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V

oorwoord

Hopelijk heeft u tegen dat u deze nieuwsbrief onder ogen krijgt reeds kunnen genieten van een
weldoende vakantie of staat u op het punt om er aan te beginnen. Het is jullie allemaal van harte
gegund, want het zijn vaak hectische, soms dramatische tijden.
Ondertussen zit twee derde van 2016 er al weer op, zodat we een stand van zaken opmaken.
Zoals het hoort voor een erfgoedvereniging die naam waardig ging en gaat er aandacht naar
zowel de onroerende als roerende en immateriële aspecten van ons erfgoed.
Op 25 maart stonden de klassieke punten op de agenda van onze jaarlijkse ledenvergadering,
met een overzicht van het werkingsjaar 2015 en het bijhorende financieel verslag en de
begroting 2016. Verder werd er vooruitgeblikt naar reeds geplande activiteiten in 2016 en
lanceerde één van onze leden, Frans Snijders, zijn oproep voor een nieuwe studiegroep rond de
lokale schutterijen. Aansluitend kon er in primeur een bezoek worden gebracht aan de
interessante tentoonstelling rond de portretfotografie uit WO I in het Stedelijk Museum.

Luc Cox en Bene Dewaele maken tijd voor een babbel na de algemene vergadering 2016
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Op een zwoele 11de juni zagen we met 30 aanwezigen een mooie opkomst voor de lezing
“Wulpse Wijven, Geile Gasten” in het IKO-auditorium. Hier kregen we van Ludo Jongen een
beeld van de bij wijlen verrassend losse zeden tijdens de middeleeuwen. Een uitvoerig verslag
verderop in deze nieuwsbrief.

Andere aspecten van onze werking zijn mogelijk minder zichtbaar, maar zowel vanuit het
bestuur als vanuit enkele werkgroepen werden bepaalde initiatieven genomen of ondersteund.
Zo werd vanuit “Op het Oorlogspad” een duwtje in de rug gegeven aan de “Dutch Bears” uit
Rozendaal en gaven we een uitvoerige presentatie over de Tweede Wereldoorlog in onze
grensregio in het kader van de opleiding voor streekgidsen. Het was trouwens aangenaam om
vast te stellen dat nogal wat individuele leden van onze vzw eveneens hun steentje hebben
bijgedragen tot de opleidingsmodule vanuit hun eigen expertise. Verder zagen we ons
genoodzaakt om opnieuw een aantal bezwaarschriften in te dienen bij stads- en
provinciebestuur op vlak van ons bouwkundig erfgoed en de historische voetwegen. Voor
bepaalde dossiers gebeurde dit overigens in overleg met Natuurpunt Markvallei en Trage
Wegen Hoogstraten.
We blikken in deze nieuwsbrief natuurlijk ook vooruit, met onder andere artikels i.v.m. de door
het Stedelijk Museum recent opgestarte tentoonstelling over de Mark – het zilveren lint doorheen
onze deelgemeenten - en de Open Monumentendag op 11 september. Ook de voorbereidingen
voor de boeiende najaarsuitstap van Erfgoed Hoogstraten op 2 oktober zijn intussen helemaal
afgerond. Vorig jaar zaten we in Limburg, nu gaat het zuidwestwaarts, naar Henegouwen en
meer bepaald naar het aloude Doornik. Let wel, inschrijving en betaling voor onze
erfgoedreis moeten binnen zijn voor 15 september 2016. Tevens even aangeven dat op 16
oktober de Dag van de Trage Weg wordt georganiseerd.
Mogelijk zien we jullie op één van deze dagen.

Francis Huijbrechts, voorzitter
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S

chuttersgilden en - maatschappijen

Gezocht: medewerkers voor erfgoedproject
Tijdens de Algemene Vergadering 2016 deed Frans Snijders een oproep naar medewerkers voor
een mogelijke nieuwe werkgroep rond onze schuttersverenigingen en schuttersgilden Zoals
een aantal van onze leden weten is hij al een hele tijd bezig met het lokale schuttersleven, een
boeiend maar niet altijd goed gedocumenteerd gegeven. Onder impuls van Jef van Opstal,
toenmalig hoofdman van de Sint-Jorisgilde van Meer, verwerkte Frans verslagen, werden er
documenten gekopieerd en geklasseerd, persartikels verzameld, schietresultaten schematisch
verwerkt en opgeslagen in de computer. Op die manier maakte hij zich nuttig voor het
gildeleven. Er ontstond geleidelijk een gigantische hoeveelheid informatie, alleen al over de SintJorisgilde van Meer. Er werd een bruikbaar stramien uitgewerkt en dit werd gebundeld in zes
lijvige boeken van in totaal ongeveer 2.000 bladzijden geschiedenis over de periode 1978-2005.
Nadien kwam Frans in contact met de Sint-Jorisgilde van Minderhout. Deze heeft nog slechts
één register in eigen bezit en dat werd in 1923 aangevat. Al de andere documenten zijn verloren
gegaan bij het begin van de Tweede Wereldoorlog, zo denkt men toch. Soms vormen hier de
persverslagen uit De Gazet van Hoogstraten een enig aanknopingspunt. Wanneer de gegevens
die beschikbaar zijn in Hoogstraten verwerkt waren, nam Frans contact op met het archief in
Turnhout. Daar waren immers verschillende onontgonnen bronnen aanwezig. In eerste instantie
richtte Frans zich naar de gilden en maatschappijen van de Noorderkempen. Later zag hij
zoveel documenten van andere verenigingen dat ook hiervoor zijn belangstelling werd gewekt.
Wanneer het opzoekingswerk in Turnhout een einde nam, kwam het Provinciaal Archief in
Beveren in beeld. Verschillende malen werd dit archief bezocht. Na enkele malen begint Frans
ook daar zijn weg in te vinden. Al is daar nog veel meer dan dat er momenteel in de digitale
inventaris is opgeslagen.
Een belangrijk stuk dat daar intussen werd getraceerd is een register van de Sint-Jorisgilde van
Minderhout voor de periode 1703-1731. Het werd volledig digitaal gefotografeerd en is op die
manier momenteel ter beschikking van de gilde van Minderhout. Het archiefstuk bevat de
gegevens zoals deze destijds werden genoteerd: de ledenlijsten, het drankverbruik bij
teerfeesten en bij andere gelegenheden en ook over bijzondere gebeurtenissen zijn
vermeldingen genoteerd. Het is alleen noodzakelijk om van deze gegevens een transcriptie te
maken zodat verdere ontsluiting mogelijk wordt en dat is meteen een concreet actiepunt.
Intussen heeft Frans heel wat gegevens verzameld van gilden en schuttersmaatschappijen uit
de Noorderkempen en ook daarbuiten. Dit erfgoed en zijn werk daarrond mag niet zomaar
verloren gaan. Vanuit die bezorgdheid is er deze oproep via Erfgoed Hoogstraten
-Zijn er mensen die willen helpen om van het 18de eeuwse gildenregister van Minderhout een
transcriptie te maken?
- Zijn er mensen die hun ervaring over het gilden en schuttersleven met Frans willen delen?
- Zijn er mensen die zelf informatie verzamelen en schrijven over het gildenleven?

Meer info: Frans Snijders - eframo@telenet.
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Bekommerd om ons Erfgoed
Met nadrukkelijke steun vanuit de Cultuurraad
2016 is zeker géén goed jaar voor ons bouwkundig erfgoed. De (te) lang uitgebleven
restauratiewerken aan de Sint-Catharinakerk ontsieren nu al maanden het stadscentrum en al
dan niet buitensporige bouwwerven knagen overal in de deelgemeenten aan ons patrimonium
en de open ruimte. Maatwerk voor individuele aanvragen is de norm in plaats van een eenduidig
stramien dat geldt voor iedereen en dat vertrekt vanuit een duidelijke visie op stadsontwikkeling.
Winstbejag lijkt daarbij een belangrijker criterium dan de leefbaarheid en de uitstraling van onze
gemeenschappen. Erfgoed-, water-, natuur- en andere -toetsen worden genegeerd als het “niet
past”. Daar bovenop nemen bepaalde bouwheren het blijkbaar niet al te nauw met de
bepalingen van de afgeleverde vergunningen. Hier en daar loopt het trouwens goed fout. Denk
maar aan de spectaculaire instorting van een historische gevel in de Vrijheid eind april. De
schok was groot, de verontwaardiging alomtegenwoordig. Begin augustus hadden we dan de
uitslaande brand in een horecazaak in Meersel-Dreef waarbij het pand van de brouwersfamilie
Schrickx – één van de fraaiste en oudste huizen op de dreef - in vlammen opging. Voorwaar
droevige tijden voor diegenen die ons monumentenstadje hoog in het vaandel voeren.

Het noodlot sloeg begin augustus toe in Meersel-Dreef waarbij een historisch pand in de as werd gelegd.

Het bestuur van onze vzw nam dus het initiatief om via de cultuurraad een aantal pijnpunten
opnieuw onder de aandacht te brengen van de lokale politici. Hieronder vinden jullie de nota met
concrete vragen en adviezen zoals we die vanuit Erfgoed Hoogstraten hebben voorgelegd aan
de Cultuurraad. Deze schaarde zich alvast vlot achter de nota en ging ermee akkoord om in
overleg met voorzitter Ann Leemans bepaalde pertinente vragen te stellen aan het college:
4
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“Het erfgoed van Hoogstraten in de ruime zin maakt niet alleen intrinsiek deel uit van het DNA
van onze regio en haar inwoners. Het is bovendien een belangrijke component in de uitstraling
van ons stadje naar derden toe en dus een (economische) troef bij uitstek. Daarom is het
onbegrijpelijk dat er zo achteloos wordt omgegaan met ons waardevol onroerend erfgoed.
Het instorten van de gevel van het pand “De Berrie” eind april is een frappant voorbeeld van een
onverantwoorde aanpak bij een verbouwing, maar jammer genoeg niet het enige. We hebben
immers op slechts één jaar tijd in onze stad minstens drie ernstige “incidenten” gehad, met ook
de zware overtredingen bij de verbouwing van een boerderij te Hal (Minderhout) en de
restauratie van de 19de eeuwse arbeiderswoningen in de Gelmelstraat (Hoogstraten). In beide
gevallen werden de door het gemeentebestuur opgelegde bepalingen van de vergunningen heel
bewust met de voeten getreden door de bouwdirecties. En nu leidde een onzorgvuldige aanpak
tot een ronduit gevaarlijke situatie midden in de Vrijheid. De maat is meer dan vol en de
cultuurraad neemt haar verantwoordelijkheid door een aantal adviezen en vragen op dit vlak
voor te leggen aan het stadsbestuur.
1. We erkennen natuurlijk dat de bevoegde stadsdiensten in de drie bovenvermelde dossiers
correct hebben gereageerd en dat er werd opgetreden nadat ontoelaatbare ingrepen en/of
regelrechte miskleunen – zoals de aanpak bij de Berrie - waren vastgesteld. Het is evenwel
sterk aangewezen om tevens preventief te werk te gaan om deze laakbare tendensen te keren.
Ons advies is dat het stadsbestuur in verband met lokaal waardevol onroerend erfgoed extra
aandacht moet besteden aan het zo concreet mogelijk formuleren van de bepalingen in de
afgeleverde vergunningen, maar ook dat er strenger moet worden toegezien op een correcte
uitvoering van de werken.
2. Een tweede advies is dat het stadsbestuur zelf het voortouw neemt en daarmee duidelijk
aangeeft dat het haar menens is met de vrijwaring van onze status als monumentenstad.
2.1. Het meest in het oog springende voorbeeld dat het de verkeerde kant opgaat met
ons onroerend erfgoed is de Sint-Catharinakerk. Intussen staat deze eerbiedwaardige dame al
een aantal jaren in een weinig flatterende korset in het hart van onze stad. We weten dat de
huidige coalitie een aantal hoogdringende (veiligheids)maatregelen heeft genomen, maar het is
voor iedereen klaar dat het hier om een werk van lange adem zal gaan. Er is onmiskenbaar
werk aan de winkel, ook op lange termijn om ons belangrijkste monument te behouden en weer
de grandeur te geven die onze stad verdient. Daarom vragen wij via de cultuurraad uitdrukkelijk
dat het gemeentebestuur niet alleen op korte termijn de nodige werken laat uitvoeren om erger
te voorkomen maar dat er tevens op lange termijn prioriteit wordt gegeven aan een grondige
restauratie. Dit vraagt om een onmiskenbaar engagement dat zich dient te vertalen in het
voorzien van de nodige fondsen in opeenvolgende begrotingen en het actief aantrekken van
externe subsidies. Het is ook niet alleen de Sint-Catharinakerk die nood heeft aan een
onderbouwde aanpak. Daarom de vraag aan het college naar een stand van zaken i.v.m. het
restauratiedossier van de Sint-Catharinakerk en de Sint-Jan Baptistkerk in Wortel en de visie
van het stadsbestuur op de ingrijpende reorganisatie op vlak van ons religieus erfgoed.
2.2. Een tweede controversieel voorbeeld is het voormalige rusthuis aan de HeiligBloedlaan. Dit beeldbepalende gebouw is opgenomen in de inventaris van het bouwkundig
erfgoed van de Vlaamse Overheid. Dergelijk panden mogen volgens de huidige wetgeving niet
gesloopt worden. Zowel het agentschap Onroerend Erfgoed als een erfgoedtoets in 2013 in
opdracht van het OCMW onderlijnen dat het H-gebouw gerestaureerd kan en moet worden. Het
is dus onbegrijpelijk dat het OCMW ondertussen blijkbaar opdracht gaf om ook sloop als optie te
onderzoeken. Dit lijkt ons een zeer bedenkelijk signaal en we vragen vanuit de Cultuurraad dan
ook om verduidelijking en een stand van zaken in dit concrete dossier.
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2.3. Het hoeft ook niet altijd te gaan om complexe en dure dossiers als de SintCatharinakerk en het rusthuis. Kleine, maar niet minder in het oog springende ingrepen kunnen
evenzeer het goede voorbeeld geven. Zo stellen we vast dat er op een jaar tijd minstens twee –
bij wet beschermde - lindebomen in de Vrijheid werden omgehakt (ter hoogte van Delhaize en
“Den Draak”). We hoeven het stadsbestuur er niet op te wijzen dat het hier om een uniek en
levend monument gaat dat voor een groot deel de charme van onze hoofdstraat uitmaakt.
Intussen is er al minstens één plantseizoen voorbij gegaan. Onze concrete vraag is dan ook
wanneer deze twee bomen zullen worden vervangen.
2.4. Een ander aspect waarbij met een minimum aan inzet een maximum aan resultaten
kan worden bereikt, is het uitgebreide en functionele netwerk van historische voetwegen in en
tussen onze deelgemeenten dat dagelijks door honderden inwoners en niet-inwoners wordt
gebruikt. Er zijn in verschillende deelgemeenten enkele mooie verwezenlijkingen gerealiseerd
(o.a. de Tikkenhaanweg in Wortel), maar er loopt tevens nogal wat mis elders. We hoeven enkel
maar te verwijzen naar de lijdensweg van het Stip-Stappenpad dat i.s.m. het gemeentebestuur
door Erfgoed Hoogstraten werd geherwaardeerd. Waarom wordt er niet krachtdadig opgetreden
als de betrokken pachter elk jaar opnieuw en blijkbaar ongestoord een eeuwenoude openbare
weg kan omploegen en andere ingrepen uitvoert zodat de bedding voor lange tijd
onbruikbaar/ontoegankelijk wordt? Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente om onze
openbare wegen te onderhouden en de veiligheid van de (vele) gebruikers te garanderen. Er
kan op dit vlak door overleg en een helder standpunt vanwege de lokale overheid veel
verwezenlijkt worden tot nut van het algemeen. Alleen moeten hardleerse individuen
onmiskenbaar tot de orde worden geroepen. Niemand staat immers boven de wet.
3. Om af te ronden willen we onderlijnen dat de reeks aanslepende dossiers en dramatische
incidenten waarnaar we hier verwijzen eens te meer onderlijnen dat onze stad een steeds
dringender nood heeft aan een langetermijnvisie en bijhorend beleid op vlak van het onroerend
erfgoed in onze stad. Dit is een gegeven dat al verschillende malen door de Cultuurraad onder
de aandacht werd gebracht, onder andere i.v.m. de studie Stramien, maar waar tot dusver door
het college géén afdoend antwoord op werd gegeven.”

