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Voorwoord
Nu de zomervakantie er op zit en we tweederde van het jaar achter de rug hebben, kunnen we
voor Erfgoed Hoogstraten even terug-, maar ook vooruitkijken in deze nieuwsbrief. We hebben dit
jaar zo al twee interessante lezingen en een goed bijgewoonde Algemene Vergadering gehad,
onze werkgroepen zijn bezig met hun specifieke aandachtspunten – niet noodzakelijk altijd in de
spotlichten, maar daarom niet minder actief – en de voorbereidingen voor de najaarsuitstap naar
Nederlands Limburg op 18 oktober zijn afgerond. U verneemt er meer over in dit nummer.
We hebben op 30 mei een geslaagde Algemene Vergadering gehad in het Stedelijk Museum,
met voldoende aanwezigen en nogal wat inbreng vanuit de leden, een mogelijk nieuwe
medewerker voor de WG Bouwkundig Erfgoed en een boeiende bonus met de uiteenzetting over
de tentoonstelling rond Alfred Ost en Heilig Bloed door Veerle Beernaert. Na de traditionele
agendapunten, zoals de financiële jaarrekening 2014 en de begroting 2015 kwamen o.a. het
succesverhaal van de projectgroep “Hoogstraten 1814” en het wel en wee van onze vaste
werkgroepen aan bod. Na ruim tien jaar doorgedreven werking bleken zowel “Oude Voetwegen”
als “Onroerend Erfgoed” aan herbronning toe te zijn en dat is niet zo verwonderlijk gezien het
moeilijke traject dat daarbij is afgelegd.
Ook de Cultuurraad beleeft een wat woelig parcours en dan druk ik me nog zacht uit. We moeten
ons in ruime zin bezinnen over cultuur in ons stadje. Het wedervaren van de Cultuurraad is
daarvoor een geschikte thermometer, maar de metingen beloven niet meteen veel goeds. Na
het afhaken van Jef Martens als eerste voorzitter, de jammerlijke verdwijning van Tim Willekens
als gedreven cultuurbeleidscoördinator, het wegblijven van nogal wat leden en recent ook het
vertrek van schepen Joyce De Sager kan niemand nog zijn kop in het zand steken en ontkennen
dat we met een probleem zitten. Nog te weinig leden/verenigingen willen sleutelen aan een
globale visie, stellingname en/of aanpak op vlak van cultuurgebonden vraagstukken en de
uitdagingen voor ons stadje. Vaak primeert het belang van de vereniging waarvoor men zetelt. Bij
de volgende zitting in september zullen er alvast een aantal nieuwe gezichten zijn, met een nieuwe
schepen van cultuur en de pas benoemde cultuurbeleidscoördinator en cultuurambtenaar.
Halfweg de rit kunnen we ons afvragen wat er nog kan gerealiseerd worden van de hoge
verwachtingen die we voor de Cultuurraad hadden bij de start van deze legislatuur.
Intussen mogen we echter belangrijke, positieve ontwikkelingen niet uit het oog verliezen. Zo
steunen we met plezier o.a. de activiteiten van het Agentschap voor Natuur & Bos rond het
Brandven in Wortel-Kolonie of van Natuurpunt Markvallei rond het domein “Den Rooy” in Meerle.
Ook de opvallende Erfgoed-impulsen die we recent vanuit het stadsbestuur zien juichen we
uiteraard toe. Denk zo maar aan de opwaardering van de kapel van het voormalige Gasthuis bij
het dienstencentrum en de aankoop van het unieke interieurschilderij van de Sint-Katharinakerk
uit 1843 voor de collectie van het Stedelijk Museum. Als het goed is zeggen we het natuurlijk ook!
Francis Huijbrechts, voorzitter
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Lezing Sander Wassing
Boeiende lezing over beroerde tijden
Op 20 juni werden onze leden verwend met een interessante lezing door historicus Sander
Wassing, waarin de beruchte Raad Van Beroerten in de schijnwerpers werd gezet. Zoals de
meesten wel weten hield deze Raad de Lage Landen in de periode van 1567 tot 1572 in een
ijzeren greep.
In het eerste deel van de lezing schetste Sander een beeld van de Nederlanden gedurende de
eerste helft van de zestiende eeuw tot aan het uitbreken van de Beeldenstorm (1566). Deze
Beeldenstorm was een hoogtepunt van de opgekropte spanningen tussen de katholieken en
protestanten, welke op verschillende plaatsen in de Nederlanden tot uiting werden gebracht.
Tijdens de lezing kwamen niet enkel de grote, bekende steden aan bod, maar werd er ook
toegespitst op de rol van de graaf van Hoogstraten en de incidenten in onze eigen regio. Maar
welke waren nu eigenlijk de omstandigheden die de beeldenstorm mogelijk maakten? Een eerste
feit was dat de Nederlanden, in tegenstelling tot andere grote heersers, die hun macht steeds
meer centraliseerden, tot in de zestiende eeuw een middeleeuwse bestuursvorm behielden.
Hierdoor hadden lokale bestuurders in de Nederlanden vaak veel autonomie, welke ze dan ook
streng bewaakten. Deze versnippering kwam uiteindelijk tot een einde onder het gezag van Karel
V (1500-1558). Het is dan ook niet verwonderlijk dat verschillende gebieden zich verzetten tegen
de centralisatiepolitiek van Keizer Karel.
Door de uitgestrektheid van het rijk werd de vorst vertegenwoordigd door landvoogden en
landvoogdessen, die op hun beurt werden bijgestaan door hoge edelen, zoals de graaf van
Hoogstraten. Deze machtsstructuur kwam onder druk te staan toen Filips II in 1555 aan de macht
kwam en er door zijn beleid heel wat onrust groeide. Een eerste reden voor de oplopen van de
spanningen was het toenemen van het protestantisme in de Nederlanden, welke als een dreiging
voor het Katholieke geloof werd beschouwd. Er werd dan ook op verschillende machtsniveau’s
streng opgetreden tegen het protestantisme. Doorheen de hele Nederlanden ontstond onrust en
verzet tegen de strenge verordeningen. Daarenboven droegen de verschillende mistoestanden in
de Katholieke Kerk en de onenigheid in de centrale bestuursinstellingen bij tot het toenemen van
de spanningen in de Nederlanden. Om het plaatje compleet te maken zorgden het slechte klimaat
(de zogenaamde ‘Kleine IJstijd’) en de slabakkende handel voor een algehele ontevredenheid.
Het is dan ook des mensen dat de ongeruste inwoners van de Nederlanden zich richtten naar
nieuwe religieuze ideeën die een antwoord zouden kunnen bieden en hun tegenslag verlichten.
Zo ontstond er een forum voor de zogenaamde ‘hagenpredikers’; protestantse predikanten die
buiten de muren van de stad hun boodschap aan nieuwsgierige toehoorders kwamen
verkondigen. De vele vernietigingen tijdens de Beeldenstorm kwamen voort uit dergelijke
hagenpreken, waarin de toehoorders werden opgezweept tegen het vereren van beelden. In vele
grote steden rondom het Land van Hoogstraten, waaronder Mechelen en Antwerpen, kwam het
op het einde van augustus 1566 tot een Beeldenstorm. In Hoogstraten zelf bleven de religieuze
instellingen een dergelijke verwoesting bespaard, dankzij het optreden van graaf Antoon II de
Lalaing (1533-1568). Desondanks werd de graaf van Hoogstraten veroordeeld door de Bloedraad.
Na het uitbreken van de Beeldenstorm in Mechelen werd door landvoogdes Margaretha van
Parma (1522-1586) Antoon II de Lalaing aangesteld om de orde te herstellen. Dit deed hij
enerzijds door oproerkraaiers publiekelijk te executeren. Anderzijds probeerde hij de rust te doen
terugkeren door, net zoals de graven Egmont en Horne, vrij mild op te treden. Deze zachte aanpak
viel echter in slechte aarde bij de landvoogdes, wat uiteindelijk leidde tot de veroordeling en de
vlucht van de graaf van Hoogstraten naar Keulen.
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In het tweede deel werd er uitgeweid over de hertog van Alva en de Raad van Beroerten als
uitzonderingsrechtbank in woelige tijden en de onderzoeken en gevolgen in Hoogstraten.
De Raad van Beroerten werd opgericht als reactie op de onrust in de Nederlanden. De door Filips
II naar de Nederlanden gestuurde hertog van Alva richtte de Raad op als rechtbank om de
schuldigen van de Beeldenstorm te straffen en op die manier te trachten het gezag van Filips II
en de rust te herstellen. Ook Hoogstraten bleef niet gespaard van de gevolgen van de Bloedraad.
In de archieven is er sprake van een vijftal inwoners van Hoogstraten, die gearresteerd en
geëxecuteerd werden door de Raad van Beroerten, vermoedelijk omwille van hun betrokkenheid
bij hagenpreken nabij Hoogstraten. De goederen van de veroordeelden werden nadien in beslag
genomen door de Raad van Beroerten. Zo ook de gronden van de graaf van Hoogstraten na diens
veroordeling. Na de inbeslagname nam gouverneur Don Loys Carillo de Castilla in 1569, tezamen
met een groep soldaten, zijn intrek in het Gelmelslot. De inwoners van Hoogstraten waren echter
niet erg opgezet met deze Spaanse aanwezigheid, wat heel wat spanningen en oproer
veroorzaakte. Uiteindelijk won de ijzeren greep van Alva het van het verzet van de
Hoogstratenaren. Op die manier bleef het strenge Spaanse regime gehandhaafd tot lang na het
vertrek van de hertog van Alva in 1573.

Jan Luyken, De hertog van Alva zit de Spaanse Bloedraad voor, 1567 ( http://www.geheugenvannederland.nl)

Dankzij de nog bewaarde administratie van de Bloedraad en bescheiden van het graafschap
Hoogstraten was Sander Wassing in staat om dit interessante verhaal van de Raad der Beroerten
in de Nederlanden en specifiek voor Hoogstraten te reconstrueren.
Indien u nog meer wil lezen over dit boeiende onderwerp kan u het artikel van Sander Wassing
Hoogstraten, de Beeldenstorm (1566) en Alva’s Raad van Beroerten. Nieuw licht op een donkere
episode uit de geschiedenis van Hoogstraten terugvinden in het nieuwste jaarboek van Erfgoed
Hoogstraten (n°7) dat dit najaar wordt uitgegeven.
Noor Van Coillie, secretaris
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Berging resten Halifax LK865
Opnieuw een mooie samenwerking met ANB

U herinnert zich nog wel dat het Agentschap
Natuur & Bos samen met Erfgoed Hoogstraten in 2014 in Wortel-Kolonie een herdenkingspaneel
heeft geplaatst voor een geallieerde bommenwerper die tijdens de Tweede Wereldoorlog bij het
Brandven is neergestort. Bij die crash kwamen drie van de zeven bemanningsleden om het leven.
Tijdens de onthulling waren trouwens twee neven van de omgekomen boordtechnieker Ken
Lambert aanwezig en tevens een klas van basisschool “De Wijsneus” die het monument heeft
geadopteerd.
De zoekactie die we eind augustus 2015 op aangeven van het ANB rond het Brandven hebben
uitgevoerd, hoort thuis in hetzelfde project. Maar laten we eerst boswachter Bart Hoeymans een
schets geven van de beheerwerken waarin de ondersteuning vanuit Erfgoed Hoogstraten kadert.
Het gaat in essentie immers om een grondige restauratie van het natuurlijke erfgoed in dat gebied
aan de noordrand van de kolonie.
Ecologisch herstel Brandven
“Er zijn al een tijd werken aan de gang rond het Brandven van Wortel-Kolonie. Bedoeling is het
herstel van het ven in zijn oorspronkelijke staat als een typisch heideven, dus voedselarm, door
regenwater gevoed en met een karakteristieke flora en fauna.
In een eerste fase in 2013 en 2014 werden de bomen rond het Brandven verwijderd. Rondom
stonden immers grote Canada-populieren en een wilgenstruweel, het wilgenstruweel stond zelfs
voor een deel in het ven. De nabijheid van deze bomen heeft echter een negatief effect omdat
bladval het ven verrijkt. Er ontstaat ook een dikke sliblaag op de bodem die periodiek voor
zuurstofschaarste kan zorgen.
In de huidige fase van de werken zijn er een aantal aandachtspunten. Zo wordt het Brandven
eerst visvrij gemaakt. Vissen komen van nature niet voor in Kempense heidevennen en hebben
een negatief effect op de aanwezige fauna, voornamelijk libellen- en amfibieën. Ze eten de eitjes
en larven op waardoor bepaalde soorten dreigen te verdwijnen of reeds verdwenen zijn. De meest
kritische soorten, zoals de gevlekte witsnuitlibel en de kamsalamander, kunnen zich enkel
succesvol voortplanten in wateren zonder vis. Voor we de andere werken kunnen uitvoeren, moest
al het water uit het ven gepompt worden. De vissen, zoals de tiendoornige stekelbaars, zijn tijdens
deze werken mee verwijderd.
Vervolgens wordt de aanwezige sliblaag afgegraven en weggevoerd. Het slib zorgt immers voor
een voedselrijke situatie en vormt in het Brandven een dikke laag waardoor de typische flora
verdwijnt. We verwijderen de sliblaag tot net boven de minerale boden. We laten dus een dun
zwart laagje zitten. Planten van vennen produceren vaak zaden die lang kiemkrachtig blijven en
op termijn leggen ze op deze manier een ‘zaadbank’ aan. We hopen dat er in het Brandven nog
een kiemkrachtige zaadbank aanwezig is, waaruit de oude ven-vegetatie zich geleidelijk kan
herstellen.
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Tevens worden de wilgenstronken en andere vegetatie, hoofdzakelijk hoog opgaande soorten, uit
het water verwijderd. De soorten die momenteel in het ven voorkomen wijzen op een voedselrijke
situatie. Het zijn dan ook soorten die groot worden en daardoor geduchte concurrenten zijn voor
de typische vensoorten. Doordat deze planten veel bladval en plantenresten produceren, verlandt
en verrijkt het ven ook snel. Na een tijd verdwijnt dan het open water en dit alles staat uiteraard
haaks op wat een heideven zou moeten zijn.”
Werkgroep “Op het Oorlogspad” in actie
Rond het Brandven spelen echter niet alleen louter biologische factoren. Op 28 mei 1944 is daar
immers een Britse Halifax neergestort na een luchtgevecht. Het grootste deel van de
bommenwerper werd nog tijdens de oorlog verwijderd door een Duitse bergingsploeg. Er bleven
evenwel een aantal verspreidde, relatief kleine wrakstukken achter.
Zowel het Agentschap Natuur & Bos als Erfgoed Hoogstraten vinden het jammer dat de restanten
van dit toestel definitief verloren zouden gaan tijdens de voorziene ruiming van de “vreemde
elementen” in het Brandven in functie van het ecologische herstel. We hebben dus onze krachten
gebundeld om de laatste sporen van dit oorlogsdrama te vrijwaren. Er werd een team vrijwilligers
aangetrokken – geleid door Luc Cox en enkele andere ervaren specialisten op vlak van de militaire
luchtvaartgeschiedenis in onze regio - om deze specifieke zoekactie uit te voeren tijdens de
aanvangsfase van deze werken.

