al gauw af te rekenen met
Franse Revolutionairen die in 1792 een
eerste
keer
de
Oostenrijkse
Nederlanden en het Prinsbisdom Luik
binnenvielen. Na enkele maanden
werden deze vijandige troepen, die op
nieuwjaarsdag 1793 een inventaris van
de goederen waren komen maken,
verdreven. De vrijheid was maar van
korte duur, in de zomer van 1794
trokken de Fransen een tweede maal
Herkenrode binnen. De zusters waren
toen al gevlucht naar Ratingen (nabij
Düsseldorf). Met een wet van 1
september 1796 werden alle kerkelijke
instellingen afgeschaft en verwerd hun
bezit tot ‘nationaal domein’. Op 12
december van datzelfde jaar werden de
zusters
verplicht
definitief
hun
eeuwenoude klooster te verlaten. Een
kaart uit 1792 laat het bezit van de
abdij, met aanduiding van de functie van
de gebouwen, mooi zien (foto 2.5).

2.5 Schets uit 1792 met aanduiding van de
verschillende gebouwen en het grachtenstelsel.

Herkenrode na de abdij
Na de Franse Revolutie werd het hele kloosterdomein verkocht (1797) aan de twee rijke
industriëlen Guillaume Claes en Pierre Libotton. In de kerk werd een suikerraffinaderij
ondergebracht, de tiendenschuur deed dienst als spinnerij en de molen bleef behouden. Het
18de-eeuwse abdissenkwartier werd omgebouwd tot kasteeltje en de Franse tuin
veranderde in een Engelse landschapstuin.
Vrij snel volgde echter de aftakeling van het site. Zo werden de kunstschatten van de kerk en
het klooster verspreid over de vele kerken in de omgeving. In 1826 brak vervolgens een
verwoestende brand uit die veel kloostergebouwen in de as legde. Hierop volgde de
grondige afbraak van de kerk en het kloosterpand in 1844. Een laag van teelaarde (circa 25
cm) en een puinlaag (circa 55 cm) dekten de archeologische sporen af.
In 1972 verkocht één van de testamentaire erfgenamen van de familie Claes, André
Hermant, een deel van de abdij aan de Damen Kanunnikessen van het Heilig Graf uit Bilzen.
Sindsdien wonen er op Herkenrode terug zusters. Het Vlaams Gewest kocht de overige
gebouwen en een 110 ha groot domein aan op 12 mei 1998. Momenteel is men volop bezig
met de restauratie van de gebouwen, en wordt een totaalconcept voor de hele site
uitgewerkt. In deze plannen kaderen ook de archeologische opgravingen.
Bron: Herkenrode omgekeerd, Rapport betreffende het archeologisch onderzoek naar de
resten van de voormalige cisterciënzerinnenabdij door Maarten Smeets.
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Op het Oorlogspad
Gedenkplaat crash Wortel-Kolonie
Op woensdag 28 mei 2014 telden we 75 geïnteresseerden bij de inhuldiging van de
gedenkplaat voor de 70ste verjaardag van de bommenwerpercrash te Wortel-Kolonie. Een
mooie opkomst voor een activiteit op een doordeweekse dag in een uithoek van ons stadje.

Celverantwoordelijke Erik Van Boghout (ANB) onthult onder ruime belangstelling het infopaneel voor de
bemanning van Halifax LK 865 bij het Brandven. Deze omgeving ondergaat op dit ogenblik overigens een
ingrijpende sanering waarbij men het oorspronkelijke, meer open landschap weer volop haar rechten wil geven.

De onthulling gebeurde op initiatief van en in samenwerking met het Agentschap voor Natuur
en Bos. Bovendien werd het monument geadopteerd door een klas van de lokale
basisschool “De Wijsneus”, een primeur voor Hoogstraten. De leerlingen van het 4de jaar
zullen er zorg voor dragen en ook in de klas even aandacht besteden aan de tragische
gebeurtenis die er aan gekoppeld is. We hopen op die manier de jongeren meer bewust te
maken van het (oorlogs)erfgoed in de eigen regio. Verder was er nogal wat persaandacht,
met o.a. een reportage op RTV. Francis Huijbrechts en Luc Cox zorgden voor de historische
achtergrond en het beeldmateriaal, de opvang van twee Britse familieleden van één van de
drie omgekomen bemanningsleden en een kleine tentoonstelling in de Klapekster
(Natuurpunt Markvallei). De vormgeving van het infobord was in handen van Tim Wilmsen uit
Beerse.
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Initiatiefnemer Bart Hoeymans (ANB) bekijkt samen met Ken Barry, een neef van de gesneuvelde
boordtechnieker, de kleine gelegenheidstentoonstelling (Foto Francis Huijbrechts).