Een beeldbepalend gebouw met nogal wat geschiedenis - en herbestemmingsmogelijkheden - dat enkele
lokale beleidsmakers precies liever kwijt dan rijk zijn: het voormalige rusthuis aan de Heilig-Bloedlaan
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Op het Oorlogspad
Educatie troef
Begin mei gingen we vrij letterlijk op het oorlogspad met de "Dutch Bears". Deze vier studenten
uit Roozendaal waren immers op het idee gekomen om in de voetsporen te treden van onze
bevrijders in de herfst van 1944, de Britse 49th Infantry Dvision (the Polar Bears). Hun tocht
voerde hen van Retie, over Turnhout, Beerse, Rijkevorsel, Merksplas, Wuustwezel en Essen
naar hun eigen stad. De vier jonge Noord-Brabanders deden dat niet alleen met pak en zak,
maar ook gewapend met paraplu en camera om hun ervaringen vast te leggen. Als 17-18
jarigen een dergelijk initiatief willen nemen om onze bevrijders van weleer te eren, dan helpen
wij hen daar natuurlijk graag bij. Vanuit de Werkgroep "Op het Oorlogspad" namen wij de
begeleiding op ons van hun tocht door het cruciale bruggenhoofd rond Rijkevorsel en i.v.m. de
zware gevechten om Merksplas-Kolonie waar korporaal John Harper postuum het Victoria Cross
verdiende. Het relaas van de bloedige gevechten van eind september 1944, maar ook de
kennismaking met de nog aanwezige sporen op het gevechtsterrein van indertijd – en zeker het
complex van de kolonie - maakten alvast een diepe indruk.

Verder werd vanuit het CVO Taxandria gevraagd of we een avondles konden geven in de
cursus die het afgelopen voorjaar werd georganiseerd voor streekgidsen. Vanuit “Op het
Oorlogspad”, werd daarbij de Tweede Wereldoorlog toegelicht voor het Land van Mark en
Merkske. Een hele opgave. Het gaat immers om een 12-tal gemeenten en/of parochies rond
Baarle, Merksplas en Hoogstraten met elk toch hun eigen context en gebeurtenissen. Het past
evenwel in de educatieve doelstelling van EH en daarom hebben we dit ook met plezier gedaan.

Francis Huijbrechts
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L

ezing Wulpse Wijven, Geile Gasten

Zaterdag 11 juni 2016
Inleiding
Op 11 juni konden we in de lezing Wulpse wijven, geile gasten genieten van middeleeuwse
zinnenprikkelende verhalen, boerden en miniaturen, die het beeld van de hoofse, zedige
middeleeuwen helemaal overboord gooien. Professor Emeritus Ludo Jongen,
medioneerlandicus aan de universiteit van Leiden, maakte zijn aandachtige luisteraars wegwijs
doorheen verhalen over bedrogen echtgenoten, nonnetjes en priesters op zoek naar ‘verlossing’
en listige vrouwen met een verborgen agenda. Dergelijke komische vertellingen maken al sinds
mensenheugenis deel uit van de traditionele verhalen. Een mop is een beknopt verhaaltje dat
naar een clou toewerkt. Moppen worden nog steeds mondeling doorgegeven, bijvoorbeeld aan
de tap of thuis tijdens een gezellige bijeenkomst. Vele moppen uit het verleden zijn met de
vertellers het graf ingegaan. Toch kunnen we nog sporen ervan ontdekken. In de Middeleeuwen
werden ze op rijm gezet vóór ze aan het perkament werden toevertrouwd. Deze boerden, zoals
ze in het Middelnederlands worden genoemd, bestonden uit eenvoudige plots, een beperkt
aantal personages zoals de bedrogen echtgenoot, de overspelige vrouw en haar minnaar,
humor en erotiek. Deze erotische tot zelfs schunnige verhalen, die niet enkel verteld werden,
maar ook de marges van talloze manuscripten sierden, waren niet alleen vermakelijk, maar
dienden ook als voorbeeld van hoe men zich niet diende te gedragen. Zo sierden niet enkel
romanverhalen over de hoofse liefde de middeleeuwen, ook schunnige moppen en verhalen
waren alomtegenwoordig.

Blijkbaar ging het er tijdens de middeleeuwen niet alleen in verhalen weinig verhullend aan toe. Deze
draagspeld van een vulva op pelgrimstocht, met pelgrimshoed, rozenkrans en fallusstaf dateert van circa
1400 en werd gevonden te Reimerswaal in Nederland
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Verhaal
Een voorbeeld van een verhaal over listige vrouwen, die hun man “de blauwe huik omhangen” is
de Lofzang op de overspelige vrouw:

Ik moet een vrouw prijzen die haar man stapelgek wist te maken, ook al zette ze hem hoorns op,
hij bleef geloven dat zij hem verafgoodde.
Zo werd een waard voor paal gezet door een van de gasten in zijn herberg. Deze wilde
namelijk niet betalen, maar vermaakte zich intussen uitstekend met de waardin. En wat die
goede gast verteerde, zette men op de lat. Weliswaar liet hij zijn vertier telkens opschrijven door
de waard, maar diens vrouw schold het hem vervolgens weer kwijt. Daar had de waard dus
weinig voordeel van en hij had zo zijn twijfels, maar als hij zijn echtgenote dreigde af te ranselen,
maakte zij het weer goed. Zij ging naar de heer van haar hart en zei: ‘Hoe krijgen we het voor
elkaar dat ik mijn eer en goede naam behoud, maar dat wij samen toch pret en plezier kunnen
hebben?’
De jongeman sprak zeer verstandig: ‘Geef je man vijftig euro en zeg hem dat hij rond
middernacht op mij moet wachten in het tuinhuis. Je moet je man jouw mooiste kleren
aantrekken. Je moet hem bidden en smeken dat hij in jouw plaats de tuin in moet gaan.
Ondertussen zal ik mijn kleren en schoenen uittrekken, bij je in bed kruipen en pret en plezier
maken, zoals we gewend zijn. Laat die ezel buiten maar vechten tegen de slaap.’
De vrouw ging naar haar dwaas en liet hem die vijftig euro zien met de woorden: ‘Schat,
we komen veel te kort. Dit geld is voor ons, lieverd. Onze gast gaf mij deze vijftig euro mits ik
vannacht naar de boomgaard zou komen. Doe daarom mijn kleren aan: jij moet erheen gaan. Hij
zal je willen kussen: bedek daarom je baard.’
De goede sukkel deed wat zijn vrouw hem opdroeg. Zij kleedde hem aan alsof hij zou
gaan dansen. Zijn gezicht zag eruit als dat van een vrouw en hij had een muts met een
bloemenkrans op zijn hoofd. Hij ging aldus uitgedost in de tuin zitten tot na middernacht.
Ondertussen speelde zijn vrouw een spelletje totdat de jongeman klaar was. Daarna trok
hij zijn kleren en schoenen weer aan en nam een knuppel in zijn hand. Het zou de ezel slecht
vergaan. De jongeling kwam op de plaats waar de echtgenoot zich verstopt had, en zei:
‘Mevrouw, waar is mijn onderpand? Ik heb mijn belofte gehouden: u maakt een hoorndrager van
uw man. Bij God, u verdient daarvoor een pak slaag. Ik ben hierheen gekomen om u op de proef
te stellen.’
[De jongeling zwaaide met de knuppel] en zei: ‘Rotwijf, God moge u droefenis geven. U
zet uw man op de bank van de hoorndragers.’
Daarop kreeg de waard [een pak slaag, maar dat deerde hem niet, want hij zei: ‘Dank u
hartelijk,] want nu weet ik dat ik een deugdzame echtgenote heb en jij te vertrouwen bent.’
Daarop gingen ze met zijn drieën feestvieren, zoals ze eerder ook gedaan hadden. De
waard was in zijn nopjes met zijn gast en liet zich door hem adviseren. Het vrouwenhart werd
ontlast, want zij verdiende lof voor hen allebei. Ze leefden in de slaapkamer, net als schapen
met een grijze wolf. De waard achtte zijn gast nog hoger, omdat hij meende dat die zijn vrouw
had willen aframmelen. Hij sprak: ‘Dit vind ik prettiger; het is alsof het mijn eigen lijf is. Al wat hij
verteert, zet ik op de lat.’
[Hij prees zijn vrouw omdat ze van hem hield. Immers, alleen slechte vrouwen plegen
bedrog,] goede vrouwen daarentegen doen dat niet.1

1

L. Jongen, M. Meuwese, B. Veldhoen, N. Voorwinden, Wulpse wijven, geile gasten: Middeleeuwse pikanterieën in
woord en beeld. Davidsfonds (2014): 86-87.
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In het verhaal van Gautier Le Leu Over de priester die zijn ballen verloor loopt het voor de
minnaar iets minder goed af:
Gautier, auteur van “Del Prestre taint” [Over de geverfde priester], heeft zoveel rondgezworven
dat hij het verhaal over een andere priester hoorde. Die had geen ballen meer, toen hij afscheid
nam van degene die hem schade en schande had toegebracht, zoals u zult horen. Als u me
enige tijd wil schenken, zal ik zeer in het kort van begin tot eind vertellen hoe die priester werd
behandeld, over de streek waar hij vandaan kwam, hoe hij heette en hoe de dame genoemd
werd door wie hij zoveel schade opliep dat hij een verrimpelde en slappe lul had zonder ballen.
Hij had die operatie zelf met een vlijmscherp scheermes moeten verrichten, met zeer veel
tegenzin, want hij werd er zelf niet beter van.

Gianni di Barolo neemt Gemmata, Baccaccio, Decamerone, Frankrijk, tweede kwart 15de eeuw

De priester heette Richard en was een onbezonnen dwaas. Hij kwam uit een familie in
Colchester. In die stad had hij lange tijd de mis opgedragen. Hij had er een fortuin vergaard en
was er in ieder geval in geslaagd dat hij zijn ballen kwijtraakte, want vele burgers had hij
hoorntjes opgezet. Omdat hij uit een vooraanstaande familie kwam, over genoeg goud en zilver
beschikte en edel en galant was, had hij met vele dames een relatie aangeknoopt.
Ook de echtgenote van een smid had hij lief; vanwege die relatie met hem werd er over
haar geroddeld. Omdat ze knap en blank en buitengewoon wellevend was, werd ze door de
priester hartstochtelijk bemind. De dame heette Mahalt en haar man Thibaut. Hij kwam uit een
gegoede familie; velen van hen woonden in de streek. Bij hen beklaagde de smid zich openlijk
dat hij zijn eer en goede naam verloor dankzij die priester, die niet zo bang van hem was dat hij
niet regelmatig op de deur van de smid aanklopte en diens huis betrad om zijn ongehoorde
schoftenstreek uit te voeren. De smid wilde graag wraak nemen, als hij hem ooit kon betrappen
en: ‘Mits ik kan rekenen op jullie steun, hulp en bijstand.’
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Daarop antwoordden zijn naaste familieleden zonder voorbehoud: ‘Vriend, laat dit toch
rusten. Je zult niets winnen met een dergelijke riskante onderneming: niemand zou dat moeten
doen. Geef je dwaze vrouw, die jou de vernieling in helpt en je gek maakt, een pak rammel: wij
steken echter geen poot voor je uit; wij blijven liever gerespecteerde lui.’
Teleurgesteld antwoordde de smid: ‘Ik wil hem vermoorden. Ik heb jullie op de proef
gesteld en ik heb jullie door: ik weet drommels goed dat jullie eveneens hoorndragers zijn. Die
priester heeft ons allemaal te schande gemaakt: ik weet drommels goed dat hij sommigen met
een kind heeft opgezadeld. Hij heeft onze naam te grabbel gegooid en ons bedrogen. Maar wie
hoorntjes draagt, is beslist geen nobele edelman: vanaf het moment dat men het weet en men
eronder lijdt, gaat men door een hel. Vanaf de eerste keer moet hij zijn gal uitspuwen. Ik betreur
het dat ik dit heb laten gebeuren, begrijp dat goed, vrienden. Ik wil me echter wreken vóór de
druivenoogst: moge God deze priester vervloeken!’
Ze hoorden goed wat hij zei, maar velen keerden zich beschaamd af. Zo liep de
vergadering ten einde en iedereen ging zijns weegs. De smid ging naar huis, woedend,
bedroefd, onrustig en somber.
Nu had de smid een vakbekwame knecht. Hij nam hem apart onder vier ogen en vertelde hem
alles: ‘Beste kameraad, goede vriend, u hebt me ooit beloofd dat u mijn opdrachten naar uw
mogelijkheden zou uitvoeren. Ik zal u een en ander vertellen over een zaak die u en ik samen
moeten aanpakken: weet dat ik u volledig vertrouw. Ik wil me wreken op die priester die me
belazert: ik heb alle vertrouwen in u.’
‘Ik zal hem vermoorden, als u dat wenst. Dan bent u er voor altijd van af.’
‘Het is niet mijn bedoeling dat hij door mijn toedoen het leven verliest. Maar als ik hem in
mijn huis te pakken krijg, bij aankomst of vertrek, wil ik hem zijn ballen afsnijden. Door hem ben
ik een volgeling van Sint-Arnoud2 en een hoorndrager geworden. Bij God, vriend, wilt u erover
nadenken of u aan mijn wens kunt voldoen?’
‘Voor er een nieuwe dag aanbreekt,’ antwoordde de knecht, ‘zal dit varkentje gewassen
zijn, als u zich de moeite wilt geven om hem in de gaten te houden.’
Hierbij lieten ze het voor het moment, maar ze zwoeren plechtig om de priester te pakken
te nemen, zodra ze de kans kregen.
Luister wat er verder gebeurde. Iets voor middernacht had de slimme smid zich met zijn knecht
teruggetrokken in de smederij. Die stond aan de weg: niemand kon er passeren zonder dat hij
hem zag. Daar zaten ze met zijn tweeën. De smid gooide kolen op het vuur dat hij met een
blaasbalg aanwakkerde; met een tang legde hij er een ijzeren staaf op; om te zien of het vuur
heet genoeg was, spuugde hij erin. Vervolgens legde hij die staaf op het aambeeld, ze sloegen
er onophoudelijk met alle kracht op, wel honderd keer.
Toen de priester dat hoorde, wachtte hij geen moment: onmiddellijk stond hij van zijn bed op; hij
maakte zich nergens zorgen over. Wanneer hij aan de dame dacht, begonnen al zijn ledematen
te trillen. Zijn lul begon zich te verheffen, wat zijn lust vergrootte. Hij begaf zich naar het huis van
de smid die niet bepaald zijn vriend was. Zodra hij binnen was, trok hij al zijn kleren uit en kroop
bij haar in bed, met veel plezier en genoegen. De dame ontving hem met open armen.
De smid, die de hele nacht in spanning op wacht had gezeten, had hem echter gezien en
zei tegen zijn knecht: ‘Hola! Ik denk dat we een gast hebben. Ik weet niet of hij zich heeft
uitgekleed. Moge God geven dat hij zijn ballen kwijtraakt. Moge hij te schande gemaakt worden
voordat hij zich terugtrekt. Want dat zal gebeuren, als ik de kans krijg.’
Na die woorden opende hij de poort; de ijzeren staaf hebben ze in de tang laten liggen.
De smid ging naar zijn echtgenote.