Een speciale gast tijdens het onderzoek was de 84-jarige Albert Sprangers, afkomstig uit Wortel, die in 1944
getuige was van de activiteiten van het Duitse bergingscommando rond het Brandven. U ziet hem hier in
gesprek met enkele jonge leden van het team uit 2015 (foto Luc Cox).
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Aangezien het niet gaat om een grootschalige berging, maar om beheer- en saneringswerken in
een kwetsbaar natuurgebied werkten we uiteraard met bepaalde restricties. Zo werd er in wezen
nooit dieper gegraven dan de bovenlaag. Dat de “vreemde elementen” in de biotoop van het
Brandven overigens een risico op vervuiling inhouden, werd aangetoond door de mensen van het
ANB zelf. Zij troffen tijdens het graven een opvallend verkleurde (purperen) strook aan die lijkt te
wijzen op olievervuiling vanuit het wrak.
Het ANB pompte het Brandven zo goed mogelijk leeg en stelde op 26 en 27 augustus een ploeg
met kraan, tractor en laadbak ter beschikking. Dit maakte ons zoekwerk aanzienlijk makkelijker.
Het is in de modderbrij of aan de rand van het ven - met een warboel aan takken, wortels en
struikgewas – lang niet vanzelfsprekend om een metaaldetector of spade te hanteren, dus maakte
de kraan op onze aanwijzingen op bepaalde plaatsen de toplaag vrij tot er sporen van
aluminiumoxidatie tevoorschijn kwamen. Daarop kon er zorgvuldig worden verder gezocht door
ons team. Er kwamen niet enkel fragmenten van de bommenwerper aan het daglicht, maar ook
meer persoonlijke zaken zoals resten van een parachute van één van de bemanningsleden.

Boswachter Bart Hoeymans bekijkt bedachtzaam een fragment van een lederen vliegerhelm (foto
Francis Huijbrechts)
Het was aanvankelijk moeilijk in te schatten wat we nog zouden aantreffen van het toestel, zeker
gezien de grondige berging door de Luftwaffe in 1944, de werken die sindsdien in die omgeving
zijn uitgevoerd en de activiteiten van amateurarcheologen. De grondlagen bleken flink verstoord
te zijn en niet alleen door de impact bij het neerkomen van de bommenwerper. Nu het Brandven
grotendeels is leeg gepompt werd zichtbaar dat er bij zavelwinning, mogelijk in de jaren 1990,
heel wat grond uit het ven zelf werd verwijderd en bovendien was daarbij een deel van de sliblaag
op de bodem – eveneens met brokstukken – opgestuwd tot ver over de rand van het ven.
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De eerste dag verliep ons onderzoek onder een stralende zon, maar de volgende dag gingen
jammer genoeg de hemelsluizen open.

Ondanks een doornatte tweede dag kon er nog een glimlach af bij Luc, Bart en hun team. Het beeld is wat
wazig, maar dat was gezien de weersomstandigheden onvermijdelijk (foto Francis Huijbrechts).

We kregen onverwacht veel persaandacht voor deze zoekactie, maar daar hadden we eigenlijk
niet om gevraagd. Het vrijwaren van de laatste restanten van de Halifax tijdens de beheerwerken
van het ANB was immers de hoofdprioriteit. Het is een goede zaak dat daarbij een aantal
eenduidig identificeerbare fragmenten werden boven gehaald, want dat is bij dergelijke crashsites
lang niet zo vanzelfsprekend. De toestand en de afmetingen van de gevonden stukken onderlijnen
trouwens de verschrikking die zich op 28 mei 1944 rond het Brandven heeft afgespeeld. We
vonden o.a. sporen van een felle brand en explosies. Enkele zaken die intussen al geïdentificeerd
zijn: een snelheidsmeter die helemaal vooraan de cockpit zat, een fragment van de radioantenne,
delen van de remmen die in de wielen verwerkt zaten, een metalen persluchtfles waarmee het
reddingsvlot kon worden opgeblazen, stofdeeltjes van een RAF-uniform, ontplofte munitie van de
boordwapens,.... Voor de rest nogal wat verwrongen elementen in aluminium, leidingen,
bedrading en deeltjes in bakeliet en perspex.
Wat nog werd aangetroffen van de onfortuinlijke Halifax LK865 van No. 640 Squadron zal na
reiniging, selectie en determinatie worden overgedragen aan het Stedelijk Museum Hoogstraten.
Francis Huijbrechts
Coördinator WG “Op het Oorlogspad”

7

Erfgoed Hoogstraten – Nieuwsbrief september 2015

Belaagd bouwkundig erfgoed
Een problematiek die ons eigenlijk allen aangaat
Op bouwkundig gebied hebben we de afgelopen maanden opvallend woelige tijden gekend,
waarbij er gelukkig ook enkele zaken goed zijn afgelopen. Bepaalde dossiers lopen nog, maar
voortbouwend op onze vorige nieuwsbrief kunnen we toch al de volgende punten vanuit
verschillende deelgemeenten vermelden:
Hoogstraten-centrum
De bouwdirectie en de stadsdiensten zijn voor de grotendeels gesloopte 19de eeuwse
arbeidershuizen in de Gelmelstraat, tot een compromis gekomen waardoor de werken nog voor
het bouwverlof opnieuw konden worden aangevat.

We kunnen ons wel afvragen wat er in feite nog rest van het unieke en originele pand in de Gelmelstraat
(foto Francis Huijbrechts)

Zowel met het bezwaarschrift voor de verbouwing van ‘De Berrie’ in de Vrijheid als dat voor het
pand van architect Rosiers in de Lindendreef heeft het stadsbestuur onze visie gevolgd. Hierdoor
hebben beide eigenaren hun bouwvergunning gekregen, mits ze de nodige aanpassingen
doorvoeren. Zo moet de volledige voorgevel van ‘De Berrie’ bewaard blijven. Dit houdt in dat er
geen raamopeningen mogen wijzigen. In verband met de woning van Rosiers moet de bouwheer
bij de aanpak van de zijgevels eveneens rekening houden met onze aanbevelingen.
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In juni is er door Erfgoed Hoogstraten een bezwaar ingediend tegen de sloop van de woning aan
de Van Aertselaarstraat 36. De eigenaar vroeg de sloopvergunning aan voor dit pand wegens de
vermeende slechte toestand waarin het zich bevond. Deze woning is echter opgenomen in de
inventaris Bouwkundig Erfgoed waardoor er een gegronde reden moet worden opgegeven voor
een afbraak. Bovendien zijn er tal van niet-relevante argumenten aangehaald waarom bewoning
niet meer mogelijk zou zijn en dit terwijl het huis tot voor kort wel degelijk gewoon werd verhuurd.
Tevens werd er geen voorstel opgegeven voor wat er na de sloop zou volgen. Het lijkt ons dan
ook logisch dat het stadsbestuur deze wankele sloopaanvraag zal afwijzen. We volgen de zaak
uiteraard op de voet.
Wortel
Enkele jaren terug stond onze vereniging in rep en roer. Een nieuwe eigenaar voor het huis op
Poeleinde 1 te Wortel was van plan dit af te breken wegens de “slechte toestand” en er een woning
in de zogenaamde pastorijstijl te bouwen. Het pand, opgenomen in de inventaris Bouwkundig
Erfgoed, was kort daarvoor door ons nog genomineerd voor een erfgoedprijs en de werkelijke
situatie was ver van zo slecht als beschreven bij de stedebouwkundige aanvraag. De statuten van
Erfgoed Hoogstraten indachtig hebben we de sloop op alle mogelijke wettelijke manieren proberen
te verhinderen. En dat loont. Recent is de woning immers verkocht en ze zal gerenoveerd worden.
De nieuwe eigenaren wensen de woning te behouden en te verbouwen. Hierbij wordt de
achterbouw uitgebreid, maar met respect van de eigenheid van de woning. Deze aanpak kunnen
we enkel aanmoedigen. We zijn dus zeer gelukkig met de gang van zaken in dit dossier.
Minderhout
In verband met de reeds lang omstreden bouwaanvraag bij de Kapel van OLV op den Akker in
Minderhout heeft Erfgoed Hoogstraten tot op het hoogste niveau haar standpunt verdedigd. De
Deputatie van het Provinciebestuur van Antwerpen heeft echter alsnog beslist de Raad van
Vergunningsbetwistingen te volgen. De bouwheren hebben dus uiteindelijk hun bouwvergunning
gekregen. Dit is gezien de ommezwaai in dit dossier een onbegrijpelijke en zeer spijtige zaak.
Zeker na alle inspanningen die onder andere geleverd zijn vanuit onze vereniging en omwille van
de onmiskenbare impact van een nieuwbouw op deze locatie voor de historische kapelsite en de
ruimere ankerplaats.
Te Hal 27 werd in mei een hoeve uit de eerste helft van de 20ste eeuw illegaal gesloopt. Deze
boerderij is opgenomen in de inventaris van Bouwkundig Erfgoed. Net als bij de afbraak in april
van de arbeiderswoningen in de Gelmelstraat heeft de bouwdirectie de bepalingen van de
verleende vergunning aan haar laars gelapt. Dit terwijl er op voorhand duidelijke afspraken waren
vastgelegd in de bouwvergunning vanuit de stad. Gelukkig heeft ook hier de bevoegde stadsdienst
ingegrepen en de politie opdracht gegeven de sloopwerken stil te leggen en de nodige
vaststellingen te doen. Het kwaad is echter geschied. Onze vereniging was ronduit geschokt door
deze nieuwe aanslag op het cultureel-historische erfgoed in onze gemeenten. De vernielde
boerderij te Minderhout was gelegen in het pittoreske grensgehucht Hal, vlakbij de kapel van
Onze-Lieve-Vrouw en de eeuwenoude hoeve de Halschoor. Blijkbaar is zelfs een waardevolle
boerderij in een fraaie uithoek van onze landelijke regio niet meer veilig voor de sloop- en
bouwwoede van bepaalde actoren. De bouwheer probeert ondertussen zijn sloopvergunning te
regulariseren via een bouwaanvraag. Uiteraard houden we dit dossier vanuit Erfgoed Hoogstraten
nauwlettend in de gaten en heel recent werd er een bezwaarschrift ingediend. Onze vereniging
kan niet anders dan tegen dergelijke wanpraktijken ageren en we blijven het verdere verloop dan
ook op de voet volgen. Wij hopen tevens dat ook het stadsbestuur een krachtig signaal geeft dat
praktijken als deze niet getolereerd worden in Hoogstraten.
Benedikte Dewaele, Coördinator WG “Bouwkundig Erfgoed”
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Open Monumentendag
Zondag 13 september 2015
Open Monumentendag Vlaanderen, het grootste cultureel ééndagsevenement van Vlaanderen
zet elk jaar op de tweede zondag van september het onroerend erfgoed in de kijker. Elk jaar neemt
Hoogstraten met verschillende monumenten deel. Dit jaar wordt voor de eerste keer de pastorij
van Minderhout opengesteld. In de Sint-Katharinakerk is er een tentoonstelling over relieken. Ook
drie fraaie molens zetten hun deuren wijd open.
De pastorij van Minderhout werd gebouwd in 1896 naar een ontwerp van provinciaal architect
P.J. Taeymans. Het is een gebouw in neo-Vlaamse renaissancestijl, een stijl die, naast andere
neostijlen, wel vaker door Taeymans werd gebruikt. Het beschermde monument wordt éénmalig
opengesteld voor het grote publiek. De eerste vermelding van de Sint-Clemenskerk vinden we
in 1238. Toen schonk ridder Rugerus de Ligno (Rogier van den Hout) het patronaatsrecht op de
Sint-Clemenskerk aan de Sint-Michielsabdij van Antwerpen. Het patronaatsrecht was het
benoemingsrecht van de pastoor van Minderhout. Met de overdracht van het patronaatsrecht naar
de Sint-Michielsabdij werden tot aan de Franse Tijd enkel Norbertijnen of witheren van die abdij
als dorpsherder aangesteld.

Het kerkhof, de pastorij en de Sint-Clemenskerk van Minderhout (collectie SMH)

Op het Minderhoutse kerkhof bevindt zich waardevol funerair erfgoed. Het monumentale 19de
eeuwse grafmonument van de familie Jacquemyns, die grootgrondbezitters waren in Minderhout
en Meerle, springt het meest in het oog. Een ander opvallend graf is de 19de eeuwse neogotische
grafkapel van de Minderhoutse familie Matthieu. De familie werd door beide wereldoorlogen zwaar
getroffen en verloor verschillende familieleden. Eén van de oudste grafzerken van Hoogstraten
ligt hier ook: het graf van Lucas Lauwereys, priester en kapelaan van Minderhout. Hij stierf op 7
januari 1519.
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In 1998 kochten Hans Snel en Ans Groot de Meerselmolen. Zij hebben deze watermolen prachtig
gerestaureerd. In een eerste fase herstelden ze het dak, het houtwerk en de zolder. Vervolgens
richtten ze een derde van het pand in als woongedeelte. Ook werd de maalinstallatie onder
handen genomen. De molen werd mooi gerestaureerd met veel respect voor het bestaande
waarbij hedendaagse vormgeving gecombineerd werd met industrieel erfgoed.

De oude houten Salm-Salmmolen werd in 1571 in opdracht van de toenmalige Spaanse
gouverneur van Hoogstraten, die de in ongenade gevallen graaf Antoon II de Lalaing verving,
gebouwd. Hij waaide in 1902 echter om tijdens een storm. Bij de wederopbouw werd veel
materiaal van de oude molen gerecupereerd, zodat er nu nog 16de eeuwse onderdelen in de
stenen windmolen zitten. Zo verwijst het grote formaat van de gebruikte baksteen naar de 16de
eeuwse oorsprong. Ook de teerlingen waarop de oude standaardmolen rustte zijn nog aanwezig.
De as dateert eveneens uit de 16de eeuw. Op de kas staat het jaartal 1834 vermeld, toen onderging
de molen onderhoudswerken door Jos Bruyninckx uit Breda waarvan de initialen bewaard bleven.

Links de Salm-Salmmolen en rechts de Laermolen in 1716 (collectie Vorstelijk Archief Salm-Salm in Anholt)

11

Erfgoed Hoogstraten – Nieuwsbrief september 2015

Iets verderop in de Molenstraat bevindt zich de Laermolen. Vanaf 1995 werden plannen gemaakt
voor de restauratie van wat er overbleef van deze eeuwenoude watermolen. In 2000 werd vzw De
Laermolen opgericht en het restauratieproject opgestart. Na enkele jaren voorbereidend werk
werd de restauratie in 2003-2004 uitgevoerd en werd de olieslagmolen terug in gebruik genomen.
In de Sint-Katharinakerk van Hoogstraten is een tentoonstelling over relieken en hun
echtheidsverklaringen door de kerk. Relieken waren belangrijke eigendommen van de kerk. Hoe
belangrijker een reliek, hoe meer bedevaarders er naar de kerk kwamen en des te voornamer
werd de kerk beschouwd!

