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V

oorwoord

Terwijl we genieten van de laatste zomerdagen, blikken we in deze nieuwsbrief onder andere
terug op de Algemene Ledenvergadering 2017, twee boeiende lezingen, een gezellige geleide
wandeling en enkele andere activiteiten in het kader van onze vereniging. Bovendien kijken we
vooruit naar de Open Monumentendag op 10 september die voor ons alvast in het teken staat
van het jaarthema “Grenzeloos” en een bijhorend project dat reeds resultaten heeft opgeleverd.
Maar er zijn ook enkele minder positieve ontwikkelingen die onze aandacht vragen. We kunnen
immers niet stellen dat 2017 al een makkelijk jaar is geweest, niet voor ons Hoogstraats Erfgoed
maar ook niet voor Erfgoed Hoogstraten. Als een waardevol pand hier al niet uitbrand of door een
knullig aangepakte verbouwing instort dan wordt het wel doelbewust gesloopt of op een
onverantwoorde manier behandeld. Als kers op de (zure) taart wil het stadsbestuur bovendien en blijkbaar kost wat kost - komaf maken met een historisch en beeldbepalend gebouw pal in het
stadscentrum. Het OCMW heeft immers eind juli 2017 beslist om het voormalige rusthuis volledig
van de kaart te vegen en te vervangen door een nieuwbouw. Een harde keuze die leden van de
huidige coalitie waarschijnlijk reeds lang voordien hebben gemaakt, maar die men de afgelopen
maanden op allerlei manieren heeft proberen te verhullen. Dat dit een grote impact zal hebben op
één van de belangrijkste en mooiste toegangswegen tot onze stad staat als een paal boven water.
Vanuit Erfgoed Hoogstraten hebben we de omstreden aanpak van dit dossier met stijgende
verontwaardiging gevolgd en wat ons betreft kunnen ze de sloophamer best achterwege laten.
Tevens is er nieuws uit eigen huis. Patrick Melis stond in 2003 mee aan de wieg van Erfgoed
Hoogstraten, maar hij gaf aan in 2017 een punt te zetten achter zijn mandaat als bestuurder. Hij
is hiermee de laatste van de “stichters” die uit de Raad van Bestuur vertrekt en hierdoor valt de
huidige ploeg terug op drie. Ook dat is een gegeven dat mij zorgen baart.
Gelukkig kan ik deze inleiding afronden met enkele positieve noten. Op 21 mei - een stralende
zondag – waren we uitgenodigd voor de inhuldiging van de historische kapel op de site van het
woon- en zorgcentrum Stede Akkers als afronding van een grondige renovatie. Een project waar
ook onze vereniging een steentje toe heeft bijgedragen. Al zeker een flinke pluim voor het
Beschermcomité dat - ondanks een moeilijk parcours - dit ruim 130 jaar oude relict van het
voormalige Gasthuis eerst kon vrijwaren en vervolgens in ere kon herstellen, met hulp van nogal
wat verenigingen, bedrijven en individuele sponsors. Leuk om vast te stellen dat heel wat
Hoogstratenaren ook de meer verborgen parels uit ons lokale Erfgoed in hun hart dragen en willen
beschutten. Wat ons betreft is het Beschermcomité dus een sterke kandidaat voor de
Hoogstraatse Cultuurprijs 2017. Verder zitten we volop in de voorbereiding van onze
Erfgoeduitstap. Zet alvast zondag 22 oktober 2017 vast in uw agenda, voor o.a. een exclusief
bezoek aan de gerestaureerde Hofkamer in Antwerpen. Tenslotte kunnen we jullie eind dit jaar
het jaarboek 2018-2019 aanbieden dat weer enkele interessante thema’s uit het rijke verleden
van onze regio zal aansnijden. U hoort hier later meer over.
Francis Huijbrechts, voorzitter
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Algemene Vergadering EH 2017
Een bezinningsmoment
Algemeen
De Algemene Vergadering 2017 van vzw Erfgoed Hoogstraten werd op vrijdag 12 mei
georganiseerd in het Stedelijk Museum. De bijeenkomst begon om 19.30u met 11 effectieve leden
en 3 toegetreden leden. Bovendien gaf 1 effectief lid een volmacht aan de voorzitter omdat hij zelf
niet kon deelnemen. Aldus waren 12 van onze 16 effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd
op de AV en er kon dus rechtsgeldig gestemd worden.
De leden werden in naam van het bestuur verwelkomd door voorzitter Francis Huijbrechts. Hij
wees er op dat onze vereniging ook in 2016 is blijven ijveren voor diverse aspecten van ons lokale
erfgoed, dat werkingsjaar voornamelijk vanuit het bestuur en via onze vertegenwoordiging in de
Cultuurraad. Weliswaar met wisselend succes en regelmatig met nogal wat tegenwind, maar af
en toe toch ook met een schouderklopje. Op 7 oktober was de Projectgroep "Hoogstraten 1814"
zo bij de vijf laureaten die een speciale vermelding kregen in het kader van de uitreiking van de
Cultuurprijs van de Kempen. Als activiteiten voor onze leden noteren we voor 2016 o.a. de
Algemene Vergadering op 25 maart, de zomerlezing “Wulpse Wijven en Geile Gasten” van Ludo
Jongen op 11 juni, de najaarslezing “De Unie Van Hoogstraten” door Laura Danckaerts op 10
december en de grote erfgoeduitstap naar Doornik op 2 oktober.
We zagen ons evenwel genoodzaakt om in 2016 tevens enkele pijnpunten onder de aandacht te
brengen – zoals het verdwijnen van een aantal beschermde lindebomen in de Vrijheid - en enkele
bezwaarschriften in te dienen, o.a. tegen de sloop van een pand in Hoogstraten-centrum en het
kappen van typische bomenrijen in de ankerplaats rond het Gelmelslot in Wortel. Via de
cultuurraad werd door onze vzw bovendien een uitvoerige nota ingediend bij het stadsbestuur met
betrekking tot een aantal aandachtspunten i.v.m. het lokale erfgoed. Er werd zo verwezen naar
enkele incidenten met “ontoelaatbare ingrepen en/of regelrechte miskleunen” i.v.m.
bouwvergunningen, het restauratiedossier van de Sint-Catharinakerk, de controverse rond het
herbestemmen van het voormalige rusthuis, de aanslepende problematiek van de historische
voetwegen en “last but not least“ het uitblijven van een langetermijnvisie en een bijhorend beleid
op vlak van het onroerend erfgoed in onze stad. Bepaalde actoren blijven – al dan niet bewust –
de enorme meerwaarde negeren die ons erfgoed aan Hoogstraten biedt. Recente gebeurtenissen
en ontwikkelingen hebben immers aangetoond dat er in ons stadje op vlak van respect en zorg
voor ons erfgoed nog steeds veel werk aan de winkel is. Gelukkig staan we er niet alleen voor en
dus kregen samenwerkingsverbanden eveneens de nodige aandacht. Zo was er onze
ondersteuning van activiteiten van en uitwisseling met Halte Merlet, Natuurpunt Markvallei, Trage
Wegen Hoogstraten, het Beschermcomité Kapel van het Gasthuis en het Stedelijk Museum.
Penningmeester Benedikte Dewaele overliep daarna de jaarrekening 2016 en verduidelijkte waar
