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SintSint-Luciakapel
10-17 uur | Meersel 24
GESCHIEDENIS
Jan IV van Kuik, heer van Hoogstraten, liet in 1420 de kapel in Meersel bouwen. Ze werd toegewijd aan de
martelaren Sint-Lucia en Sint-Quirinus. Op 28 april 1421 werd de eerste mis opgedragen en werden de
beelden van de twee martelaren geplaatst. Om de kapel van inkomsten te voorzien stichtte Jan IV van Kuik
een eeuwigdurende cijns 1 op de watermolen van Meersel. De heer nodigde ook iedereen uit rentes ten
voordele van de kapel te stichten. De wekelijkse mis moest geschieden op een vrijdag. In 1438 werd de
kapelrij2 van de kapel verenigd met de O.-L.-V.-kapelrij van de Sint-Salvatorkerk van Meerle.3
In 1478 kreeg de kapel nog andere stichtingen, waardoor er inkomsten waren voor twee bijkomende
wekelijkse missen, namelijk op donderdag en zondag. In 1494 en later kwamen er nog stichtingen bij,
waardoor er ook op dinsdag en zaterdag wekelijks een mis gehouden werd: in totaal dus vijf missen per week.4

Het gehucht Meersel op het einde van de 18de eeuw (met de kapel als kruis aangeduid)
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Soort belasting.
Stichting in geld of goederen tot het doen lezen van een bepaald aantal (ziel)missen in een bepaalde kapel of aan een bepaald altaar. Een kapelrij
wordt in het moderne Nederlands ook wel kapelanie genoemd.
3 T. DE SMOLDER, De Sinte-Luciakapel te Meersel – Opbouw en Stichter. 1420, in: Jaarboek van Hoogstratens Oudheidkundige Kring, 1936, p.368371 en Acte de fondation d'une chapellenie en l'honneur de S. Quirin et de S. Lucie à Meersel, sous Meerle et en l'honneur de Notre-Dame, dans
l'église paroissiale de Meerle (Anvers), in: Analectes pour servir à l'Histoire Eccléssiatique de la Belgique, 1868, p.492-503.
4 J. ERNALSTEEN, De Ste. Luciakapel te Meersel - 1541-1542, in: Oudheid en Kunst, 1929, 1, p.22 en P.J. GOETSCHALCKX, Geschiedenis van het
Bisdom Antwerpen, IVe deel – Dekenij Hoogstraten, 1910, p.402-404.
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In 1541-1542 werd besloten tot herstel- en verbouwingswerken van de kapel.5 Aangezien de kapel niet over
de nodige financiële middelen beschikte, gaven vijf Meerselnaren volmachten aan twee personen om renten
op te nemen om het kruiswerk op te timmeren.6 Vermoedelijk werd toen de kapel uitgebreid met de huidige
kruisbeuk en koor. Deze twee bouwfasen zijn nu nog duidelijk af te lezen: het schip is lager dan het transept
en het koor en een bouwnaad in het metselwerk op de hoek van de westgevel met beide zijgevels verwijst
naar een aan het oude schip gebouwde westgevel, uitgevoerd in overeenstemming met de topgevels van het
transept.

Zicht vanuit de nabijgelegen
nabijgelegen boerderij op de kapel aan
aan het begin van de 20ste eeuw

In 1648, na het beëindigen van de 80-jarige oorlog, werd de Sint-Luciakapel een populaire bestemming voor
katholieken in de protestantse Noordelijke Nederlanden, meer bepaald uit de regio Ginneken, Rijsbergen,
Strijbeek en Ulvenhout. Ze kwamen er niet alleen naar de mis, maar lieten er ook hun kinderen dopen en
huwelijken afsluiten. Later nam het Kapucijnenklooster in Meersel-Dreef die rol op zich.7
Volgens bronnen uit 1710 bevond zich in de 17de eeuw rond de kapel een wal of gracht, dat dienst deed als
lokale schans. Op een bewaarde kaart uit 1710 door landmeter J. Van Halfe (zie p. 4) staat op een duidelijk
afgebakend perceel een kruiskerkje met klokkentoren, omgeven door een boomgaard met vooraan een
opvallend grote lindeboom. Ten noorden van de kapel loopt een pad naar het klooster aan de Dreef. In 17571774 werd het rieten dak vervangen door "schaliën". Een aankoop van 1789 wijst op de constructie van een
nieuw plafond en in de 19de eeuw werden diverse herstellingen aan het dak en stucplafond gedaan.8