Echtheidsverklaring van het reliek van de Heilige Barbara door de aartsbisschop van Mechelen (collectie SMH)

Piet Van Deun, conservator Stedelijk Museum Hoogstraten

Het programma op zondag 13 september 2015:
•
•
•
•
•
•

Sint-Clemenskerk en kerkhof - Minderhoutdorp 29
Pastorij Minderhout - Minderhoutdorp 27
Salm-Salmmolen - Molenstraat 7 - 2320 Hoogstraten
Laermolen - Molenstraat 21 – 2320 Hoogstraten
Meerselmolen - Dreef 2 – 2328 Meersel-Dreef
Sint-Katharinakerk - Vrijheid – 2320 Hoogstraten

12.00u tot 18.00u
10.00u tot 18.00u
10.00u tot 18.00u
10.00u tot 16.00u
10.00u tot 18.00u
13.00u tot 17.00u

Meer info: Stedelijk Museum Hoogstraten, Begijnhof 9, 2320 Hoogstraten, 03 340 19 80,
museum@hoogstraten.be.
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Vondsten Vertellen
Van 2 augustus tot 29 november 2015
Archeologische parels uit de Antwerpse
Kempen
In het Stedelijk Museum Hoogstraten loopt nog tot
29 november een tentoonstelling die u absoluut niet
mag missen. Aanleiding voor deze expositie was
het tienjarige bestaan van AdAK (Archeologische
Dienst van de Antwerpse Kempen). Mede door een
veranderde wetgeving wordt het laatste decennium
meer en meer archeologisch onderzoek verricht,
een reden om al deze bodemschatten eens te tonen
aan een groot publiek. In het Taxandriamuseum te
Turnhout en in het Stedelijk Museum Hoogstraten
vond AdAk de geschikte partners om een
tentoonstelling samen te stellen. Terwijl in het
Taxandriamuseum, vorig jaar de nadruk lag op de
erfgoedpioniers, ofwel de eerste archeologen die
hier sinds de 19de eeuw actief waren, koos het
Stedelijk Museum ervoor om de vondsten van
“dichter bij huis” te presenteren in een overzichtelijk
historisch kader. Meer dan 120 objecten uit 7
verschillende musea of depots werden aangevuld
met archeologie uit de eigen collectie van het
Stedelijk Museum om het boeiende verhaal te
vertellen van de eerste bewoners in onze regio.
Neanderthalers
De oudste werktuigen die ooit gevonden werden in de Kempen zijn Neanderthaler-bijltjes die in
een beekbedding in Oosthoven werden gevonden. Ze waren aangespoeld van een hoger gelegen
terrein waar waarschijnlijk ooit een kampplaats was geweest zo’n 35 000 jaar geleden. Toen
zwierven hier al Neanderthalers rond, jagend op mammoets en rendieren. Vanuit de Maasvallei
brachten ze silexstenen mee om er werktuigen uit te kappen. De bijltjes werden bij toeval ontdekt
en zijn nu op te tentoonstelling te zien.
De Federmesser
Op het einde van de laatste ijstijd werden de Kempen meermaals bezocht door rondtrekkende
jagers die de rivierbeddingen volgden. Vanuit de Maasvallei trokken ze verder stroomopwaarts de
zijrivieren in, zoals het Merkske of de Mark. Doorgedreven onderzoek toonde aan dat de droge
duinen naast vennen geliefde plekken waren om tijdelijke kampen te bouwen. Zo’n 13.000 jaar
geleden waren het groepen “Federmesser” die hier jaagden. Op de Meirberg maar ook in Ravels,
Wuustwezel, Arendonk, Weelde en Oud-Turnhout werden belangrijke concentraties ontdekt. Na
een wat koudere periode werd het tijdens het mesolithicum terug warmer, fauna en flora namen
toe. Wellicht trokken de mensen minder rond omdat er véél wild te jagen was vlak bij de tent. De
werktuigen veranderden van vorm en werden kleiner, aangepast aan kleinere prooien.
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De eerste boeren offerden bijlen aan het moeras
In Minderhout werd een mooie blinkende gepolijste stenen bijl op een akker gevonden. Volgens
de schenker zat de bijl in het zandpakket dat hij was gaan halen op een akker in Meer. Op een
plaats waar vroeger een ven was. Dit klinkt logisch want de allereerste boeren offerden dikwijls
bijlen in steen aan de moerasgoden. Het aardewerk van de eerste boeren, de zogenaamde
“klokbekers” zijn erg zeldzaam of gewoonweg nog niet gevonden. Eén mooi exemplaar werd ooit
ontdekt te Merksplas.
De bronstijdgrafheuvels
In de bronstijd was het de gewoonte mensen te begraven onder een tumulus of grafheuvel, in het
begin in een boomstamkist, later werd het lijk verast en werd de as bijgezet in een urne. De urne
werd mooi versierd met geometrische motieven ingelegd met witte klei. Het moet voor een
bijzonder iemand geweest zijn, niet iedereen werd met dezelfde eerbied of met mooie bijzettingen
begraven. In de Kempen werden vele tumuli aangelegd, dikwijls met plaggen uit de heide
opgebouwd en omgeven door een palenkrans. Vandaag vinden archeologen meestal enkel de
verkleuring in de bodem die de grafheuvels of de gracht erom heen achter laten in de bodem.
Recent nog werd zo’n verkleuring aangetroffen bij de opgraving op de Venhoef te Minderhout.

De doden kregen bijzettingen mee in hun graf, kleine aardewerken potjes met wat voedsel of
kostbaardere offers. Bronzen bijlen werden eerder uitzonderlijk in een graf aangetroffen. Men
bleef wellicht blijkbaar bij de gewoonte om ze te offeren aan het ven. De “bronzen bijlen van
Hoogstraten” werden na meer dan 4000 jaar in de grond teruggevonden aan de Vlamingstraat.
Veel gegevens lieten de ontdekkers ons niet na. In de 19de eeuw was de context waarin een
voorwerp werd gevonden nog niet zo belangrijk. De bronzen bijlen blijven dus wat mysterieus. In
de toonkasten liggen een 20-tal bronzen bijlen en een lanspunt, gevonden in Geel, Eksel en
Hoogstraten.
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Vroeger aten ze pap in de Kempen
In aanloop naar het inrichten van een industrieterrein werden de gronden op de Kluis in
Hoogstraten onderzocht. Er werden sporen gevonden van woonstalboerderijen en waterputten uit
de IJzertijd. De plattegrond van de woonstalboerderijen komt overeen met wat men kent uit
vroegere IJzertijd opgravingen. Eén plattegrond wijkt echter af en lijkt zéér sterk op types die
gevonden werden over de Nederlandse grens. Misschien was er tijdens de IJzertijd dus ook al
“Nederlandse inwijking”!? Botanisch onderzoek leverde ook interessante gegevens op: de boeren
verbouwden en bemestten kleine akkers voor het telen van gierst, een graansoort die niet geschikt
was voor brood maar wel voor het maken van pap of het bakken van pannenkoeken. Ook bramen
stonden op het menu. De scherven die de opgraving opleverde zijn ruw en handgevormd, enkele
scherven wijzen op het type dat gebruikt werd om zout te vervoeren en bewaren. Er waren dus
zeker contacten met de kustgebieden.

Heiligdommen van druïden in Rijkevorsel en Romeinse tempels in Grobbendonk
In Rijkevorsel werden twee jaar geleden opgravingen verricht bij een nieuwe verkaveling. De
verkleuring in de bodem wijst op een openlucht-heiligdom. Er woonden in de IJzertijd dus druïden
in Rijkevorsel die recht spraken en de toekomst voorspelden. Analoge complexen werden reeds
vroeger gevonden in Wijnegem en Kontich. Het gaat om rechthoekige omheiningen met daarin
palen op rijen. Waarschijnlijk stonden er godenbeelden op deze palen of werden ze gebruikt om
offers op tentoon te stellen.
Ook in Grobbendonk werden er tempels opgegraven. Samen met een badhuis en bakovens. Hier
gaat het over een grote Romeinse vicus die vele vondsten opleverde. Het prachtige glaswerk en
het terra sigilata aardewerk dat erbij gevonden werd zijn Romeins. Aardewerk dat erg mooi
versierd is, dunwandig, roodgepolijst en op de pottenbakkersschijf gedraaid. Wellicht was er toen
ook al druk handelsverkeer op de heirbaan die vanuit de vicus van Grobbendonk over Brecht naar
Breda liep. Bij de aanleg van de hogesnelheidslijn werd er in Brecht ook een belangrijke Romeinse
nederzetting gevonden met inheems Romeins aardewerk. Een schrifstilus, een koeienbel en een
paardenbit zijn voorwerpen in metaal afkomstig uit Turnhout.
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Het paardengraf van Broechem
Het grafveld van Broechem haalde de wereldpers toen er van 2001 tot 2010 meer dan 500 graven
werden ontdekt uit de Merovingische tijd. De graven bevatten uitzonderlijk mooie grafgiften,
aardewerk, glas, gouden en zilveren mantelspelden en juwelen. Vandaag staan de objecten op
de lijst “topstukken roerend erfgoed Vlaanderen”. Het museum toont een mooie selectie en de
foto’s van de opgravingen, ook van de ontdekking van het paardengraf in Broechem.
In Beerse Krommenhof ontdekte AdAk in 2004 ook een Merovingisch grafveld bovenop een
eerder gebruikte bronstijd begraafplaats. De vondsten uit de mannen en vrouwengraven zijn
bijzonder en de fibula werden zéér mooi versierd met filigraan en granulé smeedwerk. Fijn
aardewerk en juwelen in glaspasta vervolledigen het plaatje. Het grafveld werd nog niet volledig
opgegraven en een vraag die de archeologen bezig houdt is of het hier gaat om een uitzonderlijk
rijk grafveld, zoiets als een plaatselijk vorst, of dat er nog meer van dergelijke (rijke) grafvelden in
onze bodem te vinden zijn.
Het mysterie van de waterput van Meerle
Aan de oostelijke buitenzijde van de kerkhofmuur bij de kerk van Meerle werden in 1979
verschillende waterputten ontdekt bij rioleringswerken. Over een afstand van enkele meters
werden drie verschillende types waterputten ontdekt, een houten boomput, een bakstenen put en
een plaggenput. Typologisch is de houten put het oudste en de plaggenput de meest recente put.
De boomput bestond uit planken van 10 tot 15 cm dik
en ongeveer 1,50 meter lang. Ze zijn ruw met de
dissel uitgehold en buitenaan rondgezet. De
segmenten werden nauwkeurig vertikaal aan elkaar
aangepast, wat binnenin een diameter van 1 meter
moest geven. Het bovendeel was tot ongeveer één
meter onder het huidige niveau verdwenen. Enkel het
gedeelte onder het waterpeil werd goed bewaard. De
planken, zes in totaal, werden jaren bewaard in de
kelders van het stadhuis. Naar aanleiding van deze
tentoonstelling besliste het museum om drie planken
op te sturen naar het Koninklijk Instituut voor het
Kunstpatrimonium met de bedoeling de put te
onderzoeken en te dateren. Uit elke plank werd een
houten staal onderzocht met dendrochronologie. Op
de eerste plank kon de laatste jaarring gedateerd
worden op 1056 n.C. Op de tweede plank was de
buitenste jaarring uit 1052 n.C. Beide eikenhouten
planken zijn vermoedelijk van een en dezelfde boom
afkomstig. De derde plank wordt gedateerd tussen
1057 en 1082.
Een dergelijke grote waterput in het centrum wijst
onrechtstreeks naar een dorpskern. Uit de datering
blijkt dat Meerle voorlopig de oudst dateerbare
nederzetting is op het grondgebied van Hoogstraten.
Al sinds de 17de eeuw dacht men dat Wortel de oudste
nederzetting was.
De plaggenput was opgebouwd uit trapeziumvormige heideplaggen van 200/150x200mm en
70mm dikte, hetgeen een put met binnenruimte van 1,08 meter geeft. De diepte kon niet meer
worden bepaald. Volgens getuigen hoorde deze put bij een huisje dat in 1902 werd afgebroken.
De stenen put bestond uit trapeziumvormige bakstenen en had een binnendiameter van 1,70
meter en was 2 meter diep uitgegraven.
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Dendrochronologie
Een boom krijgt elk jaar een jaarring. Hiermee kan je de ouderdom van een levende boom
natellen. De dikte van deze jaarringen is afhankelijk van de weersomstandigheden en verschilt
dus van jaar tot jaar. De opeenvolging van dikke en dunne ringen is dus uniek voor een bepaald
moment in de tijd en is hetzelfde voor alle bomen van dezelfde soort in dezelfde streek. In een
bepaalde streek kan zo een sequentie van opeenvolgende jaarringen worden opgesteld. Eens
deze volledig is kunnen losse houtfragmenten hierin worden ingepast en kan zo hun ouderdom
bepaald worden. In Europa kunnen we zo tot 10.000 jaar oude houtfragmenten dateren. Voor de
definitieve datering van de waterput van Meerle werd het KIK ook geadviseerd door buitenlandse
laboratoria omdat zij over andere sequenties beschikten die pasten bij onze waterput.

“Vondsten vertellen - Archeologische parels uit de Antwerpse Kempen” loopt van 2 augustus tot
29 november 2015 in het Stedelijk Museum Hoogstraten, Begijnhof 9, 2320 Hoogstraten. Het
museum is open van woensdag tot en met zondag van 14.00 tot 17.00 uur.
Bij de tentoonstelling hoort een mooie publicatie. “Vondsten vertellen” archeologische parels uit
de Antwerpse Kempen, aan € 20 te verkrijgen in het museum.
Meer info: 03 340 19 80, museum@hoogstraten.be, http://museum.hoogstraten.be

Veerle Beernaert, stedelijk museum
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Herfstuitstap 2015
Zondag 18 oktober 2015: Meerssen en Maastricht
De najaarsuitstap van onze erfgoedvereniging gaat net als vorig jaar richting Limburg, maar
ditmaal wel aan de Nederlands kant! Dit laatste is uiteraard een relatief gegeven want in het
verleden waren grenzen zeker geen absolute zaak. De tussenstop die we zullen maken in
Meerssen bewijst dit al meteen. Deze Nederlandse gemeente in de buurt van ons hoofddoel
Maastricht was al bekend bij de Romeinen, maar werd pas belangrijk in de vroege middeleeuwen
door de vestiging van een palts, een verdedigbaar verblijf voor de Frankische vorsten. Deze
vorsten hadden geen vaste verblijfplaats, maar doorkruisten hun rijk met hun ganse hofhouding,
waarbij ze reisden van palts naar palts (afgeleid van het Latijnse palatium). De palts van Meerssen
is de geschiedenis ingegaan als de plek waar Lodewijk de Duitser in 870 het Verdrag van
Meerssen1 onderhandelde.
In Meerssen treffen we ook het Leopoldkerkje aan. Dit kerkje dankt zijn naam aan Leopold I,
koning der Belgen. De bouw ervan in 1836 moest een oplossing bieden aan het eeuwige getwist
tussen de katholieke en protestantse gelovigen, die beiden gebruik dienden te maken van de
parochiekerk, de latere Basiliek van het Heilig Sacrament. Dit dubbel gebruik, het Simultaneum,
was opgelegd toen Meerssen vanaf 1633 Staats gebied werd. Niet enkel in Meerssen, maar ook
in Beek, Gulpen en Heerlen werden ‘Leopoldkerkjes’ gebouwd. 2