nodig. Nadat deze was goedgekeurd, ging zij over naar de begroting 2017.
Een toekomst voor Erfgoed Hoogstraten?
In naam van het bestuur sneed de voorzitter daarop een belangrijk aandachtspunt aan voor deze
bijeenkomst. Hij gaf aan dat er traditioneel tijdens de AV een stand van zaken wordt voorzien
vanuit de werkgroepen, maar dat konden we voor 2016 in feite niet doen. Op de keper beschouwd
hebben we thans een aantal werkgroepen die dat eigenlijk niet meer zijn en is er slechts een
handvol mensen volop actief in onze vzw.
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De Werkgroep “Bouwkundig Erfgoed” is de enige die het afgelopen werkingsjaar bij elkaar is
gekomen en dat dan slechts één keer. De WG “Op het Oorlogspad” heeft enkele activiteiten
ontplooid, o.a. de lesmodule voor de opleiding van streekgidsen en onze bijdrage tot het project
van de “Dutch Bears”, maar ook hun werking staat door omstandigheden op een laag pitje.
We kunnen stellen dat het zwaartepunt van EH momenteel nadrukkelijk ligt bij het bestuur
(voorbereiding en opvolging projecten en dossiers, bezwaarschriften, media-contacten, zetel in
cultuurraad,…). Een bestuur dat al enkele jaren de facto uit slechts drie personen bestaat en die
hun inzet voor Erfgoed Hoogstraten moeten combineren met een drukke job, een jong gezin en
andere prioriteiten. Tekenend is dat de bestuurders in 2016 maar zeven keer bij elkaar konden
komen. Gelukkig konden zij voor de organisatie van lezingen of uitstappen en het openhouden
van onze communicatiekanalen (nieuwsbrief, website,…) toch rekenen op Sonia Dierickx en Piet
Van Deun.
We mogen enerzijds zeker niet klagen over de opkomst bij onze activiteiten zoals lezingen en
uitstappen, maar het is anderzijds opvallend (en eigenlijk onhoudbaar) dat we met een bestand
van een 100-tal sympathisanten “draaien” op slechts een vijftal mensen…en dat terwijl er genoeg
uitdagingen zijn op alle terreinen van ons lokale erfgoed. We zijn ook niet bepaald een doorsnee
heemkring, met initiatieven die in vergelijkbare gemeenten ongezien zijn. Het nijpende tekort aan
bestuurders en actieve leden is iets waar veel verenigingen mee te kampen hebben en het zet
het goed functioneren op de helling. Naast de (tijds)druk op de resterende bestuurders werken bij
ons ook de vele procedureslagen en het slechts moeizaam bereiken van resultaten behoorlijk
demotiverend. Om dan nog te zwijgen over het gebrek aan steun - om niet te spreken van
tegenkanting - vanuit de lokale beleidsmakers. Bovendien blijft het vanuit de eigen achterban
doorgaans stil. Het bestuur zou heel graag zien dat er meer input en feedback komt vanuit de
eigen leden en andere bewoners van onze stad.
De voorzitter geeft aan dat hij dus niet alleen bezorgd is over het Hoogstraats Erfgoed, maar ook
over Erfgoed Hoogstraten. Op deze manier blijft het immers niet duren.
Vanuit de aanwezige leden kwamen verschillende reacties naar voren. Er werd onder andere mee
nagedacht over mogelijke oplossingen voor het probleem. Zo werd geopperd om eventueel de
werkgroepen te herschikken, meer projectmatig te werken. “Vivat Hoogstraten”, de Erfgoedprijs,
“Hoogstraten 1814” en de publicatie “Uit het leven gerukt” zijn daarvan heel geslaagde
voorbeelden. Daarnaast kan er meer ingezet worden op het oproepen tot doorgeven van relevante
ontwikkelingen en informatie en het vergroten van de betrokkenheid.
Tevens kwam de opmerking dat het niet vanzelfsprekend is om zich voluit te engageren voor EH,
aangezien onze vereniging een vrij activistische aanpak heeft en dat heeft wel eens tot de nodige
controverse en aanvaringen geleid. Dit schrikt veel mensen af om bij het bestuur te komen of zich
te engageren in een werkgroep. Een oplossing voor dit omstreden beeld van EH kan zijn om de
gewone man in de straat opnieuw aan te spreken door middel van een laagdrempelig project, dat
geschikter is voor een breder publiek. Een voorbeeld hiervan kan zijn om straatnamen meer in de
schijnwerpers te zetten door deze uit te leggen. Deze menselijke touch kan de fierheid voor de
culturele rijkdom van de eigen stad opnieuw aanzwengelen. Bovendien kan deze positieve
benadering en het meer in de kijker stellen van onze constructieve bijdragen (bv. de vernieuwing
van de dreef aan het Klein Seminarie en de kapel van het Gasthuis) de interesse verhogen in en
de drempel verlagen tot EH.
De voorzitter reageerde door te stellen dat het bestuur van de vzw zich zeker bewust is van deze
problematiek en dat wij ons steeds zo opbouwend mogelijk proberen op te stellen, maar dat is in
bepaalde, ontspoorde dossiers niet altijd zo vanzelfsprekend. We hebben de afgelopen jaren
immers vaak moeten vaststellen dat ons Hoogstraats Erfgoed een “waakhond” goed kan
gebruiken.
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De dualiteit tussen onze gesmaakte erfgoedactiviteiten in de brede zin en de meer omstreden
aanpak van specifieke mistoestanden heeft al vanaf het begin van onze vereniging een
spanningsveld gecreëerd, zowel intern als extern. Voor de ene gaan we soms te ver, voor de
andere net niet ver genoeg. Voor - bijvoorbeeld - activiteiten van “Op het Oorlogspad” kunnen we
veelal op waardering rekenen, maar bij “Bouwkundig Erfgoed” trappen we wel eens op lange
tenen. Kortweg kunnen we stellen dat nogal wat van de Hoogstratenaren vindt dat wij ons gewoon
niet te bemoeien hebben met verbouwingsplannen voor erfgoedpanden in privéhanden.
Bovendien worden we geconfronteerd met een steeds negatievere beeldvorming over onze vzw
die waarschijnlijk wordt gegenereerd door diegenen die wij – doorgaans terecht - tot de orde
moesten roepen.
Erfgoed Hoogstraten zal dus een moeilijke balans moeten blijven zoeken tussen wat noodzakelijk,
wenselijk en mogelijk is.
Wijziging statuten en afronding
Een ander aandachtspunt tijdens de AV was de bestuurdersproblematiek. In 2014 verlieten vier
leden om uiteenlopende redenen het bestuur. Door een beslissing van onze leden tijdens de
Algemene Vergadering 2014 werd het aantal bestuurders herleid tot vier en zij werden benoemd
voor een mandaat van zes jaar. Patrick Melis gaf evenwel aan dat hij zijn mandaat in 2017 ter
beschikking stelt. We gingen dus op zoek naar kandidaat-bestuursleden, maar tevergeefs. Artikel
15 van de statuten moest dus opnieuw aangepast worden, waardoor het bestuur thans wordt
herleid tot minstens drie leden.
Om de AV 2016 af te sluiten werd er verwezen naar enkele activiteiten die voorzien zijn in 2017.