Intussen zijn we eveneens betrokken bij de voorbereidingen voor de herdenking van 70 jaar
bevrijding in onze regio in de herfst van 2014. Zo zal er op zondag 21 september al zeker om
14u de traditionele ceremonie zijn aan het monument voor het belangrijke bruggenhoofd
over de Turnhoutse Vaart te Sint-Jozef/Rijkevorsel en het bijhorende kamp met historische
militaire voertuigen van vzw “Spearhead”. Iedereen is uiteraard van harte welkom.

Als alles mee zit zal er in Rijkevorsel minstens één Britse veteraan aanwezig zijn, de intussen 90-jarige Wilfred
ste
Jackson die als sergeant diende bij een medische eenheid van de 49 Infanteriedivisie. Wilf – rechts vooraan op
de foto - heeft sinds 2004 regelmatig deelgenomen aan de festiviteiten rond de bevrijding van onze ruime regio
en zal ook nu weer van de partij zijn.
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Projectgroep “1814”
Herdenkingsjaar op volle toeren
Heel wat van jullie hebben met eigen ogen kunnen zien dat het weekend met Levende
Geschiedenis rond de Slag van Hoogstraten is uitgedraaid op een echte voltreffer. Dat zat er
ook wel aan te komen gezien de grootschalige promotiecampagne en de reeds aanzienlijke
opkomst voor eerdere activiteiten in het herdenkingsjaar. Bovendien waren de weergoden
ons begin mei gunstig gezind.
We telden naar schatting 15.000 bezoekers gespreid over het weekend, met de kleurrijke
parade op vrijdagavond, de ingetogen ceremonie in Minderhout op zaterdagvoormiddag en
de spectaculaire evocatie van het bivak en de veldslag later die dag en ook op de zondag.
We kregen heel wat positieve reacties, zowel van de bezoekers als van de bijna 1.000
internationale reenactors. Ook opvallend veel media-aandacht, tot de VRT en VTM toe en
tevens aan deze en gene zijde van de grens. Ons stadje en zijn rijke verleden lagen weer
even in het middelpunt van de belangstelling en dat was uiteraard de bedoeling.

Tijdens de historische evocatie niet alleen veel volk op het slagveld anno 1814, maar zeker ook ernaast (foto
Francis Huijbrechts).
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Als coördinator van de projectgroep wil ik onderlijnen dat het succes voor een groot deel te
verklaren is door het teamwork, het gesmeerd lopen van de vele radertjes, dat bij een
dergelijke organisatie onontbeerlijk is. Een hartelijk dank aan Ron Van Dijck en zijn ploeg en
de vele vrijwilligers vanuit Erfgoed Hoogstraten die hun steentje hebben bijgedragen is hier
dan ook zeker op zijn plaats.
Ondertussen zitten we aan het volgende luik in het herdenkingsjaar. Zo hebben de
medewerkers van het Stedelijk Museum onder leiding van conservator Piet Van Deun en in
samenwerking met het Stadsarchief en Erfgoed Hoogstraten een fraaie tentoonstelling
uitgewerkt.
Jan Huijbrechts zorgde niet alleen voor de historische context, maar werkte ook
maandenlang aan het grote diorama waar je niet naast kan kijken, met honderden figuurtjes
en de geteisterde dorpskom van Minderhout op schaal. Bene Dewaele tekende daarbij voor
de maquette van de Sint-Clemenskerk in het brandpunt van de strijd. Nogal wat van de
objecten in de tentoonstelling komen trouwens uit de collectie bodemvondsten van Jan en
Ron Van Dijck leverde kledij en uitrustingstukken.

Jan Huijbrechts legt de laatste hand aan het diorama dat een beeld geeft van de verbitterde gevechten om
Minderhout (foto Francis Huijbrechts).