1

Het Verdrag van Meerssen (870) mag niet verward worden met het Verdrag van Verdun (843). Bij dit
laatste verdrag werd het uitgestrekte rijk, dat Karel de Grote bewerkstelligde, verdeeld onder diens
kleinzonen, de drie zonen van Lodewijk de Vrome, met name Lodewijk de Duitser, Lotharius en Karel de
Kale. Het Verdrag van Meerssen gaat nog een stap verder en verdeelt door gebrek aan erfopvolging in 870
het Middenrijk van Lotharius tussen de twee overgebleven zonen van Lodewijk de Vrome, respectievelijk
de koningen van Oost- en West-Francië. Het Verdrag van Meerrsen ligt m.a.w. aan de basis van het
opdelen van een belangrijk deel van Europa: het grote Duitse Rijk versus het Franse Rijk (Frankrijk).
Rivieren als de Maas maar ook dichter bij ons, de Schelde, (ze zijn van over het water…) zullen vanaf dat
moment de grens vormen tussen deze grootmachten.
2 Het bouwen van deze kerkjes op wat nu Nederlandse bodem is, gebeurde in opdracht van Leopold I,
koning der Belgen en zelf van protestantse strekking. Na de Belgische Opstand in 1830 kwam geheel
Limburg, met uitzondering van Maastricht en Mook (er waren Nederlandse regeringsgarnizoenen gelegerd)
onder Belgisch bestuur te staan. In 1831 had het nieuwe België een vrij gunstig verdrag (Verdrag der XVIII
artikelen) kunnen afsluiten met de Mogendheden (Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Oostenrijk, Pruisen en
Rusland). De reactie van Willem I bleef niet uit; de Tiendaagse Veldtocht die hierop volgde toonde pijnlijk
de kwetsbaarheid van het pas gestichte koninkrijk België aan. Er werd opnieuw onderhandeld met de
Mogendheden met het heel wat minder gunstige Verdrag der XXIV artikelen als resultaat. Na heftige
debatten in het Belgische parlement werd het nieuwe verdrag aanvaard. Willem I verwierp dit nieuw
bedongen akkoord alweer, waardoor de status quo behouden bleef en België in het feitelijk bezit bleef van
Limburg over de Maas (de Brabantse landen van Overmaas). Meerssen behoorde aldus tot 1839 tot het
Belgische grondgebied. Tot op dat moment was Willem I koppig blijven volharden in zijn strijd om terug te
keren naar de situatie van vóór de Belgische Onafhankelijkheid, waardoor hij het land op de rand van het
failliet bracht (een ‘Griekse situatie ‘avant la lettre’). De hoogoplopende kosten voor een leger op oorlogsvoet
en de daaropvolgende hevige kritiek dwongen de Nederlandse koning in 1839 in te stemmen met het
zogenaamde Verdrag van Londen of het Verdrag van de XXIV artikelen. Het betekende meteen de
internationale erkenning van de Belgische onafhankelijkheid.
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Maar Meerssen interesseert ons vooral voor de geschiedenis die verbonden is met het
Bloedwonder3 van 1222 en het Brandwonder4 van 1465, waarvan de Basiliek5 van het Heilig
Sacrament met zijn sacramentstoren (enkel nog in miniatuur binnen de kerk) de onroerende
getuige is. Beide Eucharistische wonderen kunnen nog steeds het jaar rond op een levendige
devotie rekenen6 maar met name tijdens het feest van Sacramentsdag (tweede donderdag na
Pinksteren) en in het daarbij horende Octaaf7 zakken nog steeds duizenden pelgrims af naar deze
bedevaartplaats. 2015 was dan ook een feesteditie met de viering van 550 jaar Brandwonder8.
Meerssen kent de ‘Meerssener Ganck’, waarbij de pelgrims achter het altaar omlopen, aan de
achterkant van het hoogaltaar de oude tabernakeldeur aanraken en vóór het altaar staande of
geknield één-, drie- of zevenmaal het Onze Vader en het Weesgegroet bidden.
Om enige duidelijkheid te verschaffen zullen we in de volgende tekst dieper ingaan op de
verschillende hierboven aangehaalde begrippen als Bloed-, Brand-, Eucharistische- en
Sacramentswonderen en de context waarbinnen deze wonderen zich afspeelden in de 13e en
14e eeuw.

Het wonder dat bekend staat als ‘Het bloedwonder van Meerssen’ gebeurde in 1222, slechts enkele jaren
na het belangrijke Concilie van Lateranen. Het is één van de oudst bekende sacramentswonderen die in de
13e eeuw plaatsvonden. Het is ons bewaard door de monnik-schrijver Caesarius van Heisterbach. In zijn
kronieken lezen we o.a.: “Toen eens omtrent Pinksteren een der monniken de Heilige Mis wilde gaan lezen,
verzuimde hij water en wijn in de kelk te gieten. Toen hij gekomen was aan het einde van het Pater Noster,
nam hij de palla weg van de kelk. Op dat moment bemerkte hij dat hij vergeten was de kelk te vullen. Hij
schrok en werd bovenmate bedroefd. Biddend vroeg hij aan de Heer: “Wat moet ik doen?” Toen hoorde hij
een stem die hem zei: “Je gebed is verhoord, ga door!” Op de gewone wijze ging hij verder. Hij brak de H.
Hostie doormidden en liet daarvan een gedeelte in de kelk vallen.“ Caesarius schrijft verder: “En zie,
Christus die de kracht en de wijsheid Gods is, en die aan het kruis uit zijn dode lichaam bloed en water deed
vloeien tegen de natuurlijke loop der dingen in, bracht uit Zijn sacramenteel en onsterfelijk Lichaam tegen
de gewone orde in bloed en water voort. Zoals uit doorgesneden aderen bloed gutst, zo stroomden uit dat
stuk hostie voor de ogen van de priester op twee plaatsen verschillende soorten vloeistof. In de kelk was
dus niet de gedaante van wijn te zien, maar die van menselijk bloed. Laten dus diegenen sidderen en
schaamrood worden die beweren dat er niets met het bloed gebeurt, zolang niet de transsubstantiatie van
de miskelk plaatsvindt. Hierna nuttigde de priester een gedeelte van de vloeistof. Vervolgens werd de kelk
verzegeld.”
Dit wonderlijk verschijnsel was snel in de hele streek bekend. De voor dergelijke gebeurtenissen zo
ontvankelijke gelovigen van die dagen stroomden van alle kanten om van nabij getuige te zijn. Het zichtbare
gevolg was dat de verering van het H. Sacrament toenam en het geloof in de werkelijke Tegenwoordigheid
van de Heer in de H. Eucharistie vast verankerd werd in de harten van de gelovigen. Toen twee jaar later
Konrad van Urach, bisschop van Porto en legaat van de Apostolische Stoel door deze streken reisde, werd
hem het bovenvermelde wonder meegedeeld. Hij feliciteerde de monniken met dit verheven mirakel en
beval het zegel te verbreken en het H. Bloed gedurende acht dagen ten toon te stellen voor allen die zouden
komen en die het H. Bloed zouden willen zien.« Aldus Caesarius van Heisterbach.
4 Wordt beschouwd als de bevestiging van het Bloedwonder van 1222; het Heilig Sacrament werd toen op
wonderbaarlijke wijze uit de brandende kerk gered.
5 Het betreft hier een Basilica Minor, een eretitel toegekend door de paus aan kerken met een belangrijke
historische betekenis of omwille van hun belang als bedevaartplaats; basilieken mogen als
onderscheidingsteken aan de noordzijde van het altaar een Conopeum (een half uitgeklapte parasol in de
pauselijke kleuren geel-rood) opstellen; aan de zuidzijde wordt dan een Tintinnabulum (een ceremonieel
klokje op een standaard) aangebracht, dat wordt gebruikt om processies aan te kondigen. Het pauselijke
wapen met de gekruiste sleutels van Petrus verbeeldt de aanduiding door Christus van de eerste paus als
Zijn plaatsvervanger en alle pausen na hem. Wereldwijd is de titel van basiliek aan ongeveer 1500
kerkgebouwen verleend. De Sint-Bartholomeuskerk van Meerssen werd tot basiliek (Basiliek van het Heilig
Sacrament) verheven in 1938 door paus Pius XI.
6 Elke donderdag is er ‘Uitstelling van het Sacrament’ en aanbidding.
7 Octaafweek of 8 dagen; aanvang woensdagavond (vooravond van Sacramentsdag), hoogfeest van
Sacramentsdag zelf, op zondag de sacramentsprocessie en verder elke dag tijdens het Octaaf zijn er
misvieringen, vespers, uitstelling van het Sacrament enz.
8 2014 was tevens een feestjaar met de viering van 750 jaar Sacramentsdag
3
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Niet zozeer de wetenschappelijk verklaringen voor het bloeden van hosties (chemische reactie,
bacteriën) zullen het onderwerp zijn maar wel de symbolische betekenis voor de middeleeuwse
mens. Wat waren de religieuze, politieke, sociale achtergronden waartegen zich een veelvoud
van Sacramentswonderen afspeelde en waarom was er een opmerkelijk concentratie binnen het
Hertogdom Brabant? Er wordt dus niet gefocust op waar of niet waar, er zal enkel getracht worden
een korte cultuurhistorische schets weer te geven. Het in de psychiatrie beschreven
Jeruzalemsyndroom toont aan dat ook voor de pelgrim/bezoeker van de 21ste eeuw de kracht
van een kerkelijk gebouw en de sterke emoties die een bezoek kan oproepen, niet moeten
onderschat worden. In de middeleeuwen ging men op bedevaart/kruistocht naar het Heilige Land
om die plekken te bezoeken waar Jezus had geleefd; in onze moderne tijd gaat men nog verder
en wil men beleven hoe Jezus leefde9, ondergedompeld worden in de Jordaan, Sint-Pietersvis
eten omdat beweerd wordt dat het de dagelijkse maaltijd van de apostelen was, mediteren zoals
Jezus dat deed. Er is dus een duidelijke behoefte aan een nieuwe invulling van het begrip
‘bedevaarten’. Ondanks de ontkerkelijking neemt de interesse voor spiritualiteit eerder toe dan af.
Binnen deze ontwikkeling is de moderne pelgrim op zoek naar de stilte en de contemplatieve sfeer
van de nog bestaande heiligdommen. In navolging van de revival van de bedevaart naar Santiago
de Compostela is er ook belangstelling voor sacrale plekken en processies dichter bij huis. Vanuit
deze optiek kunnen we dan ook stellen dat de devoties van de middeleeuwse mens en de troost
en de geborgenheid of genezing, die men vond op zijn pelgrimstocht van alle tijden zijn en voor
processies zoals ook de Heilig Bloedprocessie van Hoogstraten/Boxtel nog een hele toekomst is
weggelegd.
Wat zijn Eucharistische wonderen?
Eucharistische wonderen zijn wonderen, die plaatsvinden tijdens de Eucharistie10 en die
betrekking hebben op de Missacramenten, namelijk het brood en de wijn. Binnen de groep van
de Sacramentswonderen of Eucharistische wonderen kunnen er een drietal veel voorkomende
categorieën onderscheiden worden. De eerste twee categorieën hebben betrekking op het bloed
van Christus, namelijk hosties die beginnen bloeden enerzijds en gemorste miswijn die
bloedvlekken achterlaat op de altaardoeken, het koorkleed van de priester en dergelijke11
anderzijds. Tot de derde categorie behoren de op wonderbaarlijke wijze behouden hosties. Dit
zijn hosties die, ondanks blootstelling aan schadelijke elementen zoals bijvoorbeeld vuur, volledig
ongeschonden blijven. Eucharistische wonderen hebben dus niet enkel betrekking op het bloed
van Christus, maar zijn tekenen van Zijn werkelijke tegenwoordigheid tijdens de Eucharistie. Het
idee dat Christus werkelijk aanwezig is in de Missacramenten, is de basis waarop de hele
Transsubstantiatieleer en het fenomeen van de Sacramentswonderen is gebouwd. De
Transsubstantiatieleer stelt dat het brood en de wijn in het Lichaam en Bloed van Christus
veranderen tijdens de consecratie.

9

Nazareth Village, religieus re-enactment van de 1ste eeuw.
Letterlijke betekenis: dankzegging; de term ‘Eucharistie’ werd voor het eerst gebruikt in een geschrift uit
de 2e eeuw, Onderwijzing van de apostelen. Vanaf het midden van de 2e eeuw is de maaltijd, zoals die
genuttigd werd tijdens Het Laatste Avondmaal, losgekoppeld van een echte maaltijd waarbij alleen een klein
stukje brood (hostie, Lat. hostia, wat offerdier of slachtoffer betekent) en de wijn, zoals we die nu in de
Eucharistie kennen, zijn overgebleven. De Pesachmaaltijd, zoals Jezus, een Jood, die nuttigde op de
vooravond (Sederavond) van het joodse Paasfeest was een maaltijd vol symbolische gerechten die
herinnerden aan de slavernij en uittocht uit Egypte. Bij de christenen was de maaltijd niet meer gericht op
fysieke verzadiging maar op voedsel voor de ziel. Jezus zelf wordt het Offer, het geofferde Paaslam of het
Heilig Misoffer. Op het moment van de offerande wordt het brood en de wijn door de priester-celebrant in
een opgeheven beweging (elevatie) als een offerdaad gepresenteerd: dit is Mijn Lichaam en dit is Mijn
Bloed. Het samenkomen om de Eucharistie te vieren leidt eveneens tot een communitas, een gemeenschap
van gelijkgestemde zielen.
11 Het Heilig Bloed dat spontaan opborrelt in de, door vergetelheid van de priester, lege kelk; Heilig Bloed
dat opborrelt uit de kelk en sporen nalaat op de altaardoeken….
10
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De Eucharistische mirakels of Sacramenten van Mirakel waren fenomenen die over heel Europa
voorkwamen, zoals Wilsnack in Duitsland (1383) en Lanciano in Italië (8ste eeuw). Eén van de
oudste voorbeelden was het Heilig Bloedwonder dat plaatsvond in 947 in Canterbury. Tijdens de
misviering, voorgegaan door Otto of Odo12, aartsbisschop van Canterbury, vloeide er bloed uit de
gebroken heilige hostie.
Er dient dus een duidelijk onderscheid gemaakt te worden tussen de relieken van het Heilig Bloed
afkomstig van het Heilig Land zoals het Heilig Bloedreliek, Brugge of het Bloedende H. Kruisreliek
van Hooidonk (Nuenen bij Eindhoven) en de eucharistische wonderrelieken, zoals hierboven
besproken, waarbij de geconsacreerde hostie13 begon te bloeden, waarbij de gemorste wijn op
bijvoorbeeld de corporale zichtbaar in bloed veranderde of de lege kelk zich tijdens de consecratie
op miraculeuze wijze met bloed vulde. (Heilig Bloedwonder, Hoogstraten/Boxtel (voor 1380);
Boxmeer (ca. 1400); Brussel (1333); Binderen (13e eeuw), Breda/Niervaart (1300); Meerssen
(1222) enz.). Bij de eerste groep gaat het over relieken die meegebracht werden uit de historische
plaatsen van het Heilig Land. Bij de tweede groep gaat het over wonderen die telkens opnieuw de
Praesentia Realis, de werkelijke aanwezigheid van Christus, in de geconsacreerde hostie
moesten bewijzen.
Wat ging er vooraf aan deze zich veelvuldig manifesterende Eucharistische wonderen,
met name in de Nederlanden en vooral in het toenmalige 13e en 14e eeuwse hertogdom
Brabant?