Bene Dewaele tijdens de toelichting van de jaarrekening 2016 en de begroting 2017
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Lezingen Erfgoed Hoogstraten
Van lokaal natuurschoon naar bloedige broedertwisten
Biodiversiteit in de oude landbouw
Als bonus voor de Algemene Vergadering op 12 mei hadden we een gratis lezing
geprogrammeerd van Antoon van Tuijl uit buurgemeente Baarle. Deze bijeenkomst werd opgezet
midden in de tentoonstelling “Ferme Hoeve!” in het Stedelijk Museum en dat bood een geschikt
kader voor een boeiende avond met toch een wat andere invalshoek als wat we gewoonlijk
aanbieden vanuit onze vereniging.
Tijdens zijn uiteenzetting met heel wat beeldmateriaal schetste Antoon de impact van de mens en
in het bijzonder de landbouwers op de ontwikkeling van het landschap, de fauna en de flora in de
Kempen tot aan het begin van de 20ste eeuw.
Eeuwenlang zijn boeren de ruggengraat geweest van onze landelijke samenleving. Ze gingen aan
de slag op de akkercomplexen, in de hooilanden en op de heidevelden. Anno 2017 is hun aantal
ook in onze regio sterk teruggelopen, maar er zijn om ons heen nog heel wat sporen van hun
activiteiten uit heden en verleden aanwezig.
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Het verraad van Rennenberg
Op 24 juni stonden we nogmaals stil bij de woelige 80-jarige oorlog die veel impact heeft gehad
op onze streek. Deze keer belichtte de gerenommeerde historica Prof. Dr. Violet Soen (KU
Leuven) uitvoerig de verzoeningspogingen die er gedurende dit aanslepende conflict zijn geweest
en waarin verschillende leden van de familie de Lalaing hun rol speelden.
Op basis van archivalische en gedrukte bronnen bracht Violet Soen de redenen voor en de
mogelijkheden van de vredesonderhandelingen tijdens de beginjaren van de opstand in kaart.
Daarbij nam ze ons mee in het kleurrijke verhaal over het zogenaamde verraad van Georges (of
Joris) de Lalaing, graaf van Rennenberg en jongere broer van Antoon II de Lalaing, graaf van
Hoogstraten. Terwijl Antoon II als vooraanstaande katholieke edelman eind 1568 het leven liet in
dienst van Willem van Oranje en de opstand tegen de Spaanse koning Filips II, besloot Joris – na
heel wat wikken en wegen - van kamp te wisselen. Als stadhouder van de noordoostelijke
gewesten (Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel) kwam hij sowieso tussen verschillende
vuren terecht, met Calvinistische en katholieke fracties die hem steeds meer wantrouwden en de
troepen van de Spaanse hertog van Parma die langzaam maar zeker in opmars waren. Uiteindelijk
koos Georges de Lalaing in maart 1580 eieren voor zijn geld. Hij schaarde zich aan de kant van
de Spaanse koning en kon vrij snel een aantal steden inlijven. Dit gebeuren is in de Noordelijke
Nederlanden de geschiedenis ingegaan als “het verraad van Rennenberg”. Georges heeft er
overigens weinig voordeel uitgehaald. Hij bezweek immers in de zomer van 1581 aan een ziekte
na een mislukt beleg van de Staatse vesting Steenwijk. Zijn katholieke medestanders in de
Noordelijke Nederlanden zouden al helemaal aan het kortste eind trekken.