2

De heilige Arnoud wordt in Oudfranse teksten beschouwd als de patroonheilige van bedrogen echtgenoten. Welke
Arnoldus precies wordt bedoeld is niet helemaal duidelijk, zowel Arnoldus van Metz (+/- 582 - +/- 642) als Arnoldus
van Soissons (+/- 1040 – 1087) komen hiervoor in aanmerking. Beiden waren zij patroonheiligen van de bierbrouwers.
(Wulpse wijven, geile gasten, p 160)
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De priester lag boven de vrouw: hij ging zo tekeer dat hij haar billen zowat verbrijzelde.
Zodra de zandloper uitgelopen was en de vrouw verzadigd, was de priester volledig aan zijn
trekken gekomen. Hij kuste de dame op haar mond en vroeg haar: ‘Lieve vriendin, wie behoort u
eigenlijk toe?’
‘God moge het me verbieden,’ antwoordde de dame, ‘heel mijn hart en heel mijn lichaam
behoren u toe, van binnen en vanbuiten. Alleen mijn kont is van mijn man die ik dikwijls kwaad
gemaakt heb[, want dan slaat hij erop].’
‘Mevrouw, uw kont is van hem en de rest van mij, maar ik zal regelmatig op uw kont
slaan, dat kan ik hem wel vertellen: terecht heb ik de pest aan die boerenlul die me bedreigt.’
Bij die woorden stapten de smid en zijn knecht [de slaapkamer binnen]. De priester kreeg
meer slaag dan Boudewijn eertijds toen de goede boer Mados hem aframmelde om de
verschrikkelijke zware Drian uit de sloot te trekken.3 Nadat ze hem bont en blauw hadden
geslagen, bonden ze zijn polsen aan elkaar met een riem en maakten die om zijn hals vast.
Daarna brachten ze hem naar de smederij. De priester schreeuwde om genade: ‘Heren, als men
een priester vermoordt, kan nooit een plaatsvervanger worden aangesteld. Als jullie een losprijs
voor me vragen, zal ik jullie wel tweehonderd euro geven: morgen zullen jullie die hebben.’
‘Van uw bezit?’, antwoordde de smid, ‘wens ik nog geen cent, maar ik wil de zak
waarmee u me vaak tegen mijn zin op míjn kont hebt geslagen, als genoegdoening accepteren.
Moge God me genadig zijn.’
Met die woorden greep de smid de lul van de priester en de pezen waaraan de ballen
hingen stevig vast: ze trokken de tegenstribbelende priester naar de haard. Die voelde zich
helemaal niet op zijn gemak, terwijl de smid zijn zak beethad. Niemand kon de priester helpen.
De knecht siste hem toe: ‘Wat zal de bisschop kwaad zijn, echt waar, dwaze eerwaarde heer,
wanneer u hier allebei uw ballen achterlaat. Als u gilt of schreeuwt, ga ik niet eerst een stok
zoeken, maar ik zal ogenblikkelijk uw hersenpan inslaan met deze moker: wees er zeker van dat
u uw ballen verliest, want u kunt niet ontsnappen.’
Daarop heeft hij de zak waarin de ballen hingen, die op zijn kont hing, stevig vastgepakt
en in de bankschroef gestoken. Vervolgens sloeg hij er vijf spijkers door; vier eromheen en een
er dwars door; de grootste in het midden. De priester ontblootte zijn tanden[, maar gaf geen kik].
Daarop zeiden die twee als in koor: ‘Heer priester, wat vindt u hiervan? Is dit genoeg wraak voor
de kont die zo mishandeld is?’
Daarna klapte de smid een scheermes open en legde dat op het aambeeld. Vervolgens
maakten ze zijn polsen los. Daar was de priester maar wat blij om. Daarop sprak de smid: ‘Bij
mijn ogen, mijn smederij is zeer armoedig en oud, tussen hier en Tarsus is er geen [te vinden
die nog] meer afgetakeld is. Als het gereedschap wordt weggehaald, kan hij in brand gestoken
worden.’
De oersterke knecht begon daarop al het gereedschap naar buiten te gooien. Nadat hij
messen, tangen en hamers naar buiten had gesmeten, staken ze de takkenbossen in de fik.
Mocht de priester zoveel van zijn ballen houden dat hij ze niet wenste af te snijden, dan
zou hij de dood niet kunnen ontgaan. Want de vlammen naderden hem: hij werd lijkbleek, zijn
haren verschroeiden en zijn wenkbrauwen verbrandden. Zodra hij merkte dat het vuur hem
aangreep, pakte hij het scheermes in zijn hand: hij sneed zo snel zijn ballen af dat men met wat
hij achterliet een behoorlijke vleesspies zou kunnen maken, want zijn twee ballen, zo groot als
nieren, moest hij achterlaten. De zak was zo groot en rood dat men er een beurs van zou
kunnen maken. Wanneer de aldus toegetakelde priester meende op een vervloekt tijdstip
geboren te zijn, voegde de bijdehante knecht hem nog een sneer toe: ‘Eerwaarde, uw dame
wacht op u. Haar kont heeft nooit meer iets te vrezen van uw ballen: u hebt de strijd gestaakt.
Nu is het uit met die gevechten: u zult u nooit meer op een kont beuken. U zult daarentegen een
leven leiden als een gesneden haan.’

Dit is een verwijzing naar een volksverhaal dat bekend staat als ‘Grateful Animals. Ungrateful Man’ (Wulpse wijven,
geile gasten, p 160).
3
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De mishandelde priester zei niets terug op die beledigingen; hij was geslagen en
toegetakeld en geroosterd als een varken. Hij had echter al zijn lust verloren omdat hij geen
ballen meer had. Hij moest een dokter laten komen die hem lange tijd behandelde met een
krachtige zalf.
Toen hij na verloop van tijd weer helemaal op de been was, beklaagde hij zich bij het
gerechtshof, maar er was niemand die niet meteen opgewekt zei: ‘Voorwaar, moge God hen
bijstaan, goed gedaan! Mochten alle priesters uit een vrouw geboren maar zo te pakken
genomen worden. Zij veranderen het sacrament van het huwelijk in schande en hoererij.’
Meer recht viel hem niet ten deel.
Hier eindigt dit avontuur waarvan de waarheid vaststaat. Later werden immers de ballen goed
gegrild tussen de houtskool aangetroffen: de zak hing niet meer aan zijn kont en twee
waakhonden vonden de [gegrilde] ballen en aten ze ongekruid op.4
Opbouw en typering
Een boerde is een kort, komisch verhaal met vaak een erotische of satirische inslag, met andere
woorden: een soort mop. De plot van dergelijke vertellingen is altijd eenvoudig. Een drietal
personages treedt op in het verhaal: de bedrogen echtgenoot, diens overspelige vrouw en haar
listige minnaar. Soms dient een knecht of dienstmaagd als go-between om een ontmoeting
tussen beide minnaars te regelen. De man is gewoonlijk een
oude grijsaard, die nog graag een fris, groen blaadje lust
Jutteperen (p18)
maar in feite niet meer kan presteren. De jonge, wulpse
Ik heb sinds kort een tuintje,
echtgenote voelt zich tekortgedaan en gaat daarom op zoek
Ik heb het nog maar pas;
Zo’n schitterend mooi tuintje
naar een geschikte minnaar. Doordat de echtgenoot beseft
Als er nog nooit een was.
dat hem de hoorns worden opgezet, moet de vrouw haar
toevlucht nemen tot listen, bedrog of volslagen absurde
In ’t midden van mijn tuintje
argumentatie om hun goede naam en eer te beschermen.
Daar staat een perelaar;
De vrouw wordt in dergelijke boerden niet alleen als listige
Die wil geen vruchten dragen,
helleveeg voorgesteld, ook het type van het onnozele wicht
Alleen heel vroege maar.
wordt vaak opgevoerd, welke doormiddel van een list wordt
verleid. De minnaar daarentegen beleeft meestal alleen
Het mooiste meisje van de stad
maar plezier in zijn avonturen, hoewel hij soms ook in
Dat heeft mij toen gevraagd;
penibele situaties terechtkomt, wanneer hij (bijna) betrapt
Tot benutten van haar entspleet
Had zij mij uitgedaagd.
wordt. De minnaar is vaak een knappe jongeling, maar ook
de geestelijkheid weet zich niet altijd aan zijn celibaatsplicht
Toen ik mijn peer geënt had,
te houden. Dat dit fenomeen ook in het echte leven
Precies zoals het heurt,
voorkwam, kan men afleiden uit het feit dat gedurende de
Kwam zij met wijn en nectar
gehele middeleeuwen overal in West-Europa in allerlei
Heel prompt op haar beurt.
geschriften tegen deze zonde werd gefulmineerd. Het is dan
ook niet verwonderlijk dat de clerus een geliefd mikpunt van
Ik had haar heel diep geënt,
spot was, net omdat zij zich niet aan de regels hielden, die
Tot heel diep binnenin;
ze zelf predikten.
En twintig weken later
In tegenstelling tot hedendaagse moppen, hebben bijna alle
Was er een vruchtbegin.
middeleeuwse boerden een moraal. Meestal houdt deze een
Precies twaalf maanden later
waarschuwing in aan mannen dat zij nooit een vrouw
Zag ik dat meisje weer.
moeten vertrouwen. Naar het voorbeeld van Eva hebben
Ze
zei: het was een julienne,
vrouwen namelijk steeds geprobeerd de door God gegeven
En heus geen juttepeer.
orde naar hun hand te zetten en de ondergeschiktheid en
gehoorzaamheid aan de man door listen te ontlopen, aldus
de misogyne middeleeuwse opvatting.5

4

L. Jongen, M. Meuwese, B. Veldhoen, N. Voorwinden, Wulpse wijven, geile gasten: Middeleeuwse pikanterieën in
woord en beeld. Davidsfonds (2014): 20-23.
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Publiek
In tegenstelling tot het heersende beeld van de hoofse en preutse middeleeuwen, welke in de
Victoriaanse tijd is ontstaan, waren de middeleeuwers zeker niet verlegen voor aangebrande
verhalen, liederen, raadsels of prenten. Deze werden niet alleen verteld door boeren en het
platvloerse ‘volk’, ook in adellijke en geestelijke kringen deden dergelijke vunzige avonturen de
ronde. Dit blijkt duidelijk uit verhalen waarin edelen de hoofdrol spelen en men de draak steekt
met het zogenaamde hoofse gedrag van ridders. Daarnaast speelt een zeer groot aantal
verhalen zich af in een stedelijke context en soms zelfs in een specifieke stad. Dit kan er op
wijzen dat ook de opkomende stedelijke burgerij vanaf de veertiende eeuw belangstelling kreeg
voor dergelijke teksten.
Deze boerden en illustraties dienden deels als waarschuwing om niet in dezelfde val te trappen
als de personages en deels als spiegel tot zelfreflectie,
maar uiteraard dienden zij ook ter amusement van de
Een bloem plukken (p 68)
De hele nacht lag ik bij de roos.
lezer. Deze vertellingen waren bedoeld voor iedere laag
Ik bracht er de hele nacht door;
van de bevolking. De neergeschreven verhalen en
Ik durfde de struik niet te stelen,
illustraties in de marges van verluchte handschriften waren
Maar ging er met de bloem vandoor
waarschijnlijk bedoeld voor de adel, clerus en de burgers,
bij de boeren en het ‘volk’ werden ze vermoedelijk
mondeling doorgegeven. Aangezien er van deze mondelinge cultuur geen bewijs is, kan dit
uiteraard niet bewezen worden.6
Auteurs
Door wie dergelijke teksten geschreven zijn, is vaak niet geweten. Maar zelfs over de enkele
auteurs die wel vermeld zijn in teksten, is nog niet veel meer geweten. Van sommigen is enkel
de naam gekend, over anderen is er uit documenten als geboortelijsten, boedellijsten,
rekeningen enzoverder meer informatie te halen. Enkele gekende namen zijn: Peter van Iersel,
Jean Bodel, Gautier le Leu, Rutebeuf, Willem van Hildegaersberch, Pieter Schmieher, Claus
Spaun, William Dunbar en uiteraard Geoffrey Chaucer.7
Voor wie meer hierover wil lezen, kan zijn hart ophalen in het boek: L. Jongen, M. Meuwese, B.
Veldhoen, N. Voorwinden, Wulpse wijven, geile gasten: Middeleeuwse pikanterieën in woord en
beeld. Davidsfonds (2014).

Noor Van Coillie

5

L. Jongen, M. Meuwese, B. Veldhoen, N. Voorwinden, Wulpse wijven, geile gasten: Middeleeuwse pikanterieën in
woord en beeld. Davidsfonds (2014): 149-152.
6 L. Jongen, M. Meuwese, B. Veldhoen, N. Voorwinden, Wulpse wijven, geile gasten: Middeleeuwse pikanterieën in
woord en beeld. Davidsfonds (2014): 154-155.
7 L. Jongen, M. Meuwese, B. Veldhoen, N. Voorwinden, Wulpse wijven, geile gasten: Middeleeuwse pikanterieën in
woord en beeld. Davidsfonds (2014): 152-153.
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de Marck #hoehetwas
Van 6 augustus tot 23 december 2016
Tot 23 december 2016 loopt in het Stedelijk Museum Hoogstraten “De Marck #hoehetwas”, een
tentoonstelling over de geschiedenis van de Markvallei. Hoe we naar de Mark kijken verandert
nogal eens in de geschiedenis. Is het een waterloop die economisch moet renderen met haar
molens? Kunnen we er vissen of zwemmen? Kijken we door de ogen van Emilie RolinJacquemyns en Jan Huet, beiden kunstenaars die in zwart-wit of met kleurige aquarels de
Markvallei verbeelden? Of protesteren we zoals LENK in de jaren ‘70 tegen de rechttrekking van
de Mark? Gelukkig zijn er vandaag nog enkele mooie meanders bewaard gebleven die de
Markvallei aantrekkelijk maken voor fietsers en wandelaars.
De Mark ontspringt bij Koekhoven in Merksplas en behoort tot het stroomgebied van de Maas.
Aan Belgische zijde van de grens vloeit ze door Hoogstraten, Baarle-Hertog, Wortel, Merksplas,
Rijkevorsel, Meer, Meerle, Minderhout en Meersel-Dreef. Tientallen beken of lopen monden uit
in de Mark. Vaak worden ze genoemd naar het gehucht waar zij stromen: Keirschotsche beek,
Bolksche beek of Groot Eysschelsche loop. Andere beken zijn vernoemd naar belangrijke
plaatsen: Kasteelbeek, Heesbeek, … De belangrijkste zijtakken van de Mark zijn het Merkske en
de Kleine Mark. Het Merkske ontspringt in het voormalige heidelandschap Eendegoor tussen
Zondereigen, Baarle-Nassau en -Hertog en Weelde. Het is een gebied met vele vennen: o.a. het
Eendegoorven, het brongebied van het Merkske. Uiteindelijk mondt het Merkske in Minderhout
uit in de Mark. De belangrijkste zijrivier van het Merkske is de Noordermark die ontspringt in
natuurgebied "het Moer" in Merksplas. De Noordermark mondt uit in het Merkske bij Ginhoven in
Zondereigen.