Christus in de wijnpers
(http://rozenbergquarterly.com)

Vanaf het prilste begin is de mens al gefascineerd geweest door
bloed. Zo zijn er talloze legenden, sagen en epossen waarin bloed
een centrale rol speelt. Geleerden uit de Griekse Oudheid maar ook
teksten uit het Oude Testament getuigen dat de ziel aanwezig is in
het bloed. Ook binnen het christendom gaat er van het bloed van
Christus14 een sterke aantrekkingskracht uit. Er zijn veel wonderlijke
verhalen en visioenen gekend die dit bevestigen. Maar niet enkel
bloed bevatte geesten. Zo dacht men vanaf circa achtduizend vóór
Christus, wanneer de productie van wijn in zwang kwam, dat het
spontane gistingsproces van wijn, waarbij het druivensap begint te
bruisen door de vrijkomende gasbellen van het koolzuurgas, werd
veroorzaakt door geesten.15 Er werden dan ook vrij snel magische
krachten toegeschreven aan wijn. Het zijn deze gelijkenissen, de
aanwezigheid van geesten, de rode kleur en de magie die in beide
schuilen, die ervoor gezorgd hebben dat er een hechte band werd
gesmeed tussen bloed en wijn. Deze relatie, die in het christendom
een zo belangrijke rol speelt, is dus ouder dan het christelijke geloof
zelf en kwam in verschillende culturen voor.16

12

We zullen deze naam verder nog tegenkomen bij Willem van Merheim, heer van Boxtel.
Zolang de geconsacreerde hostie of het Heilig Sacrament zich in het tabernakel bevindt zal de godslamp
branden; Op Goede Vrijdag blijft het tabernakel leeg, staan de deurtjes open en wordt de godslamp gedoofd:
het Heilig Sacrament is dan immers niet aanwezig.
14 Het opvangen van het bloed van Christus door Jozef van Arimathea; de heilige graal
15 Vandaar ‘geestrijke dranken; spirits; spiritueux.
16 “Als om haar nog meer te dwingen haar plan te volvoeren en het zonnelicht te verlaten, zag zij, toen zij
haar geschenken op het wierookbrandende altaar legde, dat het gewijde water zwart werd en de uitgegoten
wijn veranderde in vuil bloed.”
Aeneis van Vergillius, Zang I
“Boter van koeien, en melk van klein vee, met het vet der lammeren en der rammen, die in Bazan weiden,
en der bokken, met het vette der nieren van tarwe; en het druivenbloed, reinen wijn, hebt gij gedronken.”
Deut. 32:14.
13
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De mens heeft dus vanaf het begin een belangrijke betekenis aan het bloed gegeven. Bloed stond
symbool voor het leven, de ziel, de menselijke kracht en werd dus als heilig beschouwd. In de
volgende tekst zal blijken dat dit in de christelijke traditie niet anders was.
Reeds vanaf de 8ste eeuw is er een opmerkelijke opstoot van Eucharistische wonderen in het
door de Moren veroverde Spanje. De christenen, opgejaagd door de Moorse bezetter, hadden
meer dan ooit behoefte aan een teken van de aanwezigheid van Christus.17
In de Nederlanden manifesteerde zich een opmerkelijke Eucharistische vroomheid vanaf het
einde van de 12e eeuw, wanneer een nieuw gebruik zijn intrede in de liturgie deed: de elevatie
van de hostie tijdens de Eucharistieviering.18 Na de consecratie en de woorden ‘hoc est corpus
meum’19, ‘dit is Mijn Lichaam’ verhief de priester-celebrant de hostie opdat de aanwezigen deze
konden zien en aanbidden,20 ook wel de ‘geestelijke-‘ of ‘ogencommunie’ genoemd. De gewone
gelovige, die zelden te Communie21 ging, kon enkel door het aanschouwen van de
geconsacreerde hostie of H. Sacrament, deelgenoot worden aan het wonder dat telkenmale
geschiedde; het brood werd werkelijk Lichaam en de wijn werd werkelijk Bloed van Christus.22
Aan de al eeuwen durende discussie over de letterlijke dan wel geestelijke aanwezigheid van
Christus in de geconsacreerde hostie kwam een eind door de invoering van het dogma van de
Transsubstantiatie op het 4e Concilie van Lateranen te Rome in 1215.23

17

Deze specifieke situatie van de christenen versus de Moren had 47 eucharistische wonderen tot gevolg
(vele van deze wonderen vindt men terug in het ridderepos ‘Tirant lo Blanc’) zie ook de iconografie van de
H. Clara, die met een in een pyxis vervatte hostie de Saracenen verjaagt.
18 Het gebruik van de elevatie deed reeds vanaf het midden van de 11e eeuw zijn intrede binnen de
kloostermuren. Dit was het gevolg van de controverse die ontstond over de vraag of Christus werkelijk
aanwezig was in het H. Sacrament (de geconsacreerde hostie) of eerder symbolisch. Hoofdrolspelers in dit
zeer verhitte debat waren Ratramnus van Corbie (? – 868) en Paschasius Radbertus (785-865). Beide
monniken hadden een tegengestelde visie. Terwijl Paschasius, in navolging van Ambrosius, in zijn De
corpore et sanguine Domini uiteenzette dat Christus letterlijk aanwezig is tijdens de Eucharistie, stelde
Ratramnus, in navolging van Augustinus, in een geschrift met dezelfde titel, dat de aanwezigheid van
Christus eerder als symbolisch diende opgevat te worden. Elevatie kent de ex opere operato-werking d.w.z.
het voltrekken van de sacramentele handeling is voldoende om heil te bewerkstelligen.
19 De toverspreuk ‘Hocus Pocus’ zou dan ook afkomstig zijn van deze uitspraak. De grotendeels
ongeletterde gelovigen, die bijgevolg geen Latijn verstonden, legden de link tussen ‘Hoc est corpus meum’
en het moment waarop het brood en de wijn als bij toverslag veranderen in het Lichaam en Bloed van
Christus.
20 De elevatie was bedoeld om het belang van de consecratie te benadrukken en verplichtte de gelovige
om letterlijk op te kijken naar de Missacramenten. Deze werden zichtbaar boven het hoofd van de priester,
die toen nog met zijn rug naar de gelovigen gekeerd de mis celebreerde.
21 Communie, communiceren, verenigd worden, in gemeenschap gaan met Christus via diens Lichaam en
Bloed.
22 Het is dan ook niet verwonderlijk dat leken, die vaak nog dicht bij allerlei heidense gebruiken stonden,
maar ook clerici, meestal amper geschoold, magische praktijken gingen baseren op het Heilig Sacrament.
Zo werden hosties gebruikt voor liefdesdrankjes, als abortivum, als middel tegen impotentie, om rijkdom te
verkrijgen, een goede oogst te bewerkstellingen enz. Het voorchristelijke geloof in magie leefde onderhuids
nog sterk door en stak van tijd tot tijd de kop op. Deze magische gebruiken moesten dan door allerlei
bepalingen beteugeld worden. Om het geloof dichter bij de mensen te brengen was assimilering en opname
van allerlei heidense gebruiken binnen het christendom dan ook noodzakelijk. (vb : ‘strooierkes’ in H.
Bloedprocessie van Hoogstraten).
23 Dit concilie dat georganiseerd werd te Rome van 11 tot 30 november was het grootste van de
middeleeuwse kerk en verenigde bijna 1500 bisschoppen en abten uit de ganse christelijke wereld en wordt
daarmee beschouwd als het belangrijkste van alle middeleeuwse concilies.
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Er werd op dit concilie beslist dat Christus’ aanwezigheid in de Missacramenten letterlijk te nemen
was, de Praesentia Realis.24 Om iedereen achter deze leer te krijgen was er heel wat
overredingskracht nodig. In een christelijke maatschappij, waar ook het geloof in magie
onderhuids nog sterk meespeelde, scoorden wonderen als overredingsmiddel dan ook
uitstekend.25 In de pas ontstane steden met inwoners die het platteland26 nog maar net hadden
verlaten27, kwamen bijgeloofspraktijken van niet-christelijke oorsprong sneller aan de oppervlakte.
Magie en bijgeloof waren nog sterk verweven in hun dagelijks leven en dus was de
ontvankelijkheid voor allerlei wonderverhalen groot.
Een andere beslissing, genomen tijdens het 4e Concilie van Lateranen, die een belangrijke rol
speelde binnen het fenomeen van de Sacramentswonderen, was de institutionalisering van de
Inquisitie. Dit nieuwe instituut, rechtstreeks onder het gezag van de paus geplaatst, werd een
nagenoeg onaantastbare macht. Met de doorgedreven ontwikkeling van de dogmatiek werd niet
alleen gesteld wat ‘het ware geloof’ inhield, het maakte tegelijkertijd duidelijk wat hier niet mee
overeen kwam. Afwijkende ideeën en hun aanhangers werden niet langer getolereerd en daarom
vanaf deze periode systematisch vervolgd. Vooral de ‘andersdenkende’ christenen die een meer
persoonlijke beleving met God aanhingen en zo het instituut Kerk uitschakelden, werden zwaar
vervolgd.28
Nog in ditzelfde concilie werden de Joden gestigmatiseerd en moesten ze vanaf dan herkenbaar
zijn door het dragen van een geel insigne. Joden werden, in tegenstelling tot de andersdenkende
christenen, niet vervolgd vanuit theologisch maar vanuit psychologisch oogpunt. Door het creëren
van een gezamenlijke vijand en die vervolgens te beschuldigen van hostieprofanatie29, kon de
lagere clerus maar ook de bedelorden hun prediking richten tegen deze groep mensen. De
vervolging die hier dan op volgde, diende als stichtend voorbeeld van hoe God diegenen zou
straffen die de ‘ware leer’ verwierpen en Christus’ Lichaam en Bloed onteerden.30
De in de 13e eeuw net opgerichte bedelorden zoals de dominicanen31 of predikheren en de
franciscanen32 waren vooral actief binnen de nieuw ontstane steden en konden door hun
theologische kennis van de geloofspunten en het belijden van de armoede op veel ontzag van
hun toehoorders rekenen.33 Zij predikten in de volkstaal en aan de hand van eenvoudige
(wonder)verhalen en zeer geëmotioneerde voorstellingen op grote muurpartijen in hun eigen
kerken. Zo wisten zij aan eenvoudige gelovigen complexe religieuze begrippen uit te leggen.

24

Het is mogelijk dat deze opvatting voortkomt uit het feit dat, na de Karolingische tijd, de gevoeligheid om
met de symboolwaarde van de Sacramenten om te gaan bij de meeste gelovigen, inclusief de theologisch
geschoolden, verloren is gegaan. In de plaats daarvan zou zich een vrij materialistische
sacramentsopvatting ontwikkeld hebben.
25 Cfr Hocus Pocus
26 Zie ook de etymologische verwantschap tussen : paysan (plattelander) en païen (heiden); deze
verwantschap wijst op de trage kerstening van de middeleeuwse plattelandsbevolking.
27 Landbouwoverschotten door verbetering van landbouwtechnieken, zoals het drieslagstelsel, maken een
stedelijke cultuur mogelijk.
28 Katharen, Waldenzen, Bogomielen, aanhangers van de Antwerpse Tanchelm enz.; voor de Katharen gold
daarenboven dat de kruistocht tegen hen georganiseerd door de Noord-Franse edelen ingegeven was door
afgunst op de rijke economie van de Zuid-Franse of Occitaanse edelen. Deze streek kende een bloeiende
handel, aangezien deze een kruispunt van culturen was.
29 O.a. het (vermeende) doorboren van de geconsacreerde hostie waardoor deze ging bloeden; het vloeien
van dit Heilig Bloed was het ultieme bewijs van de Praesentia Realis.
30 Het Sacramentswonder van Brussel uit 1370.
31 1216 door Dominicus de Guzmán.
32 1223 goedkeuring van de Regel van Franciscus door paus Honorius III.
33 Hun populariteit neemt zeer snel toe, ook bij de hoge adel, voor wie het begraven worden in
minderbroeders- of dominikanenkerken een vrijgeleide wordt naar het eeuwige leven in het Paradijs.
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Door hun hoge graad van geschooldheid waren het ook vooral dominicanen die deel uitmaakten
van de Inquisitie. Door het stellen van krachtige voorbeelden tegenover andersdenkenden zag de
Inquisitie haar kans schoon om de leer van de Transsubstantiatie te doen aanvaarden en
tegelijkertijd controle uit te voeren om snel en efficiënt afwijkende ideeën de kop in te drukken.
Wonderverhalen, zoals deze over bloedende hosties, bevestigden het beleid van de Inquisitie.
Toch is het opmerkelijk dat vele van de Eucharistische wonderen zich vaak manifesteerden in de
nabijheid van de parochiepriester. Een verklaring hiervoor kan worden gevonden in de
onderwaardering van de parochiepriesters. Deze laatsten, meestal amper theologisch geschoold,
leefden vaak in concubinaat en moesten om voldoende inkomen voor hun gezin te genereren, het
land bewerken waardoor er voor de geestelijke taken en theologische verdieping weinig tijd
overbleef.34 Daarnaast droeg het vooral in Brabant voorkomende gebruik om het werk als pastoor
over te laten aan een vice-cureyt of vicaris, terwijl de pastoor-benificiant35 elders verbleef om
carrière te maken, bij tot de onderwaardering door de gelovigen van de parochiepriester.36
Eucharistische wonderen brachten de parochianen dan terug naar de parochiekerk.
De vele wonderlijke legenden, onder andere neergeschreven door Caesarius van Heisterbach37,
rond de Praesentia Realis waren een uitstekend middel om de aanwezigheid van het ware
Lichaam van Christus in de geconsacreerde hostie aan te tonen. Voor de gelovigen was deze
werkelijke aanwezigheid van Christus in de Eucharistie niet meteen merkbaar en waren de
wonderen die er uit voortvloeiden noodzakelijk om hen te overtuigen. Het belang van Caesarius
voor de verspreiding van de wonderverhalen rond het Heilig Bloed, kan bezwaarlijk overschat
worden. Deze monnik was novicemeester en in die functie trachtte hij de ingewikkelde
allegorische Bijbelverklaringen aan de hem toevertrouwde leerlingen, ‘rijk in genade, maar arm
van geest’, uit te leggen. Hiertoe gebruikte hij ‘exempelen’, korte voorbeeldige verhalen die een
godsdienstig thema illustreren en die als waar worden gepresenteerd. Deze verhalen speelden
zich naar eigen zeggen af in de eigen tijd en in plaatsen bij naam genoemd, vaak ook in het
Rijnland en in de Nederlanden. Op vraag van zijn oversten schreef Caesarius deze verhalen neer
tussen 1219 en 1223 in een werk, de Dialogus Miraculorum. Eén van de 12 thema’s, waarin dit
werk verdeeld is, gaat over het sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus. De Dialogus
genoot, ook in de Nederlanden, een grote populariteit en de hierin beschreven exempelen zijn, al
dan niet bewerkt of aangepast, terug te vinden in tal van Latijnse en Middelnederlandse werken
uit de latere Middeleeuwen. Een heel bekend voorbeeld is het verhaal van Beatrijs, behorende tot
het thema van de Marialegenden.

34

Er ontstond dan ook vanaf 1250 een hoog oplopend conflict tussen de bedelorden en de seculiere
geestelijkheid; in 1300 werd er een compromis gesloten dat in 1311 werd bekrachtigd door het Concilie van
Vienne, waarbij de actieterreinen van beide groepen duidelijk werden afgebakend. Ook vanuit vrij
onverwachte hoek kregen de parochiepriesters steun: in zijn 4e boek, Der leken spieghel, trekt de Brabantse
kroniekschrijver Jan Van Boendale (ca. 1280-1351) van leer tegen de in de steden predikende bedelorden
en houdt hij een pleidooi voor de parochiepriester.
35 Diegene die het inkomen verwierf voor de pastorale taken, alhoewel hij zich liet vertegenwoordigen.
36 Een voorbeeld van deze praktijk vinden we o.a. terug in het 14e eeuwse Boxtel. De eigenlijke
parochiepriester Hendrik van Merheim, een volle neef van Willem van Merheim, heer van Boxtel, verbleef
bijna constant in Keulen om zijn carrière vooruit te helpen. Hij was kanunnik in het kapittel van Sankt Gereon
en liet zich door o.a. Egidius van den Aker, rector van het H. Geestaltaar in de kerk van Esch, vervangen.
37 Een cisterciënzermonnik, in 1180 geboren in Keulen en ingetreden in het klooster van Heisterbach.
Cisterciënzers waren een machtige, snel groeiende orde met reeds 500 à 600 kloosters in de 13e eeuw.
Cisterciënzers beschouwden zichzelf als de keurgroep Gods in een wereld van verval. Zij speurden ook
onophoudelijk naar manifestaties van wonderen en visioenen, die via mondelinge of schriftelijk overdracht
op hun generaal kapittel (jaarlijkse bijeenkomst in Clairvaux) verder verspreid werden over gans Europa.
Het opsporen van wonderen was al een lange christelijke traditie, die reeds in de verhalen van de bijbel
voorkwam en via de levens van martelaren en heiligen voortgezet werden in de kerkelijke Sacramenten
(vooral Doop en Eucharistie).
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Sacramentswonderen kwamen vaak voor als er sprake was van twijfel aan de werkelijke
aanwezigheid of Praesentia Realis van Christus of als de Missacramenten werden onteerd. Er
waren dus overtuigende en bestraffende Sacramentswonderen. De legenden rond Eucharistische
wonderen bevatten verschillende motieven. Zo konden hosties de vorm aannemen van het
Christuskind of de lijdende Christus38, ze doorstonden vuur en water39, begonnen te bloeden bij
nalatigheid40 of desacralisering41, genazen ongeneeslijk zieken42, werden aanbeden door dieren43,
bliezen dode bomen nieuw leven in44 enzoverder.
Wonderen die betrekking hebben op de geconsacreerde wijn kwamen minder vaak voor en de
motieven zijn ook minder gevarieerd. Miswijn verandert altijd in bloed en laat bloedvlekken na die
niet verwijderd kunnen worden. De manier waarop de vlekken ontstaan, varieert wel. Meestal
wordt de kelk omgestoten door nalatigheid van de priester, vaak gepaard gaand met twijfel45, maar
er bestaan ook andere motieven, zoals het bloed dat in de kelk begint te koken, totdat deze
overkookt.46