Joris van Lalaing, graaf van Rennenberg, werd geboren in Hoogstraten in 1536. Hij overleed in 1581 in
Groningen en kreeg er een laatste rustplaats in de imposante Martinikerk.
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Violet Soen ging tevens in op de vele facetten van dit ingrijpende conflict in de Nederlanden.
Belangrijke episodes als de Beeldenstorm van 1566 en de Pacificatie van Gent in 1576 konden in
dit boeiende verhaal natuurlijk niet ontbreken.

Uiteraard werd er ook stilgestaan bij de origine van dit ingrijpende conflict in de Lage Landen, nl.
de Reformatie en het vurige debat tussen katholieken en protestanten over de vraag of Maarten
Luther al dan niet veroordeeld moest worden over de stellingen die hij precies 500 jaar geleden
poneerde. Een half millennium na datum is er terecht hernieuwde aandacht voor deze hervormer
die de vinger op de zere plekken van de katholieke Kerk durfde leggen. De afwijzende reactie van
diezelfde Kerk en de onverzettelijkheid van Luther zullen uiteindelijk aan de basis liggen van het
schisma binnen de West-Europese Kerk, een schisma dat ook geëxporteerd werd naar de Nieuwe
Wereld. Zo werd de politieke en religieuze wereldkaart grondig hertekend in de eerste helft van
de zestiende eeuw, een erfenis die tot vandaag sporen trekt in religieuze en culturele discussies.
Noor Van Coillie
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Op het Oorlogspad
Enkele activiteiten in de kijker
Op 4 mei 2017 werd in Roosendaal onder grote belangstelling de documentaire “The Dutch Bears:
van Normandië tot Roosendaal” vertoond, gevolgd door de jaarlijkse herdenkingsplechtigheid
voor de vele lokale oorlogsslachtoffers. U zal zich mogelijk nog herinneren dat wij vorig jaar
ondersteuning hebben gegeven aan het initiatief van vier jonge Noord-Brabanders die - letterlijk in de voetsporen wilden volgen van onze Britse bevrijders in de herfst van 1944. Vanuit de regio
Turnhout dwars door de Noorderkempen tot in hun eigen stad. Het relaas van hun onderzoek/tocht
kon nu aan het brede publiek worden getoond en ook onze werkgroep was uitgenodigd op de
première.

Tevens waren enkele leden van "Op het Oorlogspad" op 27 mei aanwezig tijdens de ingetogen
Memorial Day op het Amerikaanse militaire kerkhof te Henri-Chapelle. Ze werden er vervoegd
door familieleden van sergeant Joe Schreppel, een gesneuvelde boordschutter van een B-17
bommenwerper die op 17 augustus 1943 boven de Noorderkempen uit de lucht werd geschoten.
Hun belager Leutnant Jorg Kiefner van Jagdgeschwader 26 werd later die dramatische dag
trouwens zelf neergehaald door Poolse piloten die vlogen bij de RAF. De Duitse jachtvlieger werd
daarbij ernstig gewond en landde aan zijn parachute bij de Hoogstraatsebaan in Sint-Lenaarts.
We stonden tijdens de Memorial Day tevens even stil bij de graven van enkele Timberwolves van
de 104 US Infantry Division die eind oktober 1944 omkwamen in ons grensgebied maar die
eigenlijk meteen na de gevechten naar de grote verzamelbegraafplaats bij Henri-Chapelle waren
overgebracht.
8

Erfgoed Hoogstraten – Nieuwsbrief september 2017

Onze luchtoorlog-expert Luc Cox tijdens de Memorial Day in gesprek met Justin Schreppel, achterneef van
de omgekomen Amerikaanse boordschutter. Justin heeft overigens zelf bij de Amerikaanse parachutisten
gediend.

De traditionele wandeling op de zondag van Wortel Kermis had dit jaar op 9 juli het Brandven in
het vizier. Vanuit de werkgroep gaf ikzelf daarbij een woordje uitleg over Wortel tijdens de Tweede
Wereldoorlog en meer in het bijzonder over de crash van Halifax LK865 in het Brandven op 28
mei 1944. Het was ideaal wandelweer en met een 25-tal geïnteresseerden zagen we ook een
mooie opkomst. Leuke dingen om te doen vanuit onze vereniging.