De tentoonstelling ging van start op 2 augustus en kon reeds op heel wat belangstelling
rekenen. Ze loopt nog tot 21 december 2014. Zeker een aanrader voor diegenen die nog niet
tot Begijnhof 9 zijn geraakt.
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In mei werd tevens bekendgemaakt dat het ontwerp “Het Verlangen” van kunstenaar Luk
Van Soom uit Rijkevorsel na twee beraadslagingen door de jury werd geselecteerd uit de 45
inzendingen voor het monument rond de tragedie van 11 januari 1814. Luk is thans volop
bezig met de nauwgezette voorbereiding van de beeldengroep in brons en dat zal toch wel
enkele maanden in beslag nemen. Het werk krijgt eind dit jaar een plaats in de dorpskom
van Minderhout die zwaar werd getroffen bij de gevechten.

De kunstenaar aan het werk met het kleimodel op ware grootte (foto Tim Willekens).

Tenslotte onthouden we uit een recent contact met An Leemans van La:ch vzw - onze
andere partners in de Projectgroep “Hoogstraten 1814” – dat zij op schema zitten bij de
voorbereidingen voor hun musical die op 21 november 2014 in première gaat. We kijken er
al naar uit.
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De vergeten veldslag
Van 02/08/2014 tot 21/12/2014 in Stedelijk Museum Hoogstraten
Benieuwd naar het historisch verhaal achter de ‘vergeten’ veldslag? Bezoek de
tentoonstelling in het Stedelijk Museum Hoogstraten van 2 augustus tot 21 december 2014!
Daarna zal het dan hopelijk nooit meer vergeten worden! Hieronder een kort overzicht van
wat u kunt verwachten:
De expositie
Op de tonen van historische marsmuziek, maak je eerst kennis met de hoofdrolspelers:
Napoleon en zijn vele Europese vijanden. Ook schetsen we kort de Europese politieke
situatie aan de vooravond van 1814.
Daarna volg je uur voor uur, stap voor stap de Fransen en Pruisen in de aanloop naar de
grote confrontatie bij de kerk in Minderhout. Een prachtige maquette toont met historische
precisie hoe de verschillende partijen elkaar op 11 januari 1814 daar te lijf gingen tijdens de
‘Slag van Hoogstraten’.
Kostuums, medailles en wapens zijn te bewonderen dankzij de bruiklenen van het Koninklijk
Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis (Brussel) en talrijke privéverzamelaars.
Ook toont de tentoonstelling voor het eerst diverse bodemvondsten afkomstig van de
gevechten die plaatsvonden in Meer in de omgeving van de Zandberg. Kanonskogels, zoals
deze die nog steeds in de kerk van Wortel aanwezig is, zijn ook te bekijken.

Jan Croes vecht mee aan de zijde van Napoleon
Op de tentoonstelling is er ook veel aandacht voor de lokale geschiedenis. Met de inname
van de Zuidelijke Nederlanden en de vereniging met Frankrijk op 1 oktober 1795 werden de
Hoogstratenaren citoyens of Franse staatsburgers. Voorwerpen uit deze Franse Tijd
illustreren hoezeer het leven verandert voor de Hoogstratenaar bij de komst van de Fransen.
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Heel ingrijpend was bijvoorbeeld de conscription militaire. Dit systeem van dienstplicht werd
natuurlijk niet op veel enthousiasme onthaald! Uiteindelijk zouden er van de naar schatting
300 'conscrits' uit de regio Hoogstraten slechts een 100-tal terugkomen van de veldtochten!