38

Bijvoorbeeld het wonder van Uden, Noord-Brabant (ca 1500), waarbij een meisje een hostie zou hebben
uitgebraakt in de kloosterkerk van de gemeenschap van de Kruisheren. Het meisje schoof het braaksel
onder een plavuis. Toen de kerkvloer enkele jaren later werd vernieuwd, ontdekte men een eigenaardig
beeldje van een gekruisigde Christus. Op zoek naar een verklaring, kwamen de kruisheren terecht bij een
vrouw die bekende ooit een hostie te hebben uitgespuwd op de plaats van de ontdekking. Men besloot dat
dit kruis 'door God alleen' gemaakt kon zijn. Gedurende het verblijf van de kruisheren in 's-Hertogenbosch
zou het Wonderkruis voortdurend zijn gegroeid. Dit wonder hield op na hun vertrek uit de stad in 1629.
39 Bijvoorbeeld de Sacramentswonderen van Stiphout, Noord-Brabant (1342) en Meerssen (1465, op dat
moment behorende tot Brabant), waarbij de hostie, volledig intact, uit een brandende kerk werd gered. De
landman die de hostie had weten te redden, merkte bij zijn terugkeer op de akker, dat deze op
wonderbaarlijke wijze geheel omgeploegd was.
40 Bijvoorbeeld de Heilig Bloedwonderen van Brussel (1333), Boxtel (1380) en Binderen (13de eeuw),
waarbij de priester door onvoorzichtigheid en/of twijfel de kelk met geconsacreerde wijn omstootte en zo
rode bloedvlekken achterliet, die niet uitgewassen konden worden.
Zie ook het wonder van Bois-Seigneur-Isaac (1405), waarbij de priester bij aanvang van de misviering een
stukje geconsacreerde hostie terugvond, dat hij tijdens de vorig misviering vergeten was te nuttigen. Hoewel
de priester trachtte de hostie van de corporaaldoek te nemen, bleef deze hardnekkig vastkleven en begon
na een tijd zelfs te bloeden. In dit verhaal kreeg een vrome ridder uit Bois-Seigneur-Isaac gedurende
verschillende nachten, voordat de hostie gevonden werd, visioenen van een bloedende Christus die hem
vroeg het gedane onrecht ongedaan te maken.
41 Bijvoorbeeld het Sacrament van Mirakel van Brussel (1370), waarbij de hostie begon te bloeden, nadat
deze door verschillende Joodse mannen was doorboord.
Zie ook het wonder van Poederlee (1412), waarbij een verarmde ridder een kelk en een ciborie stal. De
ciborie bevatte echter nog geconsacreerde hosties die hij, na een aantal eerder mislukte pogingen ze kwijt
te geraken, uiteindelijk in een konijnenpijp loosde. De dief werd gevangen en de hosties werden na 8 dagen
ongeschonden teruggevonden.
42 Bijvoorbeeld bij de verering van het Heilig Sacrament van Stiphout. Vrij snel na de wonderbaarlijke
gebeurtenissen werd een tweetal meisjes, nadat zij tot het Sacrament van Stiphout hadden gebeden,
genezen. Het oudste meisje genas van de pest en het jongste van 'langdurige koortsen'. Stiphout was vooral
‘gespecialiseerd’ in de genezingen van mensen die bezeten werden door de duivel.
43 Bijvoorbeeld het Sacramentswonder van Poederlee (1412), waar konijnen de hosties aanbeden.
44 Bijvoorbeeld het wonder van Asse waar een vrouw de hostie die ze had gestolen, in opdracht van enkele
joden, uit berouw in de holte van een dorre boom verborg, in plaats van deze aan haar opdrachtgevers te
bezorgen. Als bij wonder droeg de dorre boom opnieuw blad, bleef deze ’s winters en ’s zomers groen en
verrichtte het wonderbaarlijke genezingen. Om de stroom van bedevaarders tegen te houden, hakte de
eigenaar van de akker de boom om, waarop deze begon te bloeden en de houtspaanders in kruisvorm op
de grond vielen.
45 Cfr. Heilig Bloedwonder van Boxtel (1380), Binderen, Noord-Brabant (13de eeuw), Brussel (1333).
46 Heilig Bloedwonder van Boxmeer, in het Land van Cuijk in Noord-Brabant, circa 1400.
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Volgens de traditie zou de zogenaamde Gregoriusmis één van de eerste Sacramentswonderen
zijn.47 Hoewel Paus Gregorius tussen circa 540 en 604 na
Christus leefde, verscheen vermoedelijk het motief van de
Gregoriusmis pas in de late middeleeuwen. Het is ook opvallend
dat er, voor zover bekend, binnen de Nederlanden geen
Eucharistische wonderen zijn van vóór 1215, het jaar waarin het
vierde Concilie van Lateranen werd gehouden. Op dit concilie
werd, zoals hiervoor aangehaald, de Transsubstantiatieleer
gedogmatiseerd. Daarnaast werd op datzelfde concilie de
verplichting ingevoerd om minstens één keer per jaar, met Pasen,
te biechten en te communie (Sacramentele Communie) te gaan.
Deze verplichting werd ingevoerd om meer enthousiasme ten
opzichte van Sacramenten, zoals de Biecht en de Eucharistie te
bewerkstelligen. Wel was er al een opvallende ijver ten opzichte
van de Sacramenten die als rites de passages golden.48 Om de
Transsubstantiatieleer sneller te verspreiden en te doen
aanvaarden en daarnaast de aandacht voor de Eucharistie te
bevorderen, werd in circa 1246 Sacramentsdag in het bisdom
Israhel van Meckenem,
Luik, dus ook in Brabant49, ingevoerd, op aansturen van Juliana
Gregoriusmis, ca. 1490
(https://en.wikipedia.org)
van Cornillon50 (1192-1258). De faam van de Eucharistische
wonderen heeft de viering van Sacramentsdag gestimuleerd, zoals omgekeerd het aanzien dat
dit feest verwierf de melding van nog meer Sacramentswonderen tot gevolg had. In 1264 werd
Sacramentsdag voor de hele Latijnse Kerk een verplichte feestdag. Sacramentsdag of Feest van
Corpus Christi valt op de tweede donderdag na Pinksteren, terwijl Sacramentszondag op de
tweede zondag na Pinksteren gevierd wordt.51 Op deze dag wordt gevierd dat Christus zich in de
gedaante van brood en wijn aan de gelovigen geeft en door Zijn werkelijke tegenwoordigheid altijd
onder de mensen is. De eerbied voor de geconsacreerde hostie wordt op deze dag benadrukt. De
Sacramentsbroederschappen52 speelden eveneens een belangrijke rol in het stimuleren van de
verering van het Sacrament. Zij boden ondersteuning bij de organisatie van de
Sacramentsprocessies en bevorderden de liturgische vieringen ter ere van het Sacrament, ook
buiten Sacramentsdag en het octaaf ervan. Verder zorgden de broederschappen ook voor de
opluistering van de processie door er in mee te lopen met toortsen.53

47

Volgens de legende van de Gregoriusmis had de Heilige Gregorius gebeden om een teken dat Christus
werkelijk tegenwoordig was tijdens de Eucharistie, dit naar aanleiding van twijfel van één van de gelovigen
in de kerk. Hierop verscheen Christus als Man van Smarten, omgeven door de Passiewerktuigen, waarbij
Zijn bloed in de altaarkelk liep. Dit wonder is dus een voorbeeld van een overtuigend wonder.
48 Deze overgangsriten waren Sacramenten, zoals het Doopsel, het Huwelijk, het Heilig Oliesel, die nauw
verbonden waren met het leven en tevens als controlemiddel dienden voor de parochiepriester om de
gelovigen te volgen van de wieg tot het graf.
49 Het grootste deel van het hertogdom Brabant viel onder het bisdom Luik. Het andere deel, met onder
meer Antwerpen, viel onder het bisdom Kamerijk.
50 Ook Juliana van Luik genoemd.
51 De meeste processies ter ere van een Sacramentswonder gaan uit op Sacramentszondag en worden
dus verbonden met het feest van het Allerheiligste Sacrament.
52 Iconografie: ‘het Laatste Avondmaal van Dirk Bouts (Sint-Pieterskerk Leuven) is gemaakt in opdracht van
het Broederschap van het Heilig Sacrament.
53 Aanvankelijk waren het knechten, die met witte handschoenen de toortsen droegen. Later werd deze eer
voorbehouden voor leden van de broederschappen en gezagsdragers (zie ook de witte handschoenen en
de flambouwen of flambeeuwen in de Heilig Bloedprocessie van Hoogstraten). Het Heilig Sacrament moest
steeds vergezeld worden van ‘licht’, al in heidense culturen een belangrijk gegeven, maar in de christelijke
traditie verwijzend naar het Hemelse Licht. In principe kon iedereen lid worden van de broederschap, maar
het zijn vooral de belangrijke personen uit de stad of het dorp die deel gingen uitmaken van de
Sacramentsbroederschappen. De Sacramentsprocessie was tevens een weerspiegeling van de hiërarchie
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In de Sacramentsprocessie werd, en wordt nog steeds, de
geconsacreerde hostie in een monstrans door de priester
door de straten gedragen om enerzijds de eerbied van de
gelovigen ten opzichte van de Eucharistie te verhogen,
anderzijds om onheil te bezweren en zieken te genezen.
Alleen het zien van de gewijde hostie, met andere woorden
de ogencommunie, was al voldoende om dit te
bewerkstelligen.54
Sacramentsprocessies waren zowel voor de kerkelijke als
stedelijke overheden belangrijk om de bestaande sociale
rangorde van zowel geestelijken als poorters te
weerspiegelen. De processieordening beklemtoonde dus
de sociale rangorde, maar ook de onderlinge eenheid van
burgers binnen de Kerk door zich eendrachtig achter het H.
Sacrament te plaatsen. De Kerk poogde allicht door het H.
Sacrament op Christus zelf te richten, door de Praesentia
Realis
te
benadrukken,
de
laatmiddeleeuwse
volksvroomheid met haar vele devoties en culten te
zuiveren. Dat er desondanks toch nog voorchristelijke
Dirk Bouts: Laatste avondmaal (1464gebruiken in de processies slopen bewijzen de
1467) (https://en.wikipedia.org)
Hoogstraatse ‘strooierkes’. Zij verwijzen nog naar de heidense gewoonte om de assen van
verbrande kruiden over de akkers te strooien om onheil over de oogst af te wenden.
Een ander opmerkelijk gegeven binnen de aanvaarding van de transsubstantiatieleer is de rol die
de vrome vrouwen of mulieres religiosae speelden. Deze beweging van vrouwen op zoek naar
een zeer persoonlijke beleving van een intense spiritualiteit, vond zijn oorsprong in het
prinsbisdom Luik, maar nam snel uitbreiding in het hertogdom Brabant.55 Caesarius van
Heisterbach maakte al in zijn Dialogus Miraculorum melding van deze groep vrouwen56, die in de
nasleep van de Gregoriaanse hervorming, een terugkeer naar de oorsprong van de Kerk, de
Ecclesia Apostolica, voor ogen hadden.57 Concreet betekende dit een leven in eenvoud, armoede

van de stad of het dorp, want de plaats van een persoon in de processie werd bepaald door diens stand.
Hoe meer naar achteren, hoe belangrijker de personen.
54 Vanaf de 11e eeuw ontstaat binnen de kloosters de gewoonte om het Eucharistisch Credo af te nemen.
Aan de stervende of zwaar zieke monnik werd de geconsacreerde hostie getoond om deze te verzekeren
van de nabije aanwezigheid van Christus. Later wordt dit uitgebreid naar alle stervende gelovigen en nog
later wordt het tonen van de geconsacreerde hostie een vast onderdeel van de processie. Het brengen van
de Laatste Communie, het Viaticum, aan stervenden maakt deel uit van de Laatste Sacramenten (laatste
Biecht, Heilig Oliesel en laatste Communie).
55 Het centrum lag oorspronkelijk in Hoei. Vanaf 1191 ontstond er al een tweede centrum in Nijvel en
Oignies, vanaf 1207 in Zoutleeuw, allen binnen het hertogdom Brabant. In dit vroege stadium was de
begijnenbeweging nog zeer heterogeen; het ging om reclusen, hospitaal- of leprozenhelpsters enz. Pas
wanneer er moeilijkheden komen met de hogere clerus zien deze vrouwen zich genoodzaakt om op een
ommuurd begijnhof te gaan wonen en controle toe te laten.
56 In zijn werk de Dialogus Miraculorum komt het woord ‘Begijn’ als verwijzing naar deze vrome vrouwen
voor het eerst voor; hij spreekt over ‘vrouwen, die zo talrijk zijn in het bisdom Luik, leven tussen de mensen
en alhoewel ze gehuld zijn in lekenkledij, zijn ze dichter bij God dan vele kloosterlingen.
57 In 1215 werd tijdens het 4e Concilie van Lateranen het verbod tot oprichting van nieuwe kloosterorden
uitgevaardigd (uitzondering hierop was de oprichting van de dominicanenorde). De exponentiële stijging
van nieuwe aanvragen wijst op het religieuze revival dat zich manifesteerde tijdens de 13e eeuw. De Kerk
zag zich geconfronteerd met veel nieuwe religieuze bewegingen en verloor de controle. We zagen hiervoor
al dat de Inquisitie soelaas moest brengen, maar ook een verbod op nieuwe orden zou helpen. Hierdoor
raakten de kloosters overvol. Door het demografische probleem van het vrouwenoverschot van de 13e
eeuw samen met de behoefte aan een religieus leven en een stijging van de alfabetisering bij de stedelijke
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en kuisheid. Deze vrouwen behoorden dus vaak niet tot een kloosterorde en stonden een
persoonlijke beleving tot Christus voor, waardoor ze, net zoals de ketterse bewegingen waarover
eerder al sprake was, wantrouwen wekten bij de hogere clerus. Een schrijnend voorbeeld is het
verhaal van Margaretha van Porete (1250?-1310), een Henegouwse begijn die omwille van haar
religieuze inzichten58 verketterd werd en uiteindelijk terechtgesteld op de brandstapel. Ook
Hadewijch, een 13e eeuwse mystica, spreekt van ‘een beghine, die meester robbaert doedde om
hare gherechte minne’.59 De vitae, geschreven door vooraanstaande en goed geschoolde
dominicanen, zoals Jacques de Vitry (1160/70-1240) en Thomas van Cantimpré60 (1202-1272)
over een aantal (Brabantse) mystici, bewijzen het respect dat zij (binnen Brabant) genoten en de
hoge graad van inzichten die deze vrouwen via hun spirituele oefeningen bereikt hadden.61 Over
het leven van Lutgardis van Tongeren62 is een biografie in het middelnederlands geschreven,
bestaande uit meer dan 20.000 verzen en is daarmee het belangrijkste werk uit ons taalgebied
voor die periode. Een aantal van de Brabantse mystici zoals de Antwerpse Hadewijch en Beatrijs
van Nazareth63 (Lier) beschreven tevens zelf hun mystieke ervaringen in de volkstaal, waardoor
ze een groot publiek bereikten en hun visie op de Transsubstantiatie ingang vond bij een brede
groep gelovigen.64 Binnen Brabant (ook binnen Vlaanderen en in zekere zin Holland en Zeeland)
was de houding tegenover deze religieuze vrouwen dus gans anders dan binnen de andere
gebieden van christelijk Europa, waaruit we kunnen concluderen dat de plaatselijke
omstandigheden medebepalend waren voor de ontwikkeling van een toegestane groep naar een
vervolgde groep.