Het brongebied van de Kleine Mark ligt in het voormalige heidegebied ten zuiden en oosten van
Rijkevorsel. Tal van beken sluiten aan op de Kleine Mark. De oude benamingen hiervan
verwijzen nog naar de bron. De Oud Goorbeek kwam van het Oud Goorven, de Looibeek van
het gehucht Looy ten zuiden van Rijkevorsel en de Pastoors Vijvers loop kwam van een vijver
met de naam Pastoor’s Vijver.
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Eén van de belangrijkste bruggen op de Mark was de Ibbrugge bij Minderhout die nu de
Volmolenbrug genoemd wordt. Toen het Markgraafschap Antwerpen in 1242 afgebakend werd
was deze brug één van de vijf grenspunten. In het begin van de 19de eeuw waren de meeste
bruggen nog in hout, zoals de Vondelbrug tussen Minderhout en Castelré, aan de Castelréweg
richting Baarle-Hertog. Pas later kwamen er stenen of metalen bruggen. Bruggen kregen dikwijls
de naam van het gehucht: Bolksche brug, Gammelbrug, Achterlebrug, … De Pegelbrug in
Hoogstraten verwijst naar de pegel die de hoogte aangaf waarop de molenaar van de
Laermolen het water van de Mark mocht stuwen.

Nieuwsblad der Kempen – 30 januari 1886

Het is niet duidelijk tot waar de Mark ooit bevaarbaar was. Misschien tot de herberg de Zeeman
in Minderhout? Bij de bouw van de Sint-Katharinakerk in de 16de eeuw werden de
bouwmaterialen kort onder Breda gelost en verder met karren vervoerd naar Hoogstraten. Ook
een bierbrouwer van Meersel-Dreef slaagde er in 1816 niet in zijn bier per boot naar Breda te
voeren ondanks verwoede pogingen. Watermolens waren obstakels maar ook zandbanken,
kronkels, versmallingen, bruggen en vonders bemoeilijkten de scheepvaart.
Op de Mark werd er ook gevist, vanuit een bootje of vanop de oever. De graaf van Hoogstraten,
die het alleenrecht had op de Mark, kon delen van de rivier verpachten voor de visvangst. De
molenaar van de Laermolen, die zijn molen pachtte van de graaf, betaalde een deel van zijn
pachtprijs met palingen die hij moest vangen uit de Mark.
Langs de Mark en het Merkske lagen tientallen beemden. Een beemd is een perceel grasland,
meestal gebruikt als hooiland, maar soms ook als weiland. Gewoonlijk is een beemd rechthoekig
en loodrecht op de rivier gelegen. Oude benamingen van beemden verwijzen soms nog naar de
Mark: de beempt in Castelré, de santvoerte of Zandvoorde verwijst naar plaats waar men door
een water kon gaan, een zogenaamde voorde. De Molenbeempt in Castelré verwijst naar de
verdwenen middeleeuwse watermolen die in de buurt van Baarlebrug heeft gestaan.
De naam "Mark" gaat ver terug in de tijd. In de vermoedelijk vervalste stichtingsoorkonde uit 992
van de abdij van Thorn vinden we de oudste vermelding van de Mark. Er wordt n.l. geschreven
over een bos om varkens te voederen gelegen tussen de twee Marken: inter duas Marcas.
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Waar dit bos precies was, weten we niet zeker. Gaat het over het grote gebied tussen Chaam
en Castelré, het kleinere tussen het Merkske en de Mark of het mastbos onder Breda? In
Ulvenhout is een gebied dat ‘tussen twee beken’ heette. Misschien is het dit? Een andere oude
verwijzing naar de Mark zit in de naam Merksplas: Marcblas in 1148, wat betekent ‘plas aan de
Mark’. Mark betekent waarschijnlijk de moerassige. Vroeger werd de naam soms verklaard als
‘grens’. Tegenwoordig is hierover twijfel omdat de Mark geen of nauwelijks een grens vormde.
Het Merkske, de zijrivier van de Mark, betekent kleine Mark.
Kunstenaars en dichters hebben een speciale gave om schoonheid te zien en te vereeuwigen in
hun kunst. Sporadisch wordt de Mark en de Markvallei als onderwerp gekozen voor een
schilderij of een tekening. Van de hand van Emilie Rolin-Jacquemyns (1842-1906) is de ets “Au
bord de la Marck“. Een landschap in impressionistische stijl zoals het in die tijd de gewoonte
was. Etsen van haar worden bewaard in het Prentenkabinet van de Koninklijke Bibliotheek in
Brussel en in het Stedelijk Museum Hoogstraten. Jan Huet (1903-1976) groeide op in Wortel en
bleef zijn leven lang gehecht aan zijn geboortegrond. Als glazenier vervaardigde hij vooral
religieus werk waarmee hij nationaal bekendheid verwierf. Als landschapsschilder noemde hij
zichzelf streekgebonden. Hij vond dit geen beperking, integendeel hij genoot van de natuur in en
rond Hoogstraten, de heide, de Markvallei, de prachtige beemden. “Ik wou steeds terug naar de
bron gaan. De natuur is voor mij die bron. Ik was geen toevallige schilder van de natuur, ik
voelde mijzelf natuur”. Ook in zijn gedichten, mijmerend over zijn jeugd, beschrijft hij meer dan
eens de Kempen. In de grootsheid van het wonder der natuur zag hij het werk van zijn
schepper. De mens moest met respect voor de natuur, God met zijn werk eren. In poëzie,
olieverven, gouaches en aquarellen is de natuur hét onderwerp van zijn kunst. “Ik geloof niet dat
er iemand zoveel van de natuur houdt als ik“. We zien op zijn werken de prachtige kleuren van
de lucht, de bossen, de heide, de beemden, weerspiegelend water, reflecties van zijn
kunstenaarsziel.

“Au bord de la Marck” van Emilie Rolin-Jacquemyns

Op de tentoonstelling is ook aandacht voor LENK. LENK staat voor Werkgroep Leefbare
Noorderkempen en werd midden jaren ’70 opgericht. Met petities, wandelingen en
protestbrieven trachtte LENK de geplande rechttrekking van de Mark te verhinderen. Politieke
steun kreeg ze enkel van de toenmalige burgemeester van Meer. Helaas werd enkel het behoud
van enkele meanders bereikt.
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Later zou LENK ook ijveren voor het bouwkundig erfgoed. Zo werd de woonwijk het Hoefijzer in
Hoogstraten van de sloop gered. Voor het behoud van de bocht in de straat van het centrum van
Wortel werd geijverd. Ook tegen de stortingen in de kleiputten in Minderhout werd
geprotesteerd. Het behoud van de Mosten, het aanleggen van fietspaden en behouden van
bomen langs de weg stonden eveneens op het programma. In de jaren ’80 werd de vereniging
ontbonden.

Affiche van LENK met een tekening van Jaki Pals

Hoe de Mark er vandaag uitziet, is het gevolg van een eeuwenlange evolutie en van ingrepen
van de mens. Het uitzicht van de oevers van de Mark veranderde vermoedelijk voor het eerst
door de landbouwontginningen in de Middeleeuwen. De boeren maakten sloten die het water
afvoerden. Het land werd droger en het moerassige karakter van de Mark verdween.
18
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Het Gelmelslot van Hoogstraten werd gebouwd aan de Mark. Vermoedelijk verlegde men
hiervoor reeds de loop van de Mark. De kasteelgrachten werden aangesloten op de Mark om
steeds voldoende water te hebben. Ook het oude en nu verdwenen middeleeuwse
binnenkasteel had een slotgracht. In Breda liep de Mark door de stad en werd zij aangesloten op
de vesten.
Ook de aanleg van de watermolens had impact op de Mark. Er ontstonden molenwielen en het
water werd gestuwd. De eerste watermolen stond vermoedelijk in het begin van de 13de eeuw
op het Merkske aan Baarlebrug.
In de 18de eeuw werd de Mark naast het Gelmelslot rechtgetrokken. Ernaast loopt een rechte
weg met oude kasseien, nu een gedeelte van het Stipstappenpad. In Meersel-Dreef werd er
naast de Mark een kanaal gegraven om de wateraanvoer voor de watermolen te verbeteren. In
de 19de eeuw werd de Mark aan de Ibbrugge in Minderhout verlegd.
Sinds de rechttrekking van de Mark in 1977 gingen over een afstand van circa 10 kilometer in
het ruilverkavelingsgebied Minderhout-Meer-Meerle heel wat waardevolle landschapselementen
verloren. Op sommige plaatsen restten meanders als relicten van de oude bedding.
De Mark was ook een getijderivier waarvan de vloed nog tot in de 16de eeuw in Hoogstraten
merkbaar was. In 1828 werd een sluis op het Dintelsas geplaatst en was er geen getijdewerking
meer mogelijk. De watermolens in Breda maakten nog volop gebruik van de getijdewerking.
In de tweede helft van de twintigste eeuw werd de Mark sterk verontreinigd door vervuiling. Het
is, ondanks een gevoelige verbetering gedurende het voorbije decennium, nog steeds niet zo
goed gesteld met de oppervlaktewaterkwaliteit in de Mark. Dat heeft in belangrijke mate te
maken met de nitraatvervuiling en het feit dat de laatste jaren ook minder woningen en bedrijven
konden aansluiten op de riolering. De verbetering van de waterkwaliteit mogen we immers
vooral op het conto schrijven van het rioolwaterzuiveringsstation in Minderhout. Op het vlak van
nitraatvervuiling is er sinds de aanvang van het MAP-meetnet in 1999 een globale verbetering
vast te stellen, maar niet voor de Mark. In 2015 werden in het stroomgebied van de Mark weer
veel overschrijdingen van het nitraatgehalte vastgesteld. Helaas blijft een propere Mark
toekomstmuziek.
Aan de Mark lagen verschillende watermolens. Ze werden uitgebaat door de heer van
Hoogstraten of Breda. De pachters moesten hun pachtprijs vaak gedeeltelijk in palingen uit de
Mark betalen! Vele discussies gingen over het opstuwen van de Mark. Aan de Pegelbrug in
Hoogstraten werd een pegel gestoken die de maximumhoogte aanduidde waarop de molenaar
mocht stuwen.
De oudste watermolen op de Mark was vermoedelijk de molen van Castelre. In 1231 werd hij
reeds vermeld. Hij lag waarschijnlijk aan Baarlebrug, dus aan het Merkske. Een archeologisch
spoor van deze molen is nooit gevonden, enkel het oude toponiem Molenwiel lijkt te suggeren
dat hij aan Baarlebrug lag.
De watermolen aan de Volmolenbrug of Ibbrugge in Minderhout bestond al in 1380. De brug zelf
is waarschijnlijk ouder. Ze was één van de vijf grenspunten van het oude Markgraafschap
Antwerpen en werd al in 1242 vernoemd. De naam volmolen komt van het bereiden van wollen
weefsels. Met het vollen werden de vezels dichter bijeen gewerkt, waardoor een stevige,
waterdichte stof ontstaat. Later zou de molen ook graan malen. In de 18de eeuw verdween de
watermolen.
De Laermolen aan de Mark in Hoogstraten was er al in 1380. De molen werd gebruikt door de
inwoners van Hoogstraten, Minderhout en Wortel. In de loop der eeuwen had hij verschillende
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functies: korenmolen, schorsmolen en oliemolen. Vroeger was het een dubbele molen met aan
elke kant van de Mark een molen, verbonden door een groot strodak. Nu is de molen
gerestaureerd en terug een maalvaardige olieslagmolen!

De Laermolen en de Mark in de 18de eeuw – collectie Vorstelijk Archief Anholt

De Meerselmolen in Meersel-Dreef dateert van omstreeks 1382. Oorspronkelijk was de molen
ingericht als slag- of oliemolen. Later werd de molen aangepast om ook graan te kunnen
vermalen. In 1910 werd de molen vrijwel geheel verwoest door een brand. Hij werd herbouwd en
gemoderniseerd tot de huidige turbinemolen. De molen werd niet meer aangedreven door een
klassiek waterrad, maar door twee turbines die horizontaal in het water liggen en twee verticale
assen aandrijven.
In Breda waren verschillende watermolens. De Grote Watermolen was in gebruik vanaf 1563.
Het was een zeer grote molen, met vier koppels maalstenen. Voor de aandrijving van de
waterraderen werd gebruik gemaakt van het verschil tussen eb en vloed. De volmolen van
Gampel werd gebouwd rond 1500. Ook deze molen maakte gebruik van het verschil tussen eb
en vloed. De Kasteelwatermolen, gebouwd in 1509, stond aan het kasteel van Breda. In 1828
werd hij gesloopt.
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Op de expositie zijn er ook heel wat mooie natuurfoto’s te bekijken. Het museum kreeg de
medewerking van Natuurpunt Markvallei om de prachtige fauna en flora van de Markvallei in
beeld te brengen. Andere pareltjes zijn de foto’s die vanuit een luchtballon genomen zijn. Het
zijn foto’s die het landschap vervormen naar een abstract kleurig schilderij.
Niet alleen zijn er de historische kaarten en de vele oude en nieuwe foto’s van de Mark maar is
er ook een documentaire film uit de jaren zeventig. De vallei van het Merkske wordt er verfilmd
tijdens vier seizoenen. Een mooie getuigenis van “De Marck#hoe het was”!
Over de Mark zijn er ook vele legendes, verhalen en drama’s. Ooit gehoord van de twee
kapucijnenpaters die verdronken in Meersel-Dreef? Of van de klok in de Mark die om
middernacht met Kerstmis luidde? U komt het te weten op de tentoonstelling.

Noteer ook zeker 27 oktober in uw agenda! Dan zal Pien Storm Van Leeuwen een poëzieavond
houden samen met de foto’s van haar man Jan Willem Storm van Leeuwen. We kennen haar
van de teksten op de zwerfkeien langs de Mark.

Het Stedelijk Museum Hoogstraten is geopend van woensdag tot en met zondag, telkens van
14u tot 17u. Meer info: museum@hoogstraten.be, of 03/340 19 80.

