
Uitnodiging aan onze leden en overige belangstellenden voor onze volgende bijeenkomst op
dinsdag 9 oktober 2007 om 20.00 uur in Zaal de Adelaar, Baroniestraat 75 (tegenover de H.
Hartkerk) te Boxtel. Toon van Miert geeft een lezing met dia’s over Hoogstraten. 

Hoogstraten,
een oude stad in de Kempen.

Door  de  familiebanden  tussen  de  oude  adellijke  geslachten  van  Boxtel  en  Hoogstraten
werden onze Heilige Bloeddoeken in de 17e eeuw in Hoogstraten veiliggesteld.  Om eens
meer van Hoogstraten te weten te komen hebben we Toon van Miert uit Breda uitgenodigd.
Hij houdt zich al decennia lang met de Antwerpse Kempen en vooral Hoogstraten bezig.
Voor de pauze loopt hij  de geschiedenis van Hoogstraten met ons door en na de pauze
spreekt hij over het Hoogstraten van nu, over onderwijsinstellingen, religieuze objecten en
activiteiten  en  over  bijzondere  gebouwen.  Hij  heeft  tientallen  dia’s  om zijn  verhaal  te
ondersteunen. In 1883 schreef Antwerps letterkundige Max Rooses: 
“Hoogstraten is een aanzienlijk dorp in de Antwerpse Kempen. Inzake aantrekkelijkheid bezit het een
schone  kerk,  een  dikwijls  genoemd  bedelaarsgesticht,  en,  wat  niet  het  minst  van  al  is,  de
eigenaardigheid van buiten ’s Heren wegen te liggen. Ik geloof dat het de enige belangrijke gemeente
is, waarheen men zich uit Antwerpen nog per diligence begeeft en daar zij ongeveer acht uren van de

stad  ligt,  levert  een  rit  daarheen  nog  een
uitstekende  gelegenheid  om eens  van  nabij
kennis  te  maken  met  de  vervoersmiddelen
onzer  vaderen.  Reeds  lang  had  ik  de  lust
gevoeld om de geheimzinnige plaats, verloren
en verscholen in heidezand en mastebomen,
eens  te  bezoeken,  maar  om er  mij  te  laten
heenvoeren in het onogige vuile, rammelende
gevaarte, had ik, niettegenstaande mijn liefde
voor  oudheden,  geen  de  minste  zin.  Meer
prozaïek vormde ik het plan om per spoorweg
naar  Calmthout  te  rijden,  en van daar  per
rijtuig Hoogstraten te bereiken.”
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Foto uit: Bloedprocessies in Brabant, P. Margry

Tijden veranderen en dat is ook aan Hoogstraten goed te zien. Rooses deed er een halve dag
over om er te komen, nu raast de snelweg naar Antwerpen langs Hoogstraten en ben je er
vanuit Boxtel met de auto binnen een uurtje. De stad is ook geen geheimzinnige plaats meer
en de heidevelden en mastenbossen hebben plaats gemaakt voor akkers en weilanden. Al
meer dan een eeuw bezoeken heel veel toeristen Hoogstraten en dat is niet voor niks. De
Catharinakerk met de trotse toren en het stadhuis zijn juweeltjes; het begijnhof is uniek en
heeft  internationale  waardering  gekregen.  Prachtige  herenhuizen  getuigen  van  een
belangrijk verleden en de uitbundige buitens tonen aan dat de rijke Antwerpenaars en
Gentenaren door hadden dat het goed wonen was in de landelijke omgeving. Al een paar
eeuwen  is  Hoogstraten  een  onderwijsbolwerk  van  belang.  In  enorme  schoolcomplexen
volgen leerlingen onderwijs op alle niveaus. In de rijke historie van de stad speelden de
adellijke geslachten Van Kuik, De Lalaing en Salm-Salm een prominente rol. 

Mededelingen
 Volgende lezing op dinsdag 27 november om 20.00 uur: lezing Jan Franken over Sinterklaas

 Op 90-jarige leeftijd is overleden mevr. Rietje Bögemann. Zij is tientallen jaren lid geweest 
van onze heemkundekring en tot op hoge leeftijd bleef ze betrokken en ging ze mee met onze 
excursies. 

 Op 9 september hebben we met een volle bus een leerzaam én gezellig bezoek gebracht aan 
Aken. Digitale foto’s van die dag, die ook voor andere deelnemers leuk zijn, kunt u sturen 
naar onze webmaster: webmaster@heemkundeboxtel.nl . Hij zet de foto’s op onze website. 

 Op 29 en 30 september is op Landgoed Velder het Festival Levende Geschiedenis. Tijdens 
dit evenement kan het publiek kennismaken met allerlei aspecten van de geschiedenis. 
Honderden deelnemers laten zien hoe het leven er in vroegere tijden uitzag. Zij beelden 
diverse historische gevechten, kampementen en handelaars uit, van Romeinen tot 2e W.O., 
waarbij zij ook toelichting geven over de periode die zij uitbeelden. De toegang is € 9.00. 
www.levendegeschiedenis.com 

 Wat Was Waar is een leuke website als opvolger van de kadastrale website 
DeWoonomgeving. Kijk eens op http://watwaswaar.nl . 
Thuis in Brabant is dé website voor de Brabantse cultuurhistorie met kaarten, foto’s, verhalen, 
enz. www.thuisinbrabant.nl 
En kijkt u ook eens op www.UitinBrabant.nl 

 Secretaris & ledenadministratie: Hanneke Meulenaars-van der Eerden, Liempdseweg 3, 
5283 RB Boxtel, 0411-684586 secretaris@heemkundeboxtel.nl 
Penningmeester: Frans van Susante, 0411-678103, 
penningmeester@heemkundeboxtel.nl Contributie 20 euro op
rekeningnummer 3725764 t.n.v. Penningmeester Heemkundigekring,
Hendrik Verheeslaan 29, 5283 CP Boxtel of contant aan de
penningmeester. 
Website: www.heemkundeboxtel.nl 
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