De medaille van het congres van Wenen met vermelding van de slag van Hochstraten

Eén van hen was Jan Croes uit Hoogstraten. Na een opleiding van vier maanden vertrok hij
1806 om pas in 1814 naar Hoogstraten terug te keren waar hij amper herkend werd. In 1856
was hij één van het handvol Hoogstratenaren die als overlevende van het ‘Grande Armée’
door de Franse Keizer Napoleon III werden onderscheiden met de ‘Médaille de St. Héléne’
voor de aan het keizerrijk verleende diensten. Benieuwd naar zijn avonturen? Kom er alles
over te weten tijdens de tentoonstelling.
Tot slot kan u dankzij de medewerking van Stadsarchief Hoogstraten de originele
‘onkostennota’s’ bezichtigen die de Hoogstraatse inwoners aan het stadsbestuur bezorgden
in de hoop vergoed te worden voor de geleden schade van o.a. de inkwartieringen van de
troepen.
Praktisch
Bezoekt u deze tentoonstelling liever met een gids? Geen probleem. U neemt contact met
Toerisme Hoogstraten (03 340 19 55 - toerisme@hoogstraten.be) en zij zorgen voor een
deskundige gids. Wie wil kan ook de lijvige publicatie van Jan Huijbrechts ‘Tussen
Antwerpen en Breda …’ – De ‘vergeten’ veldslag van Hoogstraten 11 januari 1814
aanschaffen in het museum.
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Meerle14-18.be
Herbeleef de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) in het grensdorp Meerle
Velen keken naar de fictiereeks In Vlaamse Velden, dat het verhaal vertelt van een Gentse
familie tijdens de Eerste Wereldoorlog. Wie opnieuw deze sfeer wil opsnuiven, moet de
nieuwe website van het Stedelijk Museum Hoogstraten, www.meerle14-18.be, opvolgen!
Medewerkers en vrijwilligers van het museum in Hoogstraten lazen voor u de dagboeken van
oorlogsburgemeester Willem Lodewijk Van Nueten (1847-1926) uit Meerle. Vier jaar lang
schreef Willem Lodewijk in zijn dagboek over zijn ervaringen als burgemeester van een door
Duitsland bezet dorp dat gekneld zou raken tussen de dodendraad en de grens met
Nederland. Bijzonder is bovendien dat zijn eigen zoon, Petrus Jozef Van Nueten,
ondertussen vocht aan het front. U leest over zijn frustraties, zorgen, maar ook over het
afsluiten van de grenzen, vertelsels over smokkelaars, de inkwartiering van Duitse soldaten
in zijn huis enzovoort.

Burgemeester Van Nueten en zijn gezin
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Er zijn nauwelijks dagboeken van burgemeesters tijdens WO I bekend en het feit dat Meerle
vanaf begin ’15 door ‘den draad’ afgesneden was van de rest van het bezette land, maken
de dagboeken van burgemeester Van Nueten uitermate interessant én belangrijk!
Dagboeken van deze kwaliteit bevatten een schat aan historische informatie over de hele
regio maar in het bijzonder over de gemeente Meerle. Velen zullen familieleden of deze van
kennissen herkennen in de verhalen van Willem Lodewijk. Het Stedelijk Museum
Hoogstraten is dan ook bijzonder trots dit project aan u te kunnen voorstellen.