De Mark en Meersel-Dreef in de 18de eeuw

Piet Van Deun
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Open Monumentendag
Zondag 11 september 2016
Klooster Mariaveld, een monument met
een boeiende geschiedenis en een nieuwe toekomst!
En die geschiedenis begint in 1895…
Het Klooster van de Duitse Nonnen in Minderhout heeft een boeiende maar enigszins complexe
geschiedenis. Het verhaal begint in 1895 wanneer een zeker E.P. Bodewig, een Duits
missiepater, in Minderhout een landgoed koopt dat toebehoorde aan de familie RolinJacquemeyns. Dit was een welstellende familie uit Oost-Vlaanderen die in de tweede helft van
de 19de eeuw in de omgeving van Heerle (Minderhout) een privaat landbouwproject had
opgestart. Ze kochten hectaren grond met de bedoeling deze meer rendabel te maken. Na het
mislukken van het project in 1891 werden grote stukken van het domein te koop aangeboden.
Datzelfde jaar richtte E.P. Bodewig in Keulen een missiegezelschap op dat als intentie de
missionering van India had. Hijzelf wilde graag paters en zusters opleiden om in India onder de
plaatselijke bevolking te gaan wonen. Door problemen met de Duitse kerkelijk overheid voelde
hij zich verplicht om met zijn gezelschap nieuwe oorden op te zoeken. Zo kwamen zij begin
1896 aan in Minderhout…

E.P. Bodewig lag eind 19de eeuw aan de basis van een wat vreemde, maar boeiende
kloostergemeenschap in onze regio.
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Hoe het verder ging… Wist u dat het missiegezelschap eerst in de Broederstede verbleef en zo
dus zijn naam gaf aan de straat Mariaveld. Dat in 1928 er slechts 6 zusters overbleven van de
150 die rond de eeuwwisseling in Minderhout verbleven? En dat zij verhuisden naar wat wij nu
vandaag het klooster van Mariaveld noemen? Dit en andere boeiende en zelfs onthutsende
verhalen ontdek je op zondag 11 september 2016.
Ontdek zelf hoe de beide woningen prachtig verbouwd werden. De oude kapel is op 11
september voor het publiek toegankelijk en ook andere ruimten kan u vrij bezoeken. En geniet
nadien zeker na met een drankje in de tuin of op het terras!

Een nieuw verhaal…
Einde 2001 sloot het klooster Mariaveld van de Duitse Nonnen in Minderhout haar deuren. Dit
betekende het einde van de afdeling van de congregatie Missiezusters Koningin der Apostelen
in België. De enige Belgische zuster van de drie overgeblevenen, zuster Annette, trok als laatste
de deur achter zich dicht. Wat er na de openbare verkoop met het klooster zou gebeuren, lag
volgens haar ‘in de handen van God’…
Twee gezinnen kochten in dat zelfde jaar het klooster. Jack Broers en Danny Van der Linden
begonnen samen met hun familie aan de gigantische uitdaging om het klooster te renoveren en
er twee woningen van te maken. Steeds in het achterhoofd houdende dat de authenticiteit van
het gebouw en de tuin moest behouden blijven, zijn ze aan het meerjarenplan begonnen.
Momenteel zijn er in het klooster twee woningen en bleef er nog een ruimte vrij voor een andere
invulling.
In 2014 kwamen Annemie Celens en Hild Jacobs bij Danny Van der linden in het klooster
terecht. Hier ontstond een nieuw verhaal. Samen hebben ze de handen uit de mouwen gestoken
en het vrije deel van het klooster omgebouwd tot een centrum met praktijk- en lesruimtes.
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Vanaf september 2015 is deze prachtige locatie de uitvalsbasis van Invitare: Ruimte voor
Persoonlijke Groei en Ontwikkeling. Invitare brengt op die manier gedeeltelijk de oorspronkelijke
intentie van het klooster terug en behoudt ook de authenticiteit van het gebouw en de tuin. De
missie van Invitare is ruimte creëren waar bewustwording, groei en durven gaan voor je dromen
en passies centraal staan. Hiervoor bundelen we onze krachten en omdat 'delen =
vermenigvuldigen' werken we samen met lesgevers en therapeuten die je hierbij kunnen
ondersteunen. Bij Invitare kan je terecht voor opleidingen, workshops, wekelijkse lessen,
persoonlijke begeleiding, … En dit voor kinderen en volwassenen, particulieren, therapeuten,
organisaties en scholen. Op Open Monumentendag bieden zij u gratis demo's en workshops
aan rond kinder- en tieneryoga, shiatsu, helend tekenen, vedic art, osteopathie, massage, brain
gym, ijsbad/Wim Hof methode, kind en voeding, yoga, natuurcoaching, klankmeditatie,
aromatherapie, voetreflexologie, crea-workshops, natuurlijk koken, bio relaxatie. U kan ook de
Lezing De Biologische Wetten volgen. Kortom, voor elk wat wils.
Praktisch: Bredaseweg 30-32 | 2322 Minderhout | 10 tot 17 uur

U kan tevens de volgende monumenten bezichtigen:
Sint-Katharinakerk | Vrijheid 151 | 2320 Hoogstraten | van 13 tot 16 uur
Laermolen | Molenstraat 19 | 2320 Hoogstraten | van 10 tot 16 uur
Meerselmolen | Dreef 2 | 2328 Meersel-Dreef | van 10 tot 17 uur

Meer info: Stedelijk Museum Hoogstraten, Begijnhof 9 | 2320 Hoogstraten
03 340 19 80 - museum@hoogstraten.be - www.hoogstraten.be/museum
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Herfstuitstap 2016
Zondag 2 oktober 2016: Doornik
De Henegouwse stad Doornik kent een uitzonderlijk boeiende geschiedenis die men, al
wandelend doorheen de verschillende buurten, kan aflezen aan de vele waardevolle
monumenten die de stad kenmerken. In de volgende tekst zal in een sneltreinvaart doorheen
deze interessante geschiedenis gespoord worden maar ter plekke zullen de gidsen u
meenemen in de vele prachtige verhalen die deze (op één na) oudste stad van België u te
bieden heeft. Dat Doornik daarnaast ook een aantal linken heeft met Hoogstraten en met de
familie de Lalaing is voor ons, erfgoedleden, uiteraard meegenomen.
Doornik tijdens het Romeinse Keizerrijk.
Zoals zo vele steden dankt Doornik8 zijn ontstaan aan de strategische ligging aan een
doorwaadbare plaats van een rivier, in dit geval de Schelde. Ook de ideale positie aan het
kruispunt van een aantal belangrijke handelswegen9, waaronder de grote heirweg KeulenBoulogne10, is er de oorzaak van dat de pure rurale fysionomie van de eerste nederzetting snel
zou veranderen.
Archeologische vondsten, opgegraven langs de oevers van de Schelde, bewijzen het
voortdurende gebruik van de stroom gedurende het Romeinse Keizerrijk.11 Doornik beschikte
dan ook over aanlegsteigers en havenuitrustingen. De lokale economie werd enorm
gestimuleerd door de ontginning van de blauwe steen, die van belangrijke waarde was voor de
constructie van wegen en gebouwen binnen het Rijk.
Reeds vanaf de 2de eeuw kent Doornik invallen van Chauken, een Germaans volk. Vele grote
boerderijen worden dan verlaten en verdedigingswerken zoals het bouwen van een burcht,
dringen zich op. De stad beschikt vanaf de 3de eeuw over een militaire garde binnen de muren.
Deze garde was hoofdzakelijk samengesteld uit Læti, krijgsgevangenen in dienst van de het
Rijk. 12

8

Lat. Turnacum of Turnaco, afgeleid van Turnus, een Romein of Galliër die eigenaar was van een
landgoed en door de bewoners verkozen werd hun belangen te verdedigen tegen aanvallen door troepen
onder leiding van Julius Caesar. Het gebruik van de naam Turnacum dateert van enkele eeuwen later
(eerste vermelding van Turnacum op 3de eeuwse kaart Itinerarium provinciarum Antonini Augusti; het
betreft de weg die o.a; langs Viroviacum of Wervik en Ponte Scaldis of Escautpont loopt; latere vemelding
als Turnaco op de Peutingerkaart, 13e eeuw).
9 Arras-Frasnes, Kassel-Bavay.
10 Sinds de 20ste eeuw is er tussen archeologen een concensus om te spreken over de Via Belgica, de
Romeinse weg die we vorig jaar ook in Maastricht aantroffen; het deel tussen Amiens en Tongeren werd
in de middeleeuwen aangeduid als Chaussée Brunehaut naar de legende over Brunhilde van Austrasië
(zie verder).
11 o.a. beeldje van Mercurius, god van de handel, met beurs in de hand; 2de-3de eeuw, ontdekt in La
Loucherie. (Vanuit deze plek, waar in 1954, een legerkamp, omringd door een gracht, werd blootgelegd
lijkt Tornacum te zijn ontstaan). Verder nog een gezeten godin met een huisdiertje op de knieën; 2de-3de
eeuw; gouden muntstuk met de beeltenis van keizer Constantijn, rond 350, gevonden op de Place SaintPierre enz.
12 Niet te verwarren met fœderati. Dit waren vooral Germanen, die de uitdrukkelijke toelating kregen zich
binnen de grenzen van het Romeinse Rijk te vestigen. Zij genoten daardoor de facto van een zekere
bescherming. Wel moesten zij als tegenprestatie belasting betalen en hulptroepen leveren voor de
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In de late Keizertijd werd Doornik een bestuurlijke centrum onder de naam civitas
Turnacensium. De grenzen hiervan bleven bewaard in die van het middeleeuwse bisdom
Doornik. Vanaf de 5de eeuw krijgt Doornik te maken met invallen van de Vandalen en wordt het
einde van het West-Romeinse Rijk ingeluid. 13
Doornik, de bakermat van Frankrijk. Tijd van de Merovingers.
Wat hier aan voorafging :
Uit onze geschiedenisboeken leerden we dat grote groepen Germanen op een bepaald moment
(Oudejaarsavond 406) de bevroren Rijn overstaken om de Romeinse legioenen onder de voet te
lopen en daarmee een einde te maken aan de Romeinse suprematie van West-Europa.14
Hiervoor waren de Germanen echter niet georganiseerd genoeg en de Romeinen te waakzaam.
In werkelijkheid ging het er dus heel wat geleidelijker aan toe. Kleine groepen Germaanse
avonturiers en families begonnen zich stilaan te vestigen binnen het Romeinse gebied waar ze,
via hun handelsbetrekkingen, in contact kwamen met de geraffineerde materiële cultuur van hun
buren. Aangezien het hier om kleine groepen handelaars ging, die zich tussen voornamelijk
(andere, meer geromaniseerde) Germanen vestigden, viel dit niet op of werd getolereerd.
Zowel deze Germaanse gemeenschappen als andere kleinere groepen aan de oostelijke kant
van de Rijn, sloten zich aaneen, vormden grotere gehelen en ontwikkelden een eigen identiteit.
Zo ook de Franken.15 Vanaf 25616 vonden er geregeld raids plaats.
De Franken, gebruikmakend van de vele burgeroorlogen in het Romeinse Rijk17 met een
verminderde waakzaamheid aan de Rijn tot gevolg, slaagden er vrij makkelijk in deze grensrivier
over te steken. Uiteindelijk kregen de Salische Franken18 in 297 van keizer Constantius Chlorus
de toestemming zich tussen de Bataven19, het gebied binnen de grote rivieren in het huidige
Nederland, te vestigen. Een halve eeuw later werden ze vanuit dit gebied meer naar het Zuiden
verdreven door andere Germaanse stammen, die zich ten noorden van de Rijn bevonden. Ook
de wateroverlast, die veroorzaakt werd door de Duinkerke II-transgressie van de zee20, zou
mede aan de basis liggen van de verhuizing van de Franken.21

legioenen. Uiteindelijk zullen het de fœderati, zoals de Franken, Bourgondiërs, Alanen en Visigoten, zijn
die vanaf 455, na hun gezamenlijke steun aan de Romeinen en de daaropvolgende klinkende overwinning
op het leger van Atilla de Hun (451), zullen breken met het Romeinse bestuur en hun eigen koninkrijkjes
zullen oprichten.
13 Met de Val van het West-Romeinse Rijk doelt men op de officiële afzetting van de laatste WestRomeinse keizer Romulus Augustulus (lett. Het kleine keizertje, vanwege de zeer jonge leeftijd, een kind
nog, waarop hij door zijn vader tot keizer werd gekroond). De afzetting voltrok zich op 4 september 476
door Odoaker.
14 De geschiedschrijving baseerde zich lange tijd op de Historia Francorum van Gregorius van Tours (ca.
538-594).
15 In feite een verzamelnaam voor verschillende soorten Germanen. Betekent zoveel als ‘heldhaftigen’,
‘dapperen’, (zie ook nog steeds in ons modern Nederlands in de betekenis van ‘vrij en vrank’ of ‘frank’:
vrijpostig.
16 Ook in 258 en 260, de grootste raid in 275-276;
17 Tussen 234 en 284 volgen 20 keizers elkaar in een hoog tempo op; de meesten van hen stierven een
gewelddadige dood.
18 Onderscheid met de Ripuarische Franken, (afgeleid van Ripa, Latijn voor oever), die zich vooral rond
Keulen vestigden.
19 Of er een etymologisch verband is met de Betuwe is onzeker.
20 Transgressie is de geleidelijke stijging van het zeeniveau met permanente overstromingen tot gevolg.
Regressie is dan weer precies het tegenovergestelde. Variaties van de zeespiegel zijn van alle tijden. Dat
kan spectaculair zijn zoals de doorbraak van het Nauw van Calais (7200 V.C.) met grote gevolgen voor de
Noordzee, die vanaf dat moment geen binnenzee meer is. In de periode tussen de 3e en de 9e eeuw
worden de Lage Landen geconfronteerd met een ‘ramp’ die in geologische kringen bekend staat als de

26

Erfgoed Hoogstraten – Nieuwsbrief september 2016

De Franken krijgen van keizer Julius de Afvallige in 358 de toestemming zich (na een eerdere
strafexpeditie door dezelfde Julius) in het dunbevolkte Toxandria22 te vestigen. Voorwaarde is
wel dat ze, in tijden van nood, militaire steun (vooral grensverdediging) verlenen. Na de
scheuring tussen het Oost- en het West-Romeinse rijk in 395 nemen de financiële en
economische problemen toe. Soldaten worden niet of amper betaald.
Op Oudejaarsavond 406 is er een grote raid van Vandalen, Alanen, Bourgonden en Sueven die
massaal de Rijn oversteken. De Salische Franken zijn niet in staat deze nieuwkomers tegen te
houden en zullen opnieuw in zuidelijke richting voorttrekken. Rond 430-432 vestigen ze zich in
Doornik onder aanvoering van hun bevelhebber (zij kennen dan nog geen koning) Chlodio(n)23.
Zijn opvolger is de legendarische koning Merowech, die ook zijn naam aan het geslacht der
Merovingers zal geven. Deze koning komt niet voor in historische bronnen. Wel gaat over hem
de legende dat hij verwekt zou zijn door een zeemonster, genre Neptunus of Minotaurus, tijdens
het baden van zijn moeder.24
Over Childeric bericht o.a. Gregorius van Tours. Hij zou geboren zijn rond 440 en zijn vader
opgevolgd zijn als Childeric I in 457 of 458. Hij maakt van Doornik de hoofdstad van zijn
koninkrijk. In wisselende bondgenootschappen gaat hij de strijd aan met andere Germanen,
zoals de Visigoten en Alemanen. In 463 huwt hij met Basina van Thüringen. Uit dit huwelijk
komen 4 kinderen voort waarvan de oudste Chlodovech of Clovis is, die in 466 geboren wordt
en een onuitwisbare plaats in de geschiedenis van West-Europa zal innemen. In 481 overlijdt
Childeric en hij wordt in Doornik begraven, waar zijn graf in 1653 als bij toeval wordt ontdekt. Het
betreft een erg belangrijk graf met een groot aantal kostbaarheden.25 Via Wenen komt deze