Er staan voor de werkgroep nog een aantal projecten op stapel, o.a. de inventarisatie van de
bestaande oorlogsmonumenten in onze stad op vraag van Erfgoed Noorderkempen en de
mogelijke oprichting van nieuwe monumenten rond incidenten tijdens de Tweede Wereldoorlog,
maar daar hoort u later meer over.
Francis Huijbrechts
Coördinator WG “Op het Oorlogspad”
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Brokaat & Fluweel
De garderobe van Antoon de Lalaing en Elisabeth van Culemborg
In het Stedelijk Museum Hoogstraten loopt van 5 augustus tot en met 22 december 2017 de
tentoonstelling: “Brokaat & Fluweel. De garderobe van Antoon de Lalaing (1480-1540) en
Elisabeth van Culemborg (1475-1555)”.
Het grafelijke echtpaar vertoefde in de hoogste Bourgondische kringen in de entourages van
Johanna van Castilië, Margaretha van Oostenrijk, Filips de Schone en Karel V. Het is dan ook niet
verwonderlijk dat al deze pracht en praal aan het hof zich vertaalde in een garderobe vol rijkelijke
kleding en kostbare stoffen.
De 16de eeuw brak definitief met het middeleeuwse wereldbeeld. De vernieuwingsgolf, die reeds
in de 15de eeuw begon, kwam tot volle bloei tijdens de 16de eeuw in alle facetten van het
maatschappelijke leven. Het humanisme en de renaissance kenden een hoogtepunt. Kenmerkend
voor deze periode is de verschuiving van het theocentrisme naar het antropocentrisme, waarin
niet godsdienst maar de mens centraal kwam te staan. Dit had zijn weerslag op vele domeinen,
zoals de wetenschap en de kunst. Terwijl de bouwkunst van de middeleeuwen nog verticaal
gericht was, naar God toe, vertaalde het groeiende zelfbewustzijn van de mens zich in
horizontaliteit. Ook in de mode werd deze verschuiving van verticaliteit naar horizontaliteit
merkbaar.
Waar in de middeleeuwen de nadruk nog lag op lange, slanke silhouetten, werd de 16de eeuw
gekenmerkt door breedte. Vooral de mannelijke kleding was spectaculair en viriel. Het decolleté
suggereerde een stoere nek, de schouders en de borstkas werden erg breed en zelfs de
geslachtsdelen werden benadrukt door een opzichtige buidel, die tegelijkertijd dienst deed als
opbergplaats voor een zakdoek of een beurs met geld. De vrouw daarentegen diende het
onderdanige sieraad van haar man te zijn. Ze schuwde elke overdrijving, haar kleding verborg
haar vrouwelijke vormen. Een metalen korset en een brede, kegelvormige hoepelrok moesten
kuisheid suggereren en maken haar tot het, letterlijk, onaantastbare bezit van haar man.
In de tentoonstelling wordt de pracht en praal van de adellijke kledij uit de eerste helft van de 16e
eeuw laag voor laag voor u onthuld. Deze rijk geïllustreerde tentoonstelling geeft u een uitgelezen
kans om de kleurrijke Hoogstraatse glasramen, de gedetailleerde wandtapijten uit de SintKatharinakerk, prachtig geïllustreerde prenten en gravures en de kledij die er op staat afgebeeld
van dichtbij te bewonderen. Bovendien neemt de inboedelbeschrijving in het testament van
Elisabeth van Culemborg u mee in de kostbare garderobe van het grafelijke echtpaar en hun
tijdgenoten.
Tot slot kan u genieten van het, zelden eerder vertoonde, 16de eeuws kerkelijke gewadenstel,
waarvan het fijne en kleurrijke zijdeborduurwerk volgens de overlevering door Elisabeth van
Culemborg zelf gemaakt zou zijn.
Voor meer informatie kan u terecht bij het Stedelijk Museum Hoogstraten (Begijnhof 9)
03 340 19 80
museum@hoogstraten.be
www.hoogstraten.be/museum
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We legden ons oor ook even te luisteren bij de kersverse museummedewerkster die de
tentoonstelling vorm heeft gegeven, onze eigen secretaris Noor Van Coillie: “Tijdens mijn
opleiding Kunstwetenschappen aan de KULeuven kwam ik reeds in contact met de kleurrijke
geschiedenis van de westerse mode: een vak dat al snel tot een van mijn favorieten uitgroeide.
Ook tijdens mijn opleiding tot textielrestaurator in Antwerpen was het graven in de
modegeschiedenis een belangrijk en zeer geliefd aspect. Wat de geschiedenis van de (westerse)
mode zo boeiend maakt, is dat elke periode zijn eigen typische en fascinerende kenmerken,
invloeden en verhalen heeft.
Toen het Stedelijk Museum mij vroeg of ik mee wilde werken aan de tentoonstelling over de 16e
eeuwse klederdracht van Antoon de Lalaing en Elisabeth van Culemborg, was het antwoord dan
ook snel gegeven. Zo begon de ontrafeling van de vele lagen textiel, waarmee het grafelijk