De nieuwe website www.meerle14-18.be brengt u 100 jaar na de feiten het relaas van een
bezorgde vader en burgervader in het noorden van bezet België. Niet te missen dus! Geniet
de komende 4 jaar, iedere dag opnieuw van de dagboekfragmenten van Willem Lodewijk
Van Nueten, burgemeester van Meerle.
Herbeleef de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) in het grensdorp Meerle via www.meerle1418.be!
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Oude voetwegen
Zondag 19 oktober 2014 – Dag van de Trage Weg
Onze werkgroep ‘Oude Voetwegen’ werkt al jaren nauw samen met vzw Trage Wegen, de
overkoepelende Vlaamse organisatie die al meer dan 10 jaar werkgroepen zoals de onze
ondersteunt. Jaarlijks organiseren en coördineren zij ook een nationale actiedag rond ‘Trage
Wegen’.
De doelstelling van deze actiedag is duidelijk: het belang van trage wegen benadrukken en
het netwerk aan trage wegen versterken. Nog altijd zijn deze oude voetwegen een bedreigde
soort. Ze verdwijnen door te weinig onderhoud, moedwillige inname, poorten en barelen.
Hoog tijd voor een ommekeer en extra aandacht. Onze werkgroep ‘Oude Voetwegen’ heeft
in verleden enkele zeer succesvolle plaatselijke actiedagen mee georganiseerd in kader van
de Dag van de Trage Weg. Ook dit jaar zullen we aan deze nationale actiedag deelnemen.
We krijgen wel eens de opmerking dat we ons vrij veel focussen op de trage wegen/oude
voetwegen in de onmiddellijke omgeving van Hoogstraten (o.a. Stipstappepad,
Kasteelbeekpad, Vossegang…). En dus leek het ons, na de Tikkenhaenweg (Buurtweg 5 in
Wortel – 2011) en Pijperpad (Buurtweg 42 in Meer – 2012), de hoogste tijd om onze blik te
verruimen naar de oude voetwegen in onze fusiegemeente Meerle.
Wij hebben dit maal voor Meerle gekozen omdat er momenteel ook een participatieproject
loopt in kader van de vernieuwing van de dorpskern. In een eerste werksessie (voorjaar
2014) voor het Master Plan kwam in drie van de vier werkgroepen het begrip ‘trage wegen’
naar voor als een belangrijke factor die kan bijdragen tot een veilige en recreatieve
ontsluiting van de vernieuwde dorpskern. Dit is precies wat ook wij al jaren verkondigen en
dus meer dan een uitnodiging om rond trage wegen samen te werken. Vandaag liggen rond
het centrum van Meerle nog verschillende prachtige oude voetwegen (zie plannetje).
Deze onverharde wandelpaden komen al voor op topografische kaarten van begin 19° eeuw
(dus 200 jaar en zelfs ouder):
a) Kruysweg (buurtweg 22) : deze zandweg loopt vanaf de Chaamseweg via het
voetbalplein pal achter de dorpskern tot de Rondeelweg en verder door naar de
Ulicotenseweg. De oude voetweg verbindt het westen van de dorpskern met het oosten
(eigenlijk een trage ‘ring’ weg rond het dorp).
b) Uilekotschepad buurtweg 32) : dit onverhard pad loopt van de kruising Kruysweg
(buurtweg 22)/Rondeelweg naar het noorden tot aan de Elsakkerstraat. Deze oude buurtweg
verbindt de dorpskern met het buitengebied (*).
c) Elsakkerpad (feitelijke buurtweg) : deze oude voetweg is een vertakking van het
Uilekotschepad dat halfweg deze buurtweg afbuigt naar het westen (ook richting
Elsakkerstraat en veilige doorsteek naar het bos- en natuurgebied ‘den Elsakker’).
d) Heimeulenpad (feitelijke buurtweg) die de Heimeulenstraat verbindt met de Dalweg en
loopt parallel ten zuiden van de Kerkstraat.
e) ’t Groen Paadje (feitelijke buurtweg) : een voetweg in twee delen. Deel 1 vertrekt op
Meerledorp, ter hoogte van het Kapelletje, en loopt in oostelijke richting naar deel 2 van het
Groen Paadje. Deel 2 loopt van Noord naar Zuid, van de Hazenweg naar de Kerkstraat,
kruist halfweg (T-kruising) deel 1 van het Groen Paadje.
(*) het laatste deel van buurtweg Ulikotschepad is ingepalmd en moeilijk toegankelijk. Wij
hebben ons stadsbestuur gevraagd om hier de toegang weer vrij te maken.
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Kaart Meerle anno 1928
Op de Dag van de Trage Weg maken we een mooie verkenningstocht langs deze oude en
trage wegen in en om het centrum van Meerle. De juiste route ligt nog niet helemaal vast
want voor deze actiedag 2014 vraagt vzw Trage Wegen ook extra aandacht voor bospaden.
De Dag van Trage Weg valt immers samen met het slotweekend van de jaarlijkse Week van
het Bos (12-19/10). Hiervoor slaan ze de handen in elkaar met BOS+ en ANB. Een unieke
kans om extra aandacht te krijgen voor de trage wegen in bossen. Wij zullen onze
wandeling uitstippelen rekening houdend met aantrekkelijke trage wegen én langs bossen in
Meerle (bv. Elsakker, den Rooy, Voortman, Smisselbergen…).
Zoals gebruikelijk zal de werkgroep Oude Voetwegen zorgen voor een mooie infobrochure,
verhelderende toelichting en smakelijke anekdotes tijdens deze boeiende wandeltocht. Dit
jaar staat de Week van het Bos en dus ook onze tocht, in het teken van “de Groote Oorlog’.
Hoewel de Eerste Wereldoorlog in onze regio het landschap niet zo ingrijpend heeft
aangetast zoals in de Westhoek, kunnen er vermoedelijk toch wel enkele mooie
erfgoedverhalen over dit conflict in onze wandeling ingepast worden. Want trage wegen, bos,
natuur en conflict: daarover is het laatste woord nog niet gezegd.

Stip onze afspraak alvast aan in uw agenda : Dag van de Trage Weg – zondag 19 oktober
2014- 13.30 h aan het Raadhuis in Meerle.
Einde rond 16 h – deelname gratis - wandelschoenen raadzaam - iedereen van harte
welkom
Van zodra de volledige wandelroute gekend is, kan u hierover meer informatie vinden op:
http://www.erfgoedhoogstraten.be en https://www.facebook.com/tragewegenhoogstraten
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