bevolking besloten deze vrouwen in groep samen te komen om het ‘Woord van God’ te aanhoren en
eveneens te verkondigen.
58 Van haar hand is De spiegel der eenvoudige zielen, nochtans door 3 theologen als zeer positief
beoordeeld.
59 De inquisiteur in kwestie is waarschijnlijk Robert ‘le Bougre’ of ‘de ketter’. Hij was pauselijk inquisiteur van
1236 tot 1239 en veroordeelde in deze korte periode in het gebied van Noord-Frankrijk en Vlaanderen een
260-tal vermeende ketters tot de brandstapel. Merk op dat er vervolgingen zijn van begijnen in de
omliggende gewesten maar niet in het hertogdom Brabant en in het graafschap Vlaanderen, wat wijst op
politieke bescherming.
60 Ook wel aangeduid als Thomas Brabantinus, aangezien hij geboren werd in Sint-Pietersleeuw en naar
alle waarschijnlijkheid stierf te Leuven. Eerst behoorde hij tot de augustijnerorde, maar trad later toe tot de
dominicanerorde te Leuven, waardoor hij kon studeren te Keulen en Parijs. Hij heeft verschillende vitae
geschreven waaronder de heiligenlevens van Maria van Oignies, volgens Thomas de eerste begijn (het
betreft hier een aanvulling op het werk van de Vitry), Christina de Wonderbare, Lutgardis van Tongeren enz.
Christina en Lutgardis zijn beiden afkomstig van Sint-Truiden dat vanaf 1193 onder de suzereiniteit of
oppervoogdij van de hertog van Brabant kwam te staan.
61 Het is ook de Vitry, die de zaak van de vrome vrouwen uit Nijvel en Luik ging bepleiten bij de paus, die
de begijnenbeweging aldaar in 1216 goedkeurde. In 1233 volgt de goedkeuring voor begijnen uit het bisdom
Kamerijk. In 1312 echter worden de begijnen op het Concilie van Vienne opnieuw veroordeeld. Later wordt
deze veroordeling afgezwakt maar zien de begijnen zich genoodzaakt te voldoen aan een aantal regels,
zoals het wonen binnen de muren en controle toe te laten.
62 Vita Piae Lutgardiae van de hand van de dominicaan Thomas van Cantimpré (1201-1272), die haar
persoonlijk gekend heeft en haar zijn geestelijke moeder noemde. Andere middeleeuwse handschriften over
het leven van Sint Lutgardis : Het Kopenhaagse handschrift (laatste kwart 13e eeuw); het Amsterdamse
handschrift; het leven van Sinte Lutgardis, een Diets gedicht uit de 2e helft van de 14e eeuw. We mogen
dus aannemen dat de faam en heiligheid van Lutgard al vrij snel was doorgedrongen.
63 Geboren te Tienen in 1200 en gestorven in 1268; cisterciënzerin. In het klooster van Geldenaken kwam
ze in contact met een andere belangrijke Brabantse mystica, Ida van Nijvel.
64 Ook blokboeken speelden hun rol in de verspreiding van de leer en maakten de druk van de armenbijbel
of Biblia paupurum mogelijk. Hierin stonden overvloedige illustraties van de belangrijkste gebeurtenissen
uit het Nieuwe Testament, maar ook voorafbeeldingen of typologieën uit het Oude Testament. Zo wordt de
Eucharistie er in voorafgebeeld door de aanbieding van brood en wijn door Melchisedek, de koning van
Salem, aan Abraham. Ook de mannaregen in de woestijn voor het volk van Israël en het paaslam zijn
typologieën voor de Eucharistie.

28

Erfgoed Hoogstraten – Nieuwsbrief september 2015

De mystieke vereniging met God werd door deze vrome vrouwen ervaren als een werkelijkheid
die echter was dan de hen omliggende wereld. Hoewel deze onbeschrijflijke ervaringen haast
onmogelijk op te tekenen waren, poogden toch heel wat mystici wat hen overkwam toe te
vertrouwen aan het papier in een poging een voorbeeld te zijn voor anderen.65 Door hun direct
contact met Christus beschouwden ze zichzelf als de nieuwe apostelen. De visioenen van deze
vrouwen rond de figuur van Christus voltrokken zich meestal in de nabijheid van de
geconsacreerde hostie, waarin volgens het dogma Christus lichamelijk aanwezig was. Het
ontvangen van de Communie werd voor deze vrouwen het hoogtepunt van de mystieke vereniging
met Christus in zijn menselijke hoedanigheid. Daartoe wilden deze vrouwen zo vaak mogelijk
communiceren, hetzij door het nuttigen van de hostie, de sacramentele Communie, hetzij door
deze te aanschouwen, de geestelijke Communie. De Eucharistie bekleedde dus een centrale
plaats in de bruids- of minnemystiek. Het respect dat deze vrouwen genoten binnen de brede
maatschappij en de vele Eucharistische wonderen waarover zij getuigden, waren een uitstekende
stimulans voor de gelovigen om het dogma van de aanwezige Christus in de geconsacreerde
Missacramenten te aanvaarden.66
Door de aandacht van bedelorden, zoals de dominicanen, voor de mystieke ervaringen van deze
vrouwen en het veelvuldig aanhalen van deze verhalen tijdens hun preken werd, binnen het
hertogdom Brabant, een sterke focus gelegd op de Praesentia Realis. De dominicanen of
predikheren konden binnen Brabant dan ook rekenen op een grote generositeit van de hertogen
als het ging om schenkingen om nieuwe kloosters op te richten om in deze steden de gelovigen
te onderrichten. Een bevolking die overtuigd was van de werkelijke tegenwoordigheid van
Christus, zal ook alerter geweest zijn ten opzichte van Eucharistische wonderen.67 Ook de vrome
vrouwen konden op een opmerkelijke interesse vanuit het hertogelijke hof rekenen. Zo schrijft
Hendrik I in circa 1210 een vleiende brief aan de priores van de toen al alom gerespecteerde
Lutgard om de kleine communauteit, waartoe de mystica behoorde te verhuizen naar een plek
binnen Brabant. Ook kocht deze hertog in 1220 de heerlijkheid Helmond, waar de abdij68 van
Binderen in 1244 opgericht werd door zijn dochter, Maria van Leuven, en waar er zich tevens in
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Mystiek is een poging om één te worden met God door volkomen overgave. Zo ontstaat in de geest van
de mystica ruimte waarin God kan binnenkomen. Of God al dan niet binnenkomt of m.a.w. de eenmaking
kan bereikt worden, hangt van God zelf af, is altijd onverwacht en een geschenk van God.
De mystieke ervaringen die deze vrome vrouwen beleefden konden uiterst lichamelijk zijn. Zij gebruikten
hun lichaam om tot een directe en intieme godservaring te komen, om zich dus met Christus, hun
Bruidegom, te verenigen en één te worden met Hem. Deze vereniging kon bereikt worden door te lijden
zoals Hij had voorgedaan. Daartoe gingen ze zich zelfkastijden, uithongeren, enz. Dat deze vrouwen zover
gingen vindt enerzijds zijn verklaring in het nieuwe religieuze reveille en de aandacht die er sinds de
kruistochten ontstaan was voor de Mens geworden Jezus, maar anderzijds ook in het zoeken naar de
verloren waardering voor de vrouw. Door de verschuiving van een agrarische naar een stedelijke context
hadden de vrouwen hun status verloren. In een agrarische samenleving werkten mannen en vrouwen nog
samen, beschikten de vrouwen over een uitgebreide kennis van kruiden en stonden dicht bij het leven
(geboorten) en de dood. In een stedelijke context werd die kennis overbodig en werden vrouwen al snel
geconfronteerd met een minderwaardige positie binnen de maatschappij.
66 Zo zag Ida van Nijvel (1190-1231) in de geconsacreerde hostie een stralend pasgeboren Kind, terwijl Ida
van Leeuwen een stralende ster zag. Oda van Thorembais-les-béguines verlangde dan weer zo hevig naar
de Communie dat ze een visioen kreeg, waarin Christus van het altaar kwam en haar de hostie persoonlijk
overhandigde.
67 In 1231 wordt in Maastricht reeds melding gemaakt van predikende dominicanen. Hierbij hadden deze
bedelmonniken zoveel respons gekregen bij de Maastrichtenaren dat hen gevraagd werd er een klooster te
stichten. Vrij snel (ca. 1250) werd hen een huis ter beschikking gesteld door de vertegenwoordiger van de
Brabantse hertog (Maastricht was een Tweeherenstad); In 1316 hebben de dominicanen de geestelijke
leiding van het aldaar opgerichte begijnhof; Thomas van Cantimpré vermeldt in zijn ‘Der Biënboec’ of
‘Bonum universale de apubus’ (geschreven tussen 1253-1256 )een wijnwonder dat zich in dit klooster
voordeed.
68 In de abdij bevond zich al vanaf 1250 een handschrift van Hadewijch; zij was zoniet de grootste dan toch
één van de vroegste mystici.
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de 13e eeuw een Sacramentswonder zou voordoen.69 Marie de France (1198-1224), echtgenote
van Hendrik I, smeekte vanop haar ziekbed om gebed van Lutgard van Tongeren. Door de
snelgroeiende reputatie van heiligheid, die de eerste begijnen70 verkregen, kon het hertogelijk huis
profiteren om, via zijn heilige inwoners, ook de heiligheid van Brabant aan te tonen. Bovendien
bewezen de vele genealogieën71 en kronieken72 over de hertogen en hun daden, waarbij sterk de
nadruk werd gelegd op de vele heiligen73 uit het geslacht van de Brabantse hertogen, de
familieband met de heilige Merovingische en Karolingische koningen.74 Deze verwantschap
bezorgde de Brabantse hertogen75 veel prestige. Hendrik II van Brabant trouwde bijvoorbeeld met
Sophia, dochter van de heilige Elisabeth van Thüringen.76 Ook werden Sacramentswonderen, die
zich buiten het hertogdom hadden voltrokken naar Brabant gehaald.77 Gebieden met
Sacramentswonderen werden geannexeerd of gekocht.78 Door de instelling van het begrip
Vagevuur79 in de tweede kwart van de 12e eeuw, behoorde het uiteindelijk toetreden tot het
Paradijs voor de christelijke mens tot de mogelijkheid. Het direct contact dat de heilige vrouwen
hadden met Christus en de hoog aangeschreven bedelmonniken waren ideale verbindingsfiguren
om de individuele zaak van de (hertogelijke of gewone) gelovige te bepleiten.
Waar in de 13e eeuw de vroomheid absoluut een hoogtepunt bereikte, kenmerkte zich de 14e
eeuw als een zeer woelige periode, waarin extremen zich afwisselden zowel op religieus, politiek
als sociaal vlak. Op religieus gebied was er niet enkel een stilstand maar zelfs een achteruitgang
van spiritualiteit en theologische vernieuwingen binnen het kerkelijk leven te constateren. Een
belangrijke verklaring hiervoor is te vinden in de demografische terugval die de pestepidemies van
1345 tot 1350 veroorzaakten. Deze hadden een verminderde intellectuele en culturele vitaliteit en
een overdreven fixatie op de dood tot gevolg. Verder waren er het Westers Schisma (1378-1417)
dat grote ongerustheid en verdeeldheid zaaide in de christelijk wereld. Bovendien woedde de
Honderdjarige Oorlog (1337-1453), begonnen de heksenvervolgingen en kwam het in grote delen
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De exacte datum is niet gekend wel dat het zich in de 13e eeuw heeft voltrokken. Of het wonder zich
heeft voorgedaan voor de oprichting van de abdij of nadien is bijgevolg ook niet bekend.
70 Ida van Nijvel (1190-1231), Lutgard van Tongeren (1182-1246), Maria van Oignies (1167-1213), Ida van
Leuven (1219-1290), Beatrijs van Nazareth (Tienen) (1200-1268), Aleidis van Schaarbeek (?-1250), Oda
van Rivreulle (1131/37-1158), Oda van Thorembais-les-béguines, Margaretha van Leuven (1207-1225), Ida
van Leeuwen (ca. 1201-1263).
71 Illustere voorgangers van de Brabantse hertogen zijn volgens Jan Van Boendale: Hector van Troje, Pepijn
de Korte, Karel de Grote, Godfried van Bouillon enz.
72 Brabantsche Yeesten (geschreven tussen 1316 en 1350).
73 Hagiologium Brabantinorum; Novale Sanctorum (deel 2); Historiologium Brabantinorum waarin heiligen
zoals Ida van Nijvel (592-652), heilige Begga (620-693), Gertrudis van Nijvel (626-659), heilige Bavo (?654) worden vermeld.
74 Zie voetnoot 65
75 De oudste zoon of dochter van de Belgische koning wordt nog steeds aangeduid als ‘hertog(in) van
Brabant’ (momenteel : Elisabeth, hertogin van Brabant).
76 Albert van Leuven, de broer van Hendrik I, werd na zijn betwiste benoeming tot prins-bisschop van Luik
door zijn tegenstanders vermoord. In 1613 werd hij, op vraag van Albrecht van Oostenrijk (1559-1621),
heiligverklaard en tot op heden is hij de patroonheilige van de Belgische monarchie.
77 Het wonder van Middelburg werd in 1380 deels naar Leuven overgebracht; (Niervaart (1300) werd naar
Breda gebracht in 1449).
78 Het wonder van Meerssen in het Land van Valkenburg, Binderen?
79 Het begrip Vagevuur als fysieke plaats vond binnen het volksgeloof vrij snel gehoor en mede hierdoor
werd de aflatenverkoop een niet te stuiten misbruik. Rondtrekkende doemdenkers hingen een
afschrikwekkend beeld op van het vagevuur.
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van Europa tot pogroms80, waardoor duizenden mensen omkwamen of moesten vluchten.81
Daarenboven waren er regelmatig misoogsten en nieuwe uitbraken van pest.
Ook Brabant werd niet gespaard van onheil. In 1315 werd dit gebied getroffen door aanhoudende
regens, die beletten dat het graan en andere gewassen op de akkers konden rijpen met
onvoldoende wintervoorraden en spectaculaire prijsstijgingen als rampzalig gevolg. De
hongersnood die daarop volgde (1316-1317) eiste ontelbaar veel slachtoffers. Bronnen getuigen
van bedelaars die bij bosjes stierven langs de kant van de weg, bij de stadpoorten, kerken enz.
Door de wisselwerking tussen beide volgde op elke hongersnood een nieuwe pestuitbraak. Op
sommige plaatsen liet een derde van de bevolking het leven, waardoor er niet genoeg mankracht
was om het land te bewerken met nog meer voedseltekorten tot gevolg. De bevolking verzwakte
en kwam in een vicieuze cirkel terecht. Elke dag opnieuw stierven in de steden tientallen inwoners.
In een verlangen naar goddelijke bescherming, klemden velen zich vast aan altaren in de hoop
op een wonder. Bovenop al deze ellende, ontwaarde men ook nog allerlei slechte voortekenen
zoals de heldere komeet (1315-1316), zonsverduisteringen (1330, 1339) en beschrijvingen van
het noorderlicht (1360-1366). Het hertogdom kende ook politieke onrust.82
Men leefde in angst en in miserabele omstandigheden en door de bijkomende wantoestanden in
de Kerk werd het geloof in de werkelijke tegenwoordigheid van Christus in de Eucharistie betwist
en aangevallen. De nieuwe Sacramentswonderen moesten dan het tegendeel bewijzen en nieuwe
religieuze houvast bieden aan de gelovigen83. Gezien de twijfel die bij de gelovigen ontstond zal
de Kerk toeschietelijker geweest zijn in het positief beoordelen van Eucharistische wonderen wat
de toename in de 14e eeuw zou kunnen verklaren.
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Ook binnen het hertogdom werden Joodse gemeenschappen uitgeroeid omdat ze ervan verdacht werden
de waterputten te hebben vergiftigd waardoor de pest werd veroorzaakt (door de hygiënevoorschriften, die
de Joodse bevolking hanteerde, waren zij minder vatbaar voor de pest); ook werd hen hostieprofanatie
verweten (zie Sacrament van Mirakel van Brussel, 1370). Steden waar de flagellanten zich vertoonden
kregen door hun haatpredikingen nadien vaak te maken met gruwelijke vervolgingen van de Joden. De
dominicaan Thomas van Aquino adviseerde, op haar vraag over de joodse kwestie, Aleidis, echtgenote van
de overleden hertog Hendrik III met zijn werk ‘de regimine Judaeorum ad ducissam Brabantiae’. In de
dominicanerkerk van Maastricht bevindt zich een 14e eeuws fresco met voorstellingen uit het leven van de
heilige Thomas van Aquino
81 R.I. Moore spreekt van een Persecuting Society. (The Formation of a Persecuting Society : Authority and
Deviance in Western Europe 950-1250).
82 De oorlog met Reinoud van Valkenburg in 1318, op aansturen van hertog Jan III van Brabant, omwille
van de schade die door Reinoud aan de burgers van Maastricht was berokkend. Maastricht beschikte over
de tweeherigheid (prins-bisschop van Luik en hertog van Brabant). Omstreeks 1352 komt het Land van
Valkenburg, waartoe ook Meerssen behoorde, bij het hertogdom Brabant. Het Sacramentswonder van
Meerssen (1222) behoorde vanaf dan tot Brabant. Het brandwonder geschiedde in 1465.
Tijdens de Brabantse Successieoorlog (1355-1357), een conflict met de graaf van Vlaanderen, werd
Brabant langs verschillende zijden binnengevallen en vele akkers verwoest. Ook kon gedurende 10
maanden geen voedsel worden ingevoerd. Zie De kroniek van de Hertogen van Brabant door Adrianus
Barlandus. Tussen 1358 en 1406 komt Antwerpen onder Vlaams gezag (Antwerpen kent geen
Eucharistisch wonderen); Leuven kwam tweemaal in opstand (1360 en 1378): de economische crisis in de
lakennijverheid leidde tot een conflict tussen de ambachtslui en de heersende patriciërsklasse.
De Slag bij Baesweiler (augustus 1371) was een conflict tussen de hertogen van Gelre en Gullik enerzijds
en de hertog van Brabant, gesteund door de graaf van Namen anderzijds. Dit conflict werd beslecht in het
nadeel van de hertog van Brabant.
83 In zijn werk, Jans Teesteye (geschreven ergens tussen 1330-1334), wil Jan van Boendale zijn publiek
overtuigen dat de tijd waarin ze leefden even goed was als de ‘tijd van vroeger’, waarmee hij radicaal ingaat
tegen het alom overheersende pessimisme. Tegelijkertijd vraagt hij zich af waarom er zich bij de geestelijken
(van de 14e eeuw) geen mirakels meer voltrekken. Opmerkelijk is dan ook dat kort nadien zich een aantal
Sacramentswonderen binnen Brabant manifesteerden: Brussel (1333), Asse (1335), Stiphout (1341).
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Conclusie
Sacramentswonderen kwamen vooral voor in de 13e en 14e eeuw en vooral in het hertogdom
Brabant. Ze ontstonden vanuit een poging om de Sacramenten van de Eucharistie en de Biecht
te propageren. Ze hadden ook als doel de Transsubstantiatieleer te verspreiden en aanvaardbaar
te maken bij de gelovige bevolking. Daarnaast dienden ze ook als antwoord van de Kerk op de
vele nieuwe ketterse bewegingen die in die periode ontstonden en deze leer contesteerden. Met
andere woorden: Sacramentswonderen vertoonden zich bij elke gelegenheid, ze gaven antwoord
op alle mogelijke vragen, verschaften alle gewenste leerstellige en zedenkundige lessen en
deelden loon en straf uit naargelang de behoefte. De Transsubstantiatieleer werd bovendien nog
extra uitgedragen door religieuze bewegingen, zoals predikende bedelorden, die dankbaar
gebruik maakten van de voorbeelden van mystieke ervaringen, opgetekend door de vrome
vrouwen, die zich binnen het hertogdom Brabant profileerden en waar zij ook op de nodige
bescherming konden rekenen. De 13e eeuwse maatschappij was duidelijk meer ontvankelijk voor
een direct contact met God. De Eucharistische wonderen die zich voordeden tijdens de
Eucharistie zouden dan de miraculeuze bevestiging zijn dat de weg tot God via de Kerk en haar
celebranten verloopt.
Een mogelijke verklaring voor het feit dat er zich aanzienlijk meer Eucharistische wonderen
hebben voorgedaan in het hertogdom Brabant dan in het graafschap Vlaanderen, waar de
begijnen ook op bescherming konden rekenen, heeft te maken met de relatie tussen de binnen
Brabant snel groeiende predikende dominicanenorde en de mystieke vrouwen.84 De
cisterciënzers in het graafschap, die niet in dezelfde mate als de dominicanen predikten en tevens
minder beschikten over voorbeelden van mystieke ervaringen dan de predikheren binnen het
hertogdom, bereikten in het graafschap Vlaanderen dan ook niet eenzelfde gevoeligheid voor de
Praesentia Realis, en de daaruit voortvloeiende wonderen, bij de gelovigen.
Eucharistische wonderen boekten niet enkel resultaat op religieus vlak. Ook op economisch85 en
politiek vlak hadden zij zeer voordelige gevolgen. De enorme boost die het religieus toerisme of
de bedevaart gaf aan de economie van een plaats, waar zich een Sacramentswonder afspeelde,
is niet te onderschatten. Op politiek vlak werden de Sacramentswonderen door de Hertogen van
Brabant gebruikt als legitimatie van hun macht86, voor het bewerken van een nationaliteitsgevoel
en voor het uitbouwen van het heilige imago van het hertogdom en de hertogen (Heilig Brabant).
Een mogelijke verklaring voor de aandacht voor bloedwonderen binnen het hertogdom zou tevens
kunnen uitgelegd worden als een reactie op de fascinatie voor de veelgelezen Heilige Graalroman, rond 1180 opgetekend door Chrétien de Troyes in opdracht van Filips van den Elzas
(1142-1191). Deze graaf van Vlaanderen was de zoon van Diederik van den Elzas die het Heilig
Bloed van Christus meebracht uit het Heilig Land, wat resulteerde in de Heilig Bloeddevotie te
Brugge. Binnen het hertogdom Brabant zouden de Heilig Bloedwonderen dan een passend en
evenwaardig alternatief hebben kunnen zijn.