Duinkerke II transgressie. De kuststreken van westelijk Europa geraken periodiek en langdurig
overstroomd. Geleidelijk aan worden meer en meer bewoners van die streken genoodzaakt te verhuizen.
Door de regressie die eeuwen later daarop volgde maken de Schelde, Maas, Rijn enz. op Nederlands
grondgebied momenteel een bocht van 90°. De zee trekt zich terug en de rivieren die er in uitmonden
volgen de terugtrekking en maken aldus een bocht naar het westen.
21 Als geologen en historici de handen in mekaar slaan komt men tot nieuwe inzichten. Dat de Romeinen
zich terugtrokken door binnenvallende Germanen kan één van de oorzaken geweest zijn maar het feit dat
men jaar na jaar meer en meer geconfronteerd werd met oprukkend water mag zeker niet over het hoofd
gezien worden. Op een bepaald moment trekken de Romeinen zich terug ten zuiden van de lijn KeulenBonen wat uiteindelijk zal leiden tot het ontstaan van de taalgrens. Met het vertrek van de Romeinen én
hun verslaggevers (protohistorie) komen de streken ten noorden van deze heirweg opnieuw in de
prehistorie terecht waardoor historici zich geconfronteerd zien met een hiaat van enkele eeuwen in de
geschreven bronnen. Zo is er momenteel grote onduidelijkheid en een scherpe controverse over de
ligging van Dorestad en het bekeringsgebied van Willibrordus en Bonifatius. Volgens o.a. Albert Delahaye
(+ Breda, 19 januari 1987) zouden beide zich veeleer in Frans-Vlaanderen situeren (kortste doorgang
naar Groot-Brittannië en tijdens de opeenvolgende transgressies droog gebleven ) i.p.v. het gebied rond
Utrecht dat in die periode onder water stond. Van Dorestad tot Waderlo, Zundert, 1979, 112 blz.; Holle
boomstammen, De historische myten van Nederland, ontleend aan Frans-Vlaanderen, TournehemZundert, 1980, 462 blz. Maar ook : Nijmegen en de dooddoeners van Delahay, Bogaers,J.E., 1982 en
Albert Delahaye, Willibrord en Waalre, de zwakheid van Delahaye’s beweringen. Tijdschrift Brabants
Heem 35; 1983, Bijsterveld A. Wordt vervolgd.
22 Afgeleid van een volk dat door de Romeinen Toxandri werd genoemd;, het gebied dat we nu de
provincies Noord-Brabant, Antwerpen en (deels) Limburg noemen; zie ook verwantschap met
Tessenderlo.
23 Gregorius van Tours spreekt van ‘een bekwaam en zeer doorluchtig vorst’
24 Uit De Kronieken van Fredegar, eerste helft 7de eeuw;
25 Eén van de belangrijkste is een gouden zegelring, versierd met de beeltenis van een heerser in zijn
wapenrusting en omhangen met Romeinse chlamys, een reismantel die op de schouder met een fibula of
mantelspeld wordt bijeengehouden. Hij draagt zijn haar in vlechten en is gewapend met een lans waarvan
de punt de vorm heeft van een lelie. Op de rand van het zegel staat Childerici regis – “(dit is de ring van)
koning Childeric”. Er zijn ook twee dubbel snijdende zwaarden met gouden en zilveren decoraties, de
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schat in Parijs terecht waar het grootste gedeelte in de nacht van 5 op 6 november 1831 wordt
gestolen. Als de bende wordt opgerold blijkt het merendeel al te zijn omgesmolten. Gelukkig
schrijft de arts Jean-Jacques Chifflet, die na de ontdekking in 1653 bij de vondst wordt
geroepen, een rijk geïllustreerd boek dat in Antwerpen werd uitgegeven. Hij liet er ook
kopergravures van maken. De zegelring is bewaard gebleven en bevindt zich nu in de Monnaie
te Parijs. Tijdens recentere opgravingen (1983 en 1985) zijn naast Childerics tombe ook de
skeletten van wel twintig paarden ontdekt die werden meegegeven als grafgift.
Childeric is er als eerste der Merovingers in geslaagd zich te integreren in wat overbleef van het
Romeinse gezag, zich vervolgens een eigen territorium te veroveren en de status van koning te
verwerven.

Wandtapijt met de “koningen van Doornik” uit de 5 de eeuw: Clodion, Merovee, Childeric en Clovis

zogenaamde scramasax, een strijdbijl, een bol van bergkristal, een grote ronde gesp en de schedel van
een paard. Daarnaast komen een gouden armband, een beurs met bijna driehonderd gouden en zilveren
munten en een gouden siervoorwerp in de vorm van een stierenkop aan het licht. De oudste munten
dateren uit de tijd van de Romeinse republiek; de stierenkop is afkomstig uit het Middellandse Zeegebied.
Driehonderd gouden insecten met vleugels van rode halfedelsteen zaten ooit op de mantel van de
overledene. Het zijn boomkrekels maar men interpreteert de beestjes als bijen. Bij de Franken
symboliseerden boomkrekels de onsterfelijkheid. Om zijn keizerlijke macht te linken aan het verleden,
vervangt Napoleon de ‘Fleur de Lys’ van de gehate Bourbons door de ‘bij’ van Childeric. De bij werd het
symbool van zijn keizerrijk.
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Zijn zoon Clovis, in 466 in Doornik geboren en opgegroeid, zal er door zijn niets ontziende
houding in slagen in 25 jaar zijn rijk uit te breiden van de Rijn tot aan de Pyreneeën. De
machtige Visigoten, fœderati van de Romeinen met als hoofdstad Toulouse (Tolosa), worden de
Pyreneeën overgejaagd en zullen het Iberische Schiereiland koloniseren met als nieuwe
hoofdstad Toledo. De wijze waarop de autochtone bevolking van dit schiereiland de nieuwe
veroveraars ervaarden zal een directe oorzaak vormen tot de bliksemverovering van de Moren
(zie verder). Clovis ligt dus aan de wieg van de creatie van Francië, het latere Frankrijk. Door
zijn doop26 te Reims in 498 maakt hij van het land ‘de oudste dochter van de Kerk’.
Binnen de materiële cultuur van Doornik en verwijzend naar de geschiedenis van het
christendom tijdens de Merovingische periode moet zeker het wandtapijt met de legende van de
heilige Piatus en Eleutherius (zie prent) vermeld worden. Het betreft hier een wandtapijt uit Arras
en is één van de belangrijkste kunstwerken van het Doornikse patrimonium. Het wordt nog
steeds bewaard in de kapel van de Heilige Geest van de Onze-Lieve-Vrouw kathedraal. Het
werd geweven in 1402 en bestond uit 29 scènes, waarvan er nog 14 zijn overgebleven.
Chilpéric I (539-584), kleinzoon van Clovis, zal de nodige donaties doen voor de bouw van de
allereerste Doornikse kathedraal. Hij moest zich opnieuw in Doornik terugtrekken door de oorlog
met zijn halfbroer Sigebert I. Deze laatste was gehuwd met Brunhilde, een Visigotische prinses
die door haar contacten binnen een groot deel van Europa en haar invloed bij de paus en vele
bisschoppen een grote politieke en culturele invloed uitoefende. Het Nibelungenlied, de Pierre
de Brunehaut, de Chausée Brunehaut (een deel van de Via Belgica, de heirbaan tussen Keulen
en Boulogne), de gemeente Brunehaut ten zuiden van Doornik enz. verwijzen naar deze
prinses/koningin. De ‘broedertwist’ vindt zijn oorzaak in een erfeniskwesties maar ook o.a. in de
moord op de echtgenote van Chilpéric, die een zus van Brunhilde was. Chilpéric en zijn
maîtresse zouden haar moordenaars zijn geweest. Aan het einde van haar leven verliest
Brunhilde echter alle krediet en wordt zij op brutale wijze en na foltering om het leven gebracht;
een tragische dood is altijd een vruchtbare inspiratiebron…
Doornik is dus de stad van waaruit het latere Frankrijk gesticht is. Om die reden en om hun
trotse aanspraak op de rechtstreekse verwantschap met de Merovingers zullen de latere Franse
koningen27 steeds opnieuw strijd leveren om de oude koningsstad Doornik binnen het Franse
territorium te houden en dus te vermijden dat het werd ingelijfd bij de graafschappen Vlaanderen
of Henegouwen. Karel V zal hier na ‘het beleg van Doornik’ in 1521 wel in slagen. Het is een
militair gebeuren dat ons, mensen van Hoogstraten, bijzonder interesseert maar daarover later
meer.
Doornik beschikt, dankzij zijn Merovingische erfenis van oudste bisschopsstad, nog steeds over
het voorrecht de bisschop van Henegouwen te huisvesten alhoewel Bergen de
provinciehoofdstad is. Dit is een unicum in België.

26

Gregorius van Tours beschrijft Clovis als een heiden; wellicht was hij een Ariaans christen; Clothilde, de
echtgenote van Clovis, was wel katholiek. Het katholicisme, sinds keizer Constantijn de staatsgodsdienst
binnen het Romeinse Rijk, heeft na de ineenstorting van dit rijk nog altijd een grote aanhang in de meer
geromaniseerde gebieden zoals Midden- en Zuid-Frankrijk. De overwegend katholieke Gallo-Romeinse
bevolking binnen dat gebied stond op dat moment onder Visigotisch bestuur dat niet katholiek maar
Ariaans was.
Door zijn doop in 498 en de toetreding tot de katholieke kerk probeerde Clovis a priori medestand te
creëren in die gebieden die hij nadien op de Visigoten zou veroveren (slag bij Poitiers in 507).
27 Zie verwantschap tussen ‘Clovis’ en ‘Lodewijk’ of ‘Louis’ een naam die in Franse koningsmiddens
veelvuldig gebruikt werd.
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De Schelde wordt een grens bij de verdeling van het Rijk van Karel de Grote.
Het Verdrag van Verdun (843) verdeelt het Karolingische Rijk onder de drie zonen van Lodewijk
de Vrome. Karel de Kale erft West-Francië (min of meer het huidige Frankrijk met inbegrip van
Doornik en het Doornikse). De Schelde wordt politiek belangrijk als grens met Lotharingen.
Het Verdrag van Meerssen (870) herverdeelt, bij gebrek aan wettelijke erfgenamen, het
Middenrijk van Lotharius II tussen Karel de Kale (West-Francia) en Lodewijk de Duitser (OostFrancia). Deze toestand bleef echter niet lang duren en bij het Verdrag van Ribemont (880)
verschoof de grens opnieuw westwaarts en werd de Schelde weer een grensrivier. Voor Doornik
had dit tot gevolg dat de Schelde de stad in twee delen verdeelde. De linkeroever wordt een
leen van de koning van Frankrijk. De rechteroever is echter geen vazal van de keizer van het
Heilig Roomse Rijk. Het is een advocatus dat beheerd wordt in naam van de Graven van
Vlaanderen en later van Henegouwen.
Doornik als godsdienstig centrum.
De Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van Doornik is een trotse mastodont die met zijn vijf torens
het stadsbeeld bepaalt en de aandacht trekt van elke bezoeker. Niet voor niets werd de
kathedraal op 30 november 2000 door Unesco geklasseerd als werelderfgoed. Deze fel
begeerde onderscheiding voegt de kathedraal toe aan een groep van prestigieuze
middeleeuwse voorbeelden van architectuur: Chartres, Bourges, Amiens, Keulen, Aken enz.

De Doornikse kathedraal werd onderscheiden omwille van de aanzienlijke invloed die de
vernieuwende architectuur had op de kathedralen en kerken van Noord-Frankrijk tijdens de
tweede helft van de 12e eeuw.28 Deze middeleeuwse icoon doet dus in de eerste helft van de
12e eeuw dienst als architecturaal laboratorium ten noorden van de Seine. Door de
aanwezigheid van een enorme toren met lichtkoepel, de ronde torens aan de westgevel en het
gebruik van een galerij langs de muren (waarlangs de pelgrims konden lopen zonder de
diensten beneden te storen) droeg al het embryo van de gotiek in zich en zullen vele
kerkbouwers van die periode dan ook inspireren.

28

De Notre-Dame de Paris is van iets latere datum (eerste steen 1163 en ingewijd in 1182); de
afmetingen van de Doornikse (romaanse) kathedraal overschreden in alle opzichten deze van Parijs.
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Het is een prachtig open boek dat de overgang van romaans naar gotisch beschrijft. Ondanks
de sobere structuur is er in de romaans architectuur veel ruimte voor emotie in de sculpturen
(het is de Bijbel der armen). In Doornik vormen ze door hun kwaliteit en aantal (ong. 1500) het
grootste romaanse gesculpteerde geheel in België. Het werk van de lokale ambachtslieden werd
naar het hele middeleeuwse westen geëxporteerd. Het 12e-13e eeuwse gebouw is de enige
kathedraal die van meet af aan voor die functie werd ontworpen, wat binnen het Belgische
grondgebied uniek is. Sinds de vijfde eeuw zijn er op deze plek zes opeenvolgende kerken
gebouwd. 29 Dit laatste gebouw met zijn vijf torens (cheoncq clotiers in het Doornikse picard) is
dan ook een opmerkelijk architecturale combinatie. 30
In de schatkamer van de kathedraal zijn nog verscheidene topstukken te bewonderen zoals het
schrijn van Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen31 uit 1200 van de hand van meester-goudsmid
Nicolaas van Verdun, een voorbeeld van de romaanse kunst op haar hoogtepunt. Tot in 2008
lag in de Schatkamer van de kathedraal (Trésor) het beroemde Byzantijnse Kruis uit de 8ste of
9de eeuw met een splinter van het ware Kruis van Christus tentoongesteld.32 Op 18 februari van
dat jaar is het echter op gewelddadige wijze ontvreemd; waarschijnlijk een roof op bestelling.
Naast de kathedraal kent Doornik nog vele kerken waarvan er zeker twee volledig romaans zijn :
Saint-Brice en Saint-Piat.
Het bisdom Doornik strekte zich gedurende 1000 jaar33 (tot in 155934) uit ten westen van de
Schelde tot aan de IJzer en de Noordzee met inbegrip van Brugge, Gent, Rijsel en Sint-Amands.
Het had binnen zijn grenzen talrijke grote abdijen. Doornik was de religieuze hoofdstad van het
graafschap Vlaanderen met een enorme politieke, economische en artistieke uitstraling.
Doornik is ook een stad en voor bedevaarders uit het Noorden een eerste grote rustplaats langs
de pelgrimsroute naar Santiago de Compostella, waar in 813 het vermoedelijke graf van Sint
Jacob de Meerdere, één van de apostelen, werd gevonden. Niet voor niets ligt Santiago (en
andere pelgrimsoorden zoals Covadonga, Roncevalles35 enz.) in het Noorden van Spanje.