echtpaar getooid was.
Na mijn aanstelling door het museum als opvolger van Veerle Beernaert, kreeg ik dan ook de kans
om deze boeiende tentoonstelling, mijn allereerste, verder uit te bouwen samen met Leslie en
Piet.
De geschiedenis van het kostuum en de mode heeft mij altijd mateloos geboeid. Het was dan ook
een enorm fijne ervaring om mij te kunnen verdiepen in de kleerkast van twee illustere figuren
zoals Antoon I de Lalaing en Elisabeth van Culemborg.”
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Grenzeloos
Project aan de rand van het land
Zoals u weet staat 2017 in Hoogstraten in het teken van “Grenzeloos”. Dit jaarthema kreeg
ondertussen al een gevarieerde invulling, met o.a. theatervoorstellingen, concerten,
tentoonstellingen, zoektochten en een internationaal folklorefestival. Allerlei projecten belichten
hoe mensen grenzen ervaren, maar ook over hoe men er over heen kan kijken en hoe men
grenzen kan overstijgen.
Vanuit Erfgoed Hoogstraten hebben we bij de themajaren in onze stad met “Vivat Hooghstraeten”
(2010) en “Hoogstraten 1814” (2014) al tweemaal een heel belangrijke bijdrage geleverd en we
zagen het in de gegeven omstandigheden niet bepaald zitten om dit jaar opnieuw een grootschalig
project op te starten. Toch groeide het idee om ook dit themajaar mee een (bescheiden) invulling
te geven, met als invalshoek onze ligging aan de landsgrens.
Een staatsgrens met heel wat kronkels en geschiedenis
Hoogstraten heeft uiteraard nogal wat lopende meter geografische grenzen aangezien het als
middelste “bult” in de provincie Antwerpen aan drie zijden wordt omsloten door Nederland.
Deze staatsgrens werd hier in 1648 getrokken naar aanleiding van het Verdrag van Munster
waarmee definitief een einde kwam aan de 80-jarige Oorlog en dat had uiteraard heel wat
gevolgen. De Nederlanden vielen immers uiteen in een door de Spanje gedomineerd katholiek
zuiden en een republiek van op protestantse leest geschoeide provincies in het noorden. Heel wat
mensen uit het zuiden waren uitgeweken naar het noorden en lagen daar mee aan de basis van
een “Gouden Eeuw”. In de Zuidelijke Nederlanden ging het allemaal wat minder vlot. De regio
Hoogstraten lag ineens niet meer op een belangrijke handelsroute midden in het vrij welvarende
Hertogdom Brabant, maar kwam eigenlijk in een uithoek terecht. Contacten met buurgemeenten
“aan de andere kant” die eeuwenlang vanzelfsprekend waren geweest, verliepen moeizamer of al
zeker anders. Toch heeft dat nogal wat van onze voorouders niet belet om te gaan werken of een
lief te zoeken in het niet al te verre “buitenland”, dat - zeker wat Noord-Brabant betreft - vaak
opvallend weinig verschilt met onze eigen streek, maar waar toch andere accenten zijn gelegd.
Commiezen en co.
De grensligging heeft doorheen de jaren zeker bepaalde ontwikkelingen afgeremd, maar bood
tevens opportuniteiten. Onder meer voor legale handelspraktijken maar zeker ook voor
smokkelactiviteiten. Naargelang de staatsvorming zich verder ontwikkelde verschenen er in ons
grensgebied een categorie staatsambtenaren die weliswaar niet door iedereen met open armen
werden ontvangen, maar die ons toch de meest zichtbare sporen van onze grensligging hebben
nagelaten.
Er waren reeds douaniers actief in onze streek ten tijde van de Oostenrijkse Nederlanden (18de
eeuw), maar zeker ook in de Belgische context woonden en werkten er heel wat douaniers in
Hoogstraten en haar deelgemeenten. Om van het grote aantal smokkelaars nog te zwijgen! Naast
enkele veldbrigades en een controle in Hoogstraten-centrum waren er circa 1900 grensposten te
Strijbeek bij Meerle en in Meersel-Dreef. Dit laatste kantoortje maakte overigens deel uit van het
tramstation dat in 1899 werd opgericht langs de lijn Hoogstraten-Rijsbergen en dat werd in 2009
vastgesteld als bouwkundig erfgoed door de Vlaamse Gemeenschap.
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Ongetwijfeld één van de oudste grensgerelateerde foto’s uit onze regio. We zien van links naar rechts
Hein De Bie en zijn schoonbroer Kees Huybrechts met paard en kar voor het douanekantoor te Strijbeek
rond 1915. Kees was een ervaren smokkelaar die tijdens de Eerste Wereldoorlog o.a. brieven voor
Belgische frontsoldaten naar het neutrale Nederland overbracht. Hij verstopte die – door de Duitsers
verboden – correspondentie naar verluidt in het tuig van zijn trekpaarden.