84

In haar boek Het besloten hof stelt Monika Triest dat de ontluikende begijnhoven in het graafschap
Vlaanderen voornamelijk steun kregen van cisterciënzers of de daaraan verwante norbertijnen. Deze steun
zou dan zijn oorsprong vinden in een zekere mate van sympathie, maar vooral in de angst deze vrouwen in
hun overvolle kloosters te moeten opnemen.
85 De vele bedevaarders die het Sacrament kwamen vereren, aten en overnachtten in de herbergen,
brachten offers in de kerk, kochten bedevaartvaantjes e.d. meer.
86 Een aantal Eucharistisch wonderen doen zich voor aan de noordelijke grenzen van pas verkregen
gebieden binnen het hertogdom alsook langs de zeer belangrijke handelsweg Keulen – Brugge; In
Maastricht, de Tweeherenstad, krijgt de hertog van Brabant het geleiderecht of conductus tot aan de Maas.
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Nog enkele bedenkingen bij het Heilig Bloedwonder van Boxtel.
Wat ging er vooraf aan het Heilig Bloedwonder van Boxtel van vóór 1380?
Een opsomming van enkele feiten:
De heerlijkheid Boxtel was ten tijde van Dirk van Merheim nog steeds een keizerlijk leengoed, met
uitzondering van het kasteel Stapelen87 en enkele landerijen, die een Brabants leen waren. In
1358 verklaarde hertogin Johanna van Brabant nadrukkelijk dat Dirk van Merheim, zijn vrouw
Maria van Boxtel en hun onderdanen vrij waren van verplichtingen aan de hertog van Brabant.
Deze vrijstelling hadden zij verkregen voor bewezen diensten aan de hertogin.
In 1371 streed Willem van Merheim (na 1343-1420), opvolger van Dirk en Maria, mee in de Slag
van Baesweiler88 aan de zijde van Johanna en Wenceslas van Luxemburg. Omdat hij tot het
verliezende kamp behoorde, was ook Willem verplicht tot het betalen van een zware
schadevergoeding aan Gelre.89 Willems familie was afkomstig van Merheim, een plaats ten
noorden van Keulen, en sprak en schreef, zoals de brieven van de hand van Willem getuigen, in
een Keuls dialect. Na de Slag van Baesweiler slaagt Willem erin, dank zij zijn goede contacten
met Keulen, de relieken van de heilige Odo van Canterbury90 mee te nemen naar Boxtel om de
devotie te bewerkstelligen. Het succes bleef echter uit.
In 1380 schrijft kardinaal Pileus de Prata, aartsbisschop van
Ravenna, een oorkonde uit met betrekking tot het
bloedwonder dat zich zou hebben afgespeeld in Boxtel. De
naam van Eligius van den Aker91 komt daar niet in voor,
evenmin als de naam van de parochiepriester, Hendrik van
Merheim. Uit de briefwisseling van Pileus de Prata blijkt dat
deze in 1379 en 1380 een aantal maanden in Keulen
verbleef. Wel is het zeker dat omstreeks 1380, Hendrik van
Merheim, parochiepriester van Boxtel was maar omwille van
carrièremotieven vooral in Keulen verbleef. Hendrik was een
volle neef van Willem. Willem van Merheim beschikte nog
over enkele bezittingen in Keulen en verbleef dan ook
regelmatig in deze stad.
Taferelen uit het bloedwonder van Boxtel komen uiteraard
prominent voor in de Heilig Bloedprocessie die jaarlijks door de
Hoogstraatse straten trekt (foto Francis Huijbrechts)

87

Heeft het bloedwonder zich voltrokken in de kapel van het kasteel van Stapelen?
Een conflict tussen de hertogen van Gelre en Gulik enerzijds en de hertog van Brabant en de graaf van
Namen anderzijds, waarbij deze laatsten tot het verliezende kamp behoorden. Wenceslas, hertog van
Brabant, werd gevangengenomen en pas 11 maanden nadien en onder druk van zijn broer, de Duitse
keizer, tegen een enorm losgeld weer vrijgelaten. In deze slag sneuvelde Hendrik van Cuijck (1320-1371),
Heer van Hoogstraten, Brecht en Zundert.
Deze slag werd beschreven in de Brabantse Yeesten van Jan van Boendale (hfst. LII-LIV). In het
heldendicht Rymkronyk van Brabant worden de heldendaden van Hendrik van Cuijck, waaronder het doden
van 70 vijanden in lyrische bewoordingen beschreven.
89 De schadevergoeding bedroeg 655 mouton d’or (gouden munten met de afbeelding van een schaap), die
Willem op 21 december 1374 in Brussel afrekende (ter vergelijking: een ambachtsman moest ongeveer 10
dagen werken voor 1 mouton).
90 Een van de oudste beschreven bloedwonderen, zie inleiding.
91 Zeker is wel dat Eligius van den Aker bestaan heeft en priesterlijke taken heeft vervuld in Boxtel.
88
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Het type bloedwonder zoals dat van Boxtel, Binderen en Brussel (1333) stond al beschreven in
de Dialogus Miraculorum (1219-1223) van Caesarius van Heisterbach. Er is bij het wonder sprake
van het gebruik van witte wijn.92
Er zijn twee Boxtelse pelgrimstekens teruggevonden, één in Dordrecht en één in Sluis, daterend
uit de periode 1380-1400. Zij geven een indicatie voor de reeds vroege uitstraling van het
bedevaartsoord. Laatmiddeleeuwse bronnen spreken over de genezing van stommen, kreupelen,
blinden enz. Er is verder ook sprake van zovele ex-voto’s in de kerk dat deze met karrevrachten
moesten worden afgevoerd. Het succes van de Boxtelse bedevaart was een feit en betekende
allicht een grote troost voor vele in nood verkerende gelovigen. Voor Willem van Merheim was
daarmee het probleem van de lege schatkist allicht opgelost…
Sonia Dierickx
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Het Vrijthof in Maastricht. Het plein wordt omzoomd door vele monumenten en een groot aantal
caféterrassen. Ooit begraafplaats, executieplaats en excercitieplaats is het anno 2015 het steeds bruisende
hart van het hoofddoel van onze uitstap (foto Francis Huijbrechts)
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Wat u over onze najaarsuitstap nog niet kon lezen in voorgaande tekst maar wel zal
vernemen in de bus:
Vooraleer de Heilig Bloedrelieken uit Boxtel in Hoogstraten arriveerden, vonden zij een
onderkomen in de norbertijnenabdij van Sint-Michiels te Antwerpen. Een mogelijke verklaring?
Wat heeft het zeer vermaarde Bloedwonder van Wilsnack te maken met Frank van Borselen?
Wat verbindt Maria Gabriella de Lalaing, Karel Florentijn van Salm en diens vader Frederik
Magnus van Salm met Maastricht?
Iconografie van een romaanse Moeder met Kind versus de 13e eeuwse houding van Vrome
Vrouwen ten opzichte van Christus ?
Wat heeft Mariken van Nieumeghen met Maastricht te maken?
Wat hebben de oudste stadspoort van Nederland, de Helpoort en de Hertogmolen in Maastricht,
te maken met Hendrik I, de hertog van Brabant die in 1210 Vrijheidsrechten schonk aan
Hoogstraten?
Hoe monsterlijk waren de Mosasaurussen ?
Maastricht als schoolvoorbeeld van herbestemmen van (religieuze) gebouwen? Een boeiend
verhaal…En nog veel meer.
Als uw nieuwsgierigheid geprikkeld is, schrijf dan snel in!
De erfgoeduitstap op 18 oktober zal als volgt verlopen:
7.30u vertrek Zaal Pax (opletten: een half uurtje eerder dan vorige jaren)
9.15u Meerssen, bezoek basiliek van het Heilig Sacrament
10.00u koffiepauze
10.45u vertrek naar Maastricht
11.15u stadsbezoek Maastricht o.l.v. gids
13.15u lunch in herbestemmingsgebouw
16.00u bezoek mergelgrotten Noord Sint Pieter
17.00u afsluitend drankje (niet inbegrepen in prijs)
17.30u terugkeer naar Hoogstraten
19.00u voorziene aankomst in Hoogstraten

Datum: zondag 18 oktober 2015
Inschrijven vóór 1 oktober bij Benedikte Dewaele e-mail:
Benedikte.dewaele@telenet.be of 0476/25.34.17 én door
overschrijving van het bedrag van € 55 op rekeningnummer
BE59 8601 1434 8026 van vzw Erfgoed Hoogstraten met
vermelding “reis Maastricht” (door afspraken met het VVV
van Maastricht is het niet mogelijk om inschrijvingen na 1
oktober nog te aanvaarden, helaas)
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