29

Tweede helft van de 5e eeuw werd een paleo-christelijke basiliek ondergebracht in een tot kerk
getransformeerd Gallo-romeins gebouw; op het einde van diezelfde eeuw werd een tweede basiliek met
schip geconstrueerd. Deze werd in de 7de eeuw vervangen door een kerk met 3 beuken die al veel groter
was. In de Karolingische tijd (9e eeuw) ging men over tot de toevoeging van een transept (waarschijnlijk
het gevolg van de oprichting van het kapittel van kanunniken in 817), een reliekenkamer en een
baptisterium. Deze kathedraal werd echter door een brand vernield waardoor men rond het Millennium
begon aan de bouw van een nieuwe kerk. Het huidige romaanse schip en transept dateren van 1100; het
gotische koor van omstreeks 1255. Ondanks de vele transformaties tussen de 5de en de 12de eeuw is
men er in geslaagd de oorspronkelijke oriëntatie te behouden.
30 Momenteel staat een deel van de kathedraal in de steigers. Na een tornada in 1999 is de stabiliteit van
deze oude dame in gevaar gekomen en werden stabiliteitswerken zeer noodzakelijk; een werk van lange
adem.
31 Ontworpen voor de kathedraal van Doornik is het gelukkig gespaard gebleven bij de verschillende
verwoestingen die de stad heeft gekend zoals de Beeldenstorm van 1566, de Franse Revolutie en de
bombardementen in 1940.
32 Meegebracht uit Constantinopel na de 4e kruistocht (1204)
33 Een tijdlang werd dit bisdom wel verenigd met het bisdom Noyon, al behield het een eigen organisatie.
34 De pauselijke bul Super Universas van Paulus IV herschikte de bisdommen in de Nederlanden. Dit was
het gevolg van de strijd van Filips II tegen de protestanten.
35 Bekend van de slag van de Roncevalles-pas, 15 augustus 778, een treffen tussen het leger van Karel
de Grote en de plaatselijke Basken, volgens inschatting van de Franken, gelieerd aan de Moren. Tijdens
deze slag sterft Roeland of Roland, een ridder in dienst van Karel. Het Roelantlied is gebaseerd op dit
gebeuren. De ‘slag van Roncesvalles’ vormde een onderdeel in de oorlog van de christenen tegen de
Moren teneinde deze uit Spanje te verdrijven. (pas in 1492 zullen de Katholieke Koningen hierin slagen)
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De behoefte van de christenen om het aan de moslims verloren gebied opnieuw onder controle
te krijgen was acuut. Een constante toestroom van pelgrims moest dit met hun aanwezigheid en
giften mede bewerkstelligen. Vanuit de Picos de Europa, een onherbergzaam gebergte in het
Noorden van Spanje dat nooit onder controle van de Moren is gekomen, werd het verzet door de
gevluchte Visigotische edelen georganiseerd. 36 Door de pelgrimsroutes uit te zetten kregen de
Christenen grip op steeds grotere delen van Spanje en Portugal, een proces dat zou duren tot in
1492 wanneer de Katholieke Koningen er in slagen het laatste islamitische bolwerk te Granada
te veroveren. Wat het verhaal van deze Reconquista (eventueel) te maken heeft met de toren
van de Sint-Katharinakerk van Hoogstraten zal tijdens de busrit naar Doornik worden uitgelegd!
Burgerlijke architectuur in Doornik.
Vanaf de twaalfde eeuw zullen de burgerlijke verantwoordelijken en de hoge bourgeoisie de
geestelijke hoogstandjes van architectuur navolgen door het bouwen van prachtige romaanse
huizen met dakbedekkingen in lood zoals dit bij de kerken werd toegepast. Deze bouwwerken
werden verder gekenmerkt door gevels met grote openingen onderbroken door één of twee
zuilen. Zij vormden een inspiratiebron voor de realisatie van vele Vlaamse kastelen. Het mag
een wonder heten dat we in Doornik heden ten dage nog een aaneengesloten geheel van deze
romaanse burgerlijke bouwkunst aantreffen.
In de twaalfde eeuw is Doornik een machtige stad geworden en dit wordt bevestigd door FilipsAugust37, koning van Frankrijk . Wanneer hij in 1187 in de stad verblijft legaliseert hij de
gemeentelijke vrijheden en geeft de stad de toelating om een klok te bezitten38. Hiertoe wordt op
het einde van de twaalfde eeuw het Belfort gebouwd. Het is daarmee het oudste van België. 39
In 1999 wordt het belfort als onderdeel van de groepsinschrijving Belforten in België en Frankrijk
op de lijst van het UNESCO-wereldcultuurerfgoed geplaatst.

36

Door de autochtone bevolking van het Iberisch Schiereiland werden de Moren als verlossers
binnengehaald. De gehate Visigoten met hun extreme belastingeisen en vreemde godsdienst (Arianen,
later Katholiek) zijn nooit aanvaard geworden.
37 ° 1165, +1223. Deze Franse koning slaagt erin tijdens zijn bewind het Franse grondgebied te
verviervoudigen. Het gaat dan vooral om de strijd tegen Richard Leeuwenhart en later tegen diens broer
Jan Zonder Land. Deze Plantagenets zullen op het continent grote gebieden moeten afstaan. Maar ook
de strijd tegen het grote coalitieleger van de Duitse keizer (Otto IV), de graaf van Vlaanderen (Ferrand van
Portugal) die geallieerd was met Jan I van Engeland (Jan Zonder Vrees) en Hendrik I, hertog van Brabant,
werd, alhoewel numeriek in de meerderheid, verpletterend verslagen door de Fransen. Deze Slag bij
Bouvines vond plaats op 27 juli 1214 langs de Romeinse Weg tussen Doornik en Bouvines. Frankrijk werd
voor het eerst machtiger dan Vlaanderen. De gravin van Vlaanderen, Johanna van Constantinopel, moest
toestaan dat de muren en vestingen van de voornaamste Vlaamse steden zouden worden gesloopt. Om
Ferrand van Portugal na twaalf jaar opsluiting vrij te krijgen werd in 1226 de voor Vlaanderen ongunstige
Vrede van Melun getekend. Vanaf dan zouden de Vlaamse adel en de steden leenhulde brengen aan de
Franse koning. Om zijn expansiedrang te bekostigen vulde de Franse koning de schatkist met
geconfisqueerde goederen van kapitaalkrachtige Joden. Maria, dochter van deze koning werd in 1213 de
tweede echtgenote van Hendrik I van Brabant. Deze laatste werd dan ook zeer tegen zijn zin betrokken in
het conflict van 1214 en zou zich na de nederlaag tegen zijn schoonvader snel met hem verzoenen.
38 Het handvest dat door Filips-August in 1187 aan de Doorniknaars wordt verleend wordt door de Graaf
van Vlaanderen, Ferrand van Portugal, maar slecht verteerd. Doornik, omgeven door het graafschap
Vlaanderen, heeft voor de Fransen een machtspositie en de bisschop van Doornik heeft de macht de
Vlamingen (binnen het bisdom Doornik: zie voorgaande) uit zijn kerk te bannen. Deze enerverende
situatie sleept 10 jaar aan. Een eerste conflict wordt op minnelijke wijze beslecht. Maar na de inname van
de valleien van de Somme en de Oise ten nadele van de graaf van Vlaanderen belegert deze laatste in
1213 Doornik. Hij slaagt erin de stad in te nemen, haar te plunderen en te vernietigen. Een reactie van de
koning van Frankrijk kan dan ook niet uitblijven en resulteert in de Slag van Bouvines.
39 In aanvang is het een toren van 30 meter hoog. Vanaf 1294 wordt deze toren aanzienlijk verhoogd tot
70 meter.
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Gedurende de tweede helft van de 13e eeuw geniet de stad van een relatieve rust die gepaard
gaat met een aantrekkende economie en de instroom van vele migranten. De stad groeit
aanzienlijk en gaat over tot de realisatie van een tweede stadsomwalling.40 De stad breidt zich
vanaf dan ook uit op de rechteroever waardoor er de noodzaak is tot het bouwen van twee
waterpoorten. Stroomafwaarts gaat het om de Pont des Trous, stroomopwaarts de Arc des
Chaufours, een bouwwerk dat nu is verdwenen. Ook wordt in diezelfde periode besloten tot het
bouwen van een lakenhalle, een constructie in hout. In 1606 wordt deze door een storm vernield
en vervangen door een exemplaar in steen en in renaissancestijl.
In deze stad is men vooral gehecht aan de Franse smaak. In tegenstelling tot de
renaissancestijl, die alom aanwezig is blijft de barok min of meer achterwege. De Doornikse
renaissance-architectuur, een combinatie van gotiek met renaissance-elementen, treft men o.a.
aan in de Rue des Carmes waar wij, Hoogstraatse erfgoedliefhebbers, bijzonder gecharmeerd
zullen worden.
In de 2de helft van de 17e eeuw wordt Doornik als gevolg van de Devolutieoorlog opnieuw bij
Frankrijk gevoegd.41 Hierdoor ondergaat de stad een heuse bouwfurie met de oprichting van
talrijke militaire bouwwerken, waarvan de citadel (aanvang 1667) met een netwerk van
mijnengangen, omwallingen die werden versterkt met bastions en het kanaliseren van de
Schelde stille getuigen zijn.
Tijdens de Oostenrijkse periode en de daarbij horende economische ‘boom’ blijft Doornik qua
bouwstijl naar Frankrijks architectuur kijken en worden verscheidene manufacturen in de stijl van
Lodewijk XVI gebouwd. Onder Napoleon doet het neoclassicisme ook in Doornik zijn intrede.
In het begin van de 20ste eeuw tenslotte ontstaat ook in deze stad de nieuwe kunstvorm
algemeen bekend onder de naam Art Nouveau met enkele fraaie voorbeelden in de
stationsbuurt en het ontwerp van Horta voor het Museum van Schone Kunsten.
Doornik, een stad gekneld tussen het koninkrijk Frankrijk en het graafschap Vlaanderen.
Vele conflicten worden in de loop der eeuwen tussen beide partijen uitgevochten met telkens
Doornik als inzet. De Doorniknaars zelf zullen steeds trouw blijven aan de Franse koning en
wanneer nodig hun stad met bravoure verdedigen. Zo zullen zij er verscheidene keren in slagen
hun belegeraars te verdrijven.
Eind juni 1513 zijn er echter andere kapers op de kust. Hendrik VIII belegert de stad die zich na
drie maanden moet overgeven.42 Op 25 september doet de Engelse koning zijn Blijde Intrede en
een week lang zullen bals, feesten en tornooien elkaar opvolgen. Doornik en het Doornikse43
worden beschouwd als een volwaardig deel van het Engelse koninkrijk en mogen dan ook twee
afgevaardigden naar het House of Commons sturen. Ten behoeve van het Engelse garnizoen
dat in de stad verblijft wordt op de rechteroever een citadel gebouwd.
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De eerste dateert van de 11e eeuw.
Zie erfgoeduitstap Utrecht, nieuwsbrief augustus 2013.
42 Om een antwoord te bieden op de geregelde invallen vanuit Gelre, die door de Fransen worden
gesteund, neemt Margaretha van Oostenrijk het initiatief om Karels beide grootvaders, Maximiliaan en
Ferdinand in een coalitie met de jonge Engelse koning Hendrik VIII (gehuwd met Catharina van Aragon,
dochter van Ferdinand en tante van Karel) samen te brengen en zo het strategisch gelegen Doornik in te
nemen.
43 Doornik of les Etats du Tournai spreken recht over de stad en de buitenwijken.
Het Doornikse of les Etats du Tournaisis omvatten alle dorpen uit de omgeving.
41
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In 1519 verkoopt Hendrik VIII Doornik aan Frans I, koning van Frankrijk en aartsrivaal van Karel
V. Deze laatste is allesbehalve ‘amused’ en begint in 1521 aan het Beleg van Doornik. Na 3
maanden geeft de stad zich over en realiseert Karel V een oude Bourgondische droom : geen
Franse aanwezigheid meer in de streek. De stad en haar grondgebied worden een nieuwe
provincie binnen de Nederlanden44.
Tijdens de belegering van Doornik verblijft Karel gedurende 6 weken45 bij zijn kamerheer en
tevens gouverneur van de stad Oudenaarde, Karel I de Lalaing46, die in Pamele op de
rechteroever van de Schelde zijn woning47 had. Het is hier dat Karel het jonge meisje
(gezelschapsdame of dienstmeisje van Madame de Lalaing?) Johanna (Jeanneke) Van der
Gheynst 48 ontmoet, een ontmoeting waaruit 9 maanden later, op 15 juli 1522, Margaretha van
Oostenrijk49 wordt geboren. Op ‘de historische roddel’ over het verblijf van de kleine Margaretha
op het kasteel van Hoogstraten zullen we tijdens de busrit terugkomen.
In de tweede helft van de 17e eeuw wordt Doornik opnieuw bij Frankrijk gevoegd. Lodewijk XIV
laat zich gelden en eist, in naam van zijn vrouw Maria-Theresia, de Nederlanden op. De
Devolutieoorlog is een feit. De steden vallen de ene na de andere en ook Doornik moet zich aan
de Fransen onder leiding van Vauban overgeven. Voor de Zonnekoning is vooral de
strategische ligging van Doornik belangrijk. Verscheidene werken worden aangevat en zullen de
stad een militair aanzien geven.50 Ook het Oostenrijkse51, (opnieuw) Franse en Hollandse
bewind laat zijn sporen na in deze boeiende stad.
Doornik, een gastvrije stad voor protestanten.
Christine de Lalaing in een heldenrol. Het is niet de bedoeling binnen deze context de ganse
‘80-jarige oorlog’ uit te leggen maar het ‘Beleg van Doornik’ van 1581 door Alexander Farnese is
in de voorbereiding van onze erfgoeduitstap wel interessant, ook al omdat een aantal
protagonisten tot de familie de Lalaing behoren.