Het pand in Strijbeek bestaat nog altijd, weliswaar met enkele verbouwingen en andere
bestemmingen. De voorgevel werd in 1993 trouwens getooid met het beeldje “De Douanier” om
na de openstelling van de Europese binnengrenzen toch iets vast te houden van het
grensverleden. De rol van Strijbeek als grenskantoor was overigens in de verdrukking gekomen
toen in 1972 het kantoor van Meer werd opgericht langs de pas aangelegde E10 (thans E19).
Begonnen met eerder beperkte bevoegdheden zou Meer uitgroeien tot één van de belangrijkste
grensovergangen in Europa. De uitbreiding van de Europese Unie en de nodige reorganisaties
deed de douaneformaliteiten echter geleidelijk afnemen en ook in Meer trokken de laatste
douaniers in mei 2015 de deur definitief achter zich dicht.
Eind dit jaar zal het overigens precies een kwart eeuw geleden zijn dat de binnengrenzen van de
EU werden afgeschaft en dat onze grensligging stilaan begon te vervagen…
Grens in woord en beeld
Een initiatief in het kader van “Grenzeloos” is voor ons dan ook het gericht verzamelen van
zaken die met het lokale grensleven te maken hebben. We denken daarbij aan krantenartikels of
beeldmateriaal, maar ook aan interviews met inwoners die op één of andere manier met de
grens te maken hadden (o.a. smokkelaars, douaniers, grensarbeiders, expediteurs,…). Als u
dus mensen kent in onze regio die in dit kader een interessant verhaal kunnen vertellen, kan u
ons dat laten weten via museum@hoogstraten.be. We werken daarvoor immers samen met het
Stedelijk Museum en intussen al met resultaat. Tot dusver hebben we een 80-tal interessante
foto’s mee helpen ontsluiten die in de collectie van het Stedelijk Museum werden opgenomen.
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Douanier Frans Verhoeven bij de controle van een personenauto tijdens de beginfase van het kantoor
Meer aan de E19 (circa 1972). Intussen is het gebied rond deze grensovergang uitgebouwd tot een
drukke bedrijvenzone.