44

Frans I, een meester in het niet naleven van gemaakte afspraken blijft naar Doornik lonken. Margaretha
van Oostenrijk, die in 1529, samen met de Franse koningin-moeder Louise van Savoye de belangrijke
Damesvrede van Kamerijk realiseert, laat in de bepalingen opnemen dat Frankrijk voortaan af zou zien
van zijn aanspraken op Doornik. (zie hiervoor : uitstap Mechelen, nieuwsbrief september 2008)
45 Van 26 oktober 1521 tot 12 december 1521
46 Zoon van Joost de Lalaing en oudere broer van Antoon I de Lalaing, graaf van Hoogstraten. Karels
tweede zoon Filips zal Antoon opvolgen als tweede graaf van Hoogstraten..
47 Dr. Jane de Iongh die een standaardwerk schreef over Madama, spreekt over ‘het Bourgondisch
kasteel’; Inventaris Onroerend Erfgoed vermeldt over het Herenhuis de Lalaing : “In 1519 vermeld als Hof
van Schorisse, woning van stadsgouverneur Charles I de Lalaing, heer van Schorisse. Later nog
aangeduid als Huis van Luxemburg, Hotel van Egmont en tenslotte Hotel de Berlaimont.
48 Op 5-jarige leeftijd overlijden haar beide ouders kort na elkaar aan de pest. Vader van der Gheynst was
verkoper in de tapijtmanifactuur van Karel I de Lalaing. Na het overlijden van beide ouders wordt er beslist
de kleine Johanna op te voeden ten huize de Lalaing.
49 Deze titel wordt haar op 9 juli 1529 verleend nadat ze (op aandringen van haar groottante Margaretha,
naar wie ze vernoemd wordt) door haar vader wordt erkend; de akte die door Karel V te Barcelona wordt
ondertekend bepaaldt dat de zevenjarige Margaretha voortaan te Brussel bij de familie de Dourvrin zou
resideren, waar zij onder het waakzaam oog van haar groottante Margaretha en tanta Maria (van
Hongarije) zou worden opgevoed; vanaf haar huwelijk met Ottavio Farnese, de hertog van Parma, wordt
ze aangeduid als Margaretha van Parma, ook wel Madama genoemd.
50 Zie hoofdstukje ‘Burgerlijke architectuur in Doornik; voor meer informatie over de reeks conflicten
tussen Lodewijk XIV en de geallieerden verwijzen we graag naar de tekst over ‘de Vrede van Utrecht
1713’ uit de Nieuwsbrief augustus 2013.
51 Met de Vrede van Utrecht die in 1713 de Spaanse Successieoorlog afsloot kwamen de Oostenrijkse
Habsburgers op de troon.
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Wat er aan voorafging.
1565 Op Malta landt een Turkse vloot van circa veertigduizend manschappen. De
Hospitaalridders, zesduizend man, bieden moedig weerstand maar het is een ongelijke strijd.
Wanneer het Spaanse ontzettingsleger arriveert lijden de Turken een zware nederlaag met
verlies van bijna de helft van hun troepen. Filips II is in de wolken en meer dan ooit overtuigd
van zijn gelijk in de strijd tegenover de ‘ongelovigen’, waartoe hij ook de protestanten rekent.
Vanuit deze overwinningsroes schrijft hij de landvoogdes in de Nederlanden, Margaretha van
Parma, een aantal brieven, die zo scherp van toon zijn dat zij ze niet meteen aan de hoge
edelen doorgeeft. De onverzoenlijkheid die uit deze brieven spreekt, is een slag in het gezicht
van deze edelen, waaronder Willem van Oranje, die er mee dreigt zijn functies neer te leggen.
Dit doet hij echter niet maar in besloten kring wordt er met de landvoogdes een
crisisvergadering belegd waarbij een aantal verzachtende tegenvoorstellen geformuleerd
worden. o.a. Floris van Montmorency, baron van Montigny en stadhouder van Doornik en het
Doornikse wordt ermee belast deze bij de koning in Spanje te gaan bepleiten.52 Op het niveau
van de lagere edelen wordt gereageerd met de opstelling van een smeekschrift dat aan de
landvoogdes wordt overhandigd. Vierhonderd edelen ondertekenden dit document in de
daaropvolgende maanden en tweehonderd zouden op 4 april 156653 persoonlijk naar Brussel
afzakken voor de overhandiging. Het Eedverbond der Edelen koos dus voor een publieke actie.
Karel van Berlaymont54, de voorzitter van de Raad van Financiën, zou hen schamper
“schooiers” genoemd hebben : “Ce ne sont que des gueux”. Van dat moment af noemen deze
edelen zich dan ook ‘geuzen’.55
1566 Vanuit Frans-Vlaanderen raast de Beeldenstorm door de Nederlanden die ook in Doornik
een vernietigend spoor nalaat. Alva wordt naar de Nederlanden gestuurd om orde op zaken te
stellen. De landvoogdes zal zich, door het extreem gewelddadig optreden van Alva,
terugtrekken.56
1576 Van 4 tot 7 november van dat jaar wordt Antwerpen geplunderd door muitende Spaanse
soldaten. Deze Spaanse Furie veroorzaakt grote verontwaardiging maar vooral ook een
eensgezindheid en anti-Spaanse stemming onder alle gezindten in de Lage Landen, die zal
leiden tot de Pacificatie van Gent.57

52

Floris van Montmorency is de broer van de graaf van Hoorn, Filips de Montmorency die in 1568, na een
veroordeling door de Raad van Beroerten (door Alva in het leven geroepen) te samen met Egmont op de
Grote Markt van Brussel zal worden terechtgesteld.. Eén van de voornaamste aanklachten was het
toestaan aan de protestanten van een kerkgebouw buiten de muren van de stad Doornik. Ook Floris wordt
ter dood veroordeeld en tijdens zijn verblijf in de Spaanse gevangenis en in opdracht van Filips II
gewurgd. Het gezin Montmorency kent ook nog twee zussen. Eleonora is gehuwd met Antoon II de
Lalaing, derde graaf van Hoogstraten. Maria met Karel II de Lalaing, broer van Filips, tweede graaf van
Hoogstraten. Uit het huwelijk van Maria en Karel wordt Filippe-Christine (kortweg Christine) geboren.
53 Bepaalde bronnen spreken van 5 april.
54 Schoonvader van Margaretha de Lalaing, een kleindochter van Karel II de Lalaing en Margaretha van
Croÿ (dit laatste koppel staat afgebeeld op een glasraam van de Sint-Katharinakerk). Deze Margaretha
de Lalaing (gehuwd met Berlaymont) sticht een klooster op de plek waar nu het Brusselse
Berlaymontgebouw (hoofdkantoor van de Europese Commissie) staat en is zo onrechtstreeks
verantwoordelijk voor de naamgeving.
55 Onder hen o.a. Hendrik van Brederode (de Grote Geus) en Graaf van Culemborg, erfgenaam van
Elisabeth van Culemborg.
56 Alva had al gediend onder Karel V tijdens de Slag bij Muhlberg. Daar had hij zich uitzonderlijk wreed
gedragen tegenover de Duitse protestantse vorsten. Hij werd daarvoor berispt door de keizer zelf.
57 Spaanse troepen dienden de Nederlanden te verlaten. De Staten-Generaal zouden voortaan op eigen
initiatief mogen samen komen en dus niet langer op exclusief verzoek van de vorst. Amnestie zou worden
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Kaart van Doornik in 1575
1577 Om de nieuwe landvoogd Don Juan58 te dwingen deze Pacificatie te accepteren wordt de
Eerste Unie van Brussel opgericht. Deze unie draagt een katholiek karakter, wat wil zeggen dat
men uitdrukkelijk verklaart katholiek te willen blijven.
Wanneer Don Juan tegen de gemaakte afspraken in toch de provincie Namen, lid van de Unie,
binnenvalt, wordt hij door de gewesten niet langer erkend als landvoogd en komt er een einde
aan de Unie. Er wordt besloten tot de oprichting van de Tweede Unie van Brussel waarin gelijke
bescherming voor katholieken en hervormden wordt voorzien. Deze Unie had dus, in
tegenstelling tot de eerste, een uitgesproken tolerant karakter. De mentaliteit binnen de
Nederlanden evolueert en vervreemdt van die van de Spanjaarden.
1578 Na de verpletterende nederlaag van de Staatsen tegen de Spanjaarden in de Slag van
Gembloers op 31 januari, spat de eensgezindheid uiteen in twee groepen die elkaar de
verantwoordelijkheid van de nederlaag toeschuiven.

verleend aan alle opstandelingen. De Nederlandse edelen en niet langer de Spanjaarden, zouden instaan
voor het eigen bestuur. Willem van Oranje zou naast de landvoogd als regeringsleider fungeren.
58 Don Juan of Juan van Oostenrijk is de jongste erkende bastaardzoon van Karel V; hij is dus een
halfbroer van Filips II en Margaretha van Parma en de oom (alhoewel leeftijdsgenoot) van Alexander
Farnese.
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Daarnaast ontstaat bij de katholieke edelen grote ongerustheid over de toenemende
radicalisering van de calvinisten, vooral in een aantal belangrijke steden zoals Gent, Antwerpen
en Brussel. De katholieke eredienst wordt er verboden, kerkinterieurs vernield en gelovigen, die
katholiek wensen te blijven, vervolgd. Aan katholieke zijde vormt zich een nieuwe groep, de
Malcontenten, onder leiding van Emanuel Filibert van Lalaing, baron van Montigny59. Zij zullen
de Unie van Atrecht oprichten en een verzoening met Spanje voorstaan.
1579 Op 6 januari besluiten Artesië, Henegouwen (met de opmerkelijke uitzondering van
Doornik en Valenciennes) en Rijsels-Vlaanderen uit de Unie van Brussel te stappen door de
oprichting van de Unie van Atrecht. Aan Staatse zijde wordt snel gereageerd met de oprichting
van de Unie van Utrecht (23 januari 1579)
Alexander Farnese, zoon van Margaretha van Parma, volgt Don Juan op als landvoogd der
Nederlanden. Hij zal dankbaar gebruik maken van deze Malcontenten bij zijn veroveringstocht
door de Nederlanden. Door oprichting van de Unies van Atrecht en Utrecht wordt de uiteindelijke
scheiding tussen de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden ingezet. Zij zal op 26 juli 1581 een
feit worden door de opstelling van het Plakkaat van Verlatinghe, de officiële
onafhankelijkheidsverklaring waarbij Filips II binnen een aantal noordelijke provincies niet langer
meer als vorst wordt erkend.
Stellen dat alle noordelijke provincies zich meteen aansloten bij de calvinistische Unie van
Utrecht is te kort door de bocht. In dit verband willen we toch even de situatie van Georges de
Lalaing, graaf van Rennenberg60, kort situeren. Op voorspraak van Willem van Oranje werd
Rennenberg in 1576 tot (voorlopig) staats stadhouder van Friesland, Groningen, Drenthe en
Overijsel benoemd. Hiermee behoorde Georges (Joris) net als zijn oudere broer Antoon, derde
graaf van Hoogstraten, tot die groep van edellieden die het tegenbestuur door de StatenGeneraal steunden. Binnen het door hem bestuurde gebied probeerde Rennenberg de
Pacificatie van Gent strikt toe te passen wat betekende dat vreemde troepen werden verwijderd
en de gewesten katholiek zouden blijven. Dit was echter geen houdbare toestand en door de
toename van calvinisten kwam Rennenberg in conflict met drie van zijn gewesten. Alhoewel hij
een ganse tijd voorbehoud maakt ondertekent hij op 11 juni 1579 toch de Vrede van Utrecht en
belooft daarmee de “vrijheid van religie te respecteren” en de Unie “met lijff, goet ende bloet” te
steunen. In 1580 en onder druk van zijn moeder en zus, Cornelia,61 en om sociale, politieke en
religieuze redenen, besluit Rennenberg net als zijn neven Filips de Lalaing, stadhouder of
gouverneur van Henegouwen en Emanuel-Filibert van Lalaing, de leider van de Malcontenten
zich te verzoenen met Farnese en dus met Filips II. Beide neven hadden zich al in 1578 en 1579
met de koning verzoend. In de Nederlandse geschiedenis staat deze verzoening geboekstaafd
als ‘het verraad van Rennenberg’.62 Om de diepere achtergronden die leidden tot de keuzes van
Rennenberg en andere leden van de familie de Lalaing uiteen te zetten, proberen we in de
nabije toekomst overigens een lezing over deze materie te organiseren.

59

Broer van Philip-Christine (kortweg Christine) de Lalaing; beiden kinderen van Karel II de Lalaing en
Maria de Montmorency. Karel II de Lalaing staat samen met zijn eerste echtgenote, Margaretha van Croÿ,
geportretteerd op één van de glasramen van de Sint-Katharinakerk van Hoogstraten. Karel II de Lalaing is
de broer van de tweede graaf van Hoogstraten, Filips de Lalaing.
60 Zoon van Filips de Lalaing, tweede graaf van Hoogstraten en Anna van Rennenberg.
61 “Sult gij een hooft ende regeerder sijn van den Ketters en Rebellen? Sult gij uwer ouden moeder dien
hooftsweer aandoen?”
62 De graven van Lalaing en Hoogstraten behoorden tot de boven-gewestelijke bestuurlijke elite, die zich
aan het einde van de 15e en het begin van de 16e eeuw in de Bourgondische-Habsburgse Nederlanden
had gevormd. Liggen zij en andere Henegouwse edelen aan de basis van de desintegratie van de in
opstand gekomen Staten-Generaal ? (stelling van Carel Theodoor Bussemaker, 1894. Na publicatie van
dit boek werd binnen historische kringen de Unie van Atrecht steeds stiefmoederlijk behandeld. (Erfgoed
Hoogstraten zal trachten een lezing te plannen om hier meer duiding over te geven)
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1581 De laatste telg van de familie de Lalaing die in deze bespreking aan bod komt en ons
verhaal over Doornik afsluit is Philippine-Christine of kortweg Christine de Lalaing. Zij was voor
de Doornikaren belangrijk genoeg om als heldin vereerd te worden en een standbeeld te krijgen.
Zij zal zich, in tegenstelling tot haar neven, niet met Filips II verzoenen.

Christine was de echtgenote van de gouverneur van Doornik, Pierre de Melun, prins van Epinoy.
Doornik was de enige grote Waalse stad die zich niet met de koning had willen verzoenen en
een toevluchtsoord was geworden voor vele gevluchte calvinisten uit de streek. Via een
schijnmanoeuvre lokte Farnese de gouverneur weg uit Doornik om vervolgens de stad van de
buitenwereld af te sluiten. Christine de Lalaing nam de plaats in van haar man en zou de stad
met grote verbetenheid verdedigen. Dat dit grote indruk maakte op Farnese blijkt uit het feit dat
na de inname van de stad Christine en het garnizoen vrije aftocht kregen met inbegrip van hun
wapens en bezittingen.
Niettegenstaande zij een zus was van Emanuel-Filibert, halfzus van Filips de Lalaing63 en nicht
van Georges (Joris) de Lalaing, bleef Christine een overtuigde calviniste.

Sonia Dierickx

63

Hun gemeenschappelijke vader was Karel II de Lalaing.
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Doornik ontdekken, Bernard Desmaele e.a. Office du Tourisme; 2013
Oranje tegen Spanje, Edward De Maesschalck; Davidsfonds; 2015
Vredehandel, Adellijke en Habsburgse verzoeningspogingen tijdens de Nederlandse Opstand
(1564-1581); Violet Soen; Amsterdam University Press; 2012
Het “verraad’ van Rennenberg; Mars et Historia 15 (1981) 183-200; Zwitser, H.L.
De mentaliteit van de katholieke bevolking onder calvinistisch bewind (1577-1584), Tine
Mannaerts, masterproef; academiejaar 2008-2009
Van Dorestadum tot Waderlo, (St. Willibrord geland in Gravelines in Noord-Frankrijk), Albert
Delahaye
De Lage Landen tijdens de Duinkerke II transgressie, een witte vlek in onze geschiedenis. Dr.
W. Bruijnesteijn van Coppenraet
Madama, Margaretha van Oostenrijk, hertogin van Parma en Piacenza; Jane de Iongh;
Amsterdam 1965
Margaretha; Jan Siebelink; De Bezige Bij; 2004
De Tachtigjarige Oorlog in Spaanse ogen; Yolanda Rodriguez Pérez
Oorsprong van de naam “Van de Ghinste”; Website van historicus Johan Vandeghinste
De Standaard, 20-02-2008 “Byzantijns kruis is onschatbaar verlies voor Doornik”
De Redactie.be, “Kunstroof in de kathedraal van Doornik”

Aanbod Erfgoeduitstap Doornik op 2 oktober 2016
07.30u Vertrek aan de Pax, Dr. Versmissenstraat Hoogstraten
09.30u Koffie in de stad
10.00u Film “De gang van de tijd”, een historisch overzicht van Doornik (20
minuten)
10.30u Geleide stadswandeling
13.00u 3-gangen maaltijd in een historisch pand
15.00u Geleid bezoek aan de Onze Lieve Vrouw kathedraal en aan de
schatkamer
16.30u Einde van het programma en afsluitend drankje
19.00u Voorziene aankomst in Hoogstraten
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Pont des Trous over de Schelde in Doornik, een van de oudste nog bestaande versterkte
waterpoorten in Europa.

Erfgoeduitstap Doornik
Zondag 2 oktober 2016
Inschrijven vó ó r 15 september bij Benedikte Dewaele
e-mail: Benedikte.dewaele@telenet.be of 0476/25.34.17
é n door overschrijving van het bedrag van € 58 op
rekeningnummer BE59 8601 1434 8026 van vzw
Erfgoed Hoogstraten met vermelding “Doornik”.
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