Het gros van deze foto’s is afkomstig van Jan Lauryssen die - na enkele jaren gewerkt te
hebben in het entrepot te Antwerpen - terugkeerde naar zijn geboortestreek en vanaf 1972 tot
aan zijn dood in 1988 werkte bij de douane te Meer. Het zijn knappe en – niet onbelangrijk – vrij
goed gedocumenteerde foto’s die een beeld geven van grensactiviteiten van eind jaren 1960 tot
midden jaren 1980. Een periode en een gegeven waar we eigenlijk weinig bruikbaar
beeldmateriaal van hebben. Wij waren dan ook erg blij dat de familie van Jan toestemming gaf
om de dia’s te scannen en op die manier de beeldbank aan te vullen.

Douanier Jan Lauryssen op uitkijk langs de E19 te Meer in de jaren 1980.
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Open Monumentendag 2017
Een ander en heel concreet gegeven is een geleide wandeling die Erfgoed Hoogstraten speciaal
opzet voor de OMD. Er rest duidelijk nog genoeg grensgerelateerd patrimonium in onze streek
om delen daarvan naar aanleiding van de Open Monumentendag op 10 september 20017 in de
kijker te zetten. In samenwerking met de lokale VVV werd er door ons tussen Wortel en het
centrum van Hoogstraten een tocht uitgewerkt lang sporen van het lokale grensverleden en met
een ervaren gids. Zo zijn er natuurlijk nog heel wat aloude smokkelpaadjes te vinden, maar ook
de typische en vrij goed bewaard gebleven woningen voor douaniers en hun gezin die rond
1930 werden opgericht en enkele logementshuizen waar alleenstaande douaniers een kamer
konden huren. Men was indertijd als douanier immers verplicht om op de standplaats te wonen.
De douaniers zijn anno 2017 grotendeels uit het straatbeeld verdwenen, maar kijk uit, je weet
nooit of de commiezen je niet alsnog bij de lurven vatten.

Praktisch: we vertrekken op zondag 10 september 2017 om 14 uur te Worteldorp (pleintje
bij ’t Slot). Zodoende kan u eventueel in Hoogstraten tot daar de bus nemen (lijn 430). Het
wordt een gratis wandeling van een 5-tal kilometer die wordt afgerond op het Van
Aertselaerplein in Hoogstraten. Iedereen van harte welkom.
Francis Huijbrechts
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Open Monumentendag 2017
Programma zondag 10 september 2017

Kapel Klein Seminarie
10 - 17 UUR | VRIJHEID 234 |2320 HOOGSTRATEN
Ontdek deze prachtige art deco kapel in al zijn glorie!

Relicten van grenzenerfgoed
WANDELING MET GIDS | VERTREK WORTELDORP (’T SLOT) 14 UUR
5 km lang wandelen langs oude smokkelpaadjes, douanewoningen,
logementshuizen en andere overblijfselen van grensgebonden erfgoed onder leiding
van een deskundige gids

Sint-Katharinakerk
13 – 17 UUR | VRIJHEID 151 | 2320 HOOGSTRATEN

Meerselmolen
10 – 17 UUR | DREEF 2 | 2328 MEERLE

Laermolen
10 – 16 UUR | MOLENSTRAAT 21 | 2320 HOOGSTRATEN

Meer info over dit aanbod:
Stedelijk Museum Hoogstraten
Begijnhof 9 | 2320 Hoogstraten
museum@hoogstraten.be | 03 340 19 80
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