5

J. ERNALSTEEN, De Ste. Luciakapel te Meersel - 1541-1542, in: Oudheid en Kunst, 1929, 1, p.25.
J. ERNALSTEEN, Meersel – Betimmeringen der St. Lucia-kapel (1420-1542), in: Jaarboek van Hoogstratens Oudheidkundige Kring, 1964, p.125130.
7 P.J. GOETSCHALCKX, Geschiedenis van het Bisdom Antwerpen, IVe deel – Dekenij Hoogstraten, 1910, p.418-419.
8 https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/46702 geraadpleegd 12/06/2019 - Sint-Luciakapel:bouwkundig element ID: 46702
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Kaart van 1710 door landmeter J. Van Halfe

Legende:
- A tot E:
E Grenspunten van het perceel van de kapel. Oude inwoners van Meersel getuigden in 1710 dat er zich een
aarden wal langs deze grenspunten bevond. Vermoedelijk deed de kapel dienst als verdedigingsschans tijdens de 80jarige oorlog (1568-1648). A en B waren de uiterste grenzen van het kerkhof van de kapel.
- 1, 2 en 3: Putten gemaakt om bomen in te planten. In putten 2 en 3 zat er heel diep zwarte aarde en stenen waaruit
de landmeter concludeerde dat hier de gracht rondom de schans liep.
- 4 en 5:
5 Fruitbomen, een koolhof (4) en een kruidentuin en bloemenhof (5). Deze waren aangelegd door heer Nicolaes
Dasseinius in een periode dat er geen missen meer waren in de kapel. Het gebruik van de grond werd toegestaan door
de pastoor en de kapelmeesters.
- 6: Hof dat gebruikt werd door de pachters van de graaf van Hoogstraten.
- 7: Huis van Fransiscus Hergstelmans.
- 8: Huis van Jan Peeters Snoeys, gelegen naast het pad naar het Kapucijnenklooster
- 9, 10 en 11:
11 Hoeves van de graaf van Hoogstraten. De processies op de kerkwijdingsdag, de feestdag van Sint-Quirinus
en op de feestdag Sint-Lucia liepen over de weg van punt A, langs de hoeves 9, 10 en 11,
11 naar het huis op punt 7 tot
uiteindelijk aan punt D.
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De kapel in het begin van de 20ste eeuw

De kapel van Meersel rond 18301830-1834 – Primitief kadaster
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In de jaren dertig van de 20ste eeuw was de kapel sterk vervallen. De wekelijkse mis was al gestopt rond 1890.
Het water sijpelde door het dak, de kunstwerken raakten beschadigd en het wemelde er van het ongedierte.
Ondanks oproepen nam niemand de broodnodige restauratie ter handen. Tot de gewezen pastoor van
Lembeke, E.H. Van Dun, zich vestigde in Meersel, zijn geboortestreek. Hij zou de kapel herstellen! Ondanks
de oorlog werd er in 1940 begonnen met de restauratie op eigen kosten. De restauratie gebeurde onder
leiding van professor Lemaire van de Universiteit Leuven. Op 13 juni 1941, de feestdag van Sint-Lucia, werd
de geslaagde restauratie plechtig gevierd. Om het behoud van de kapel te waarborgen werd een comité
opgericht, dat de kosten voor het onderhoud zoveel mogelijk zou opvangen. Ook werd een rijvereniging
opgericht, die sinds 1946 elk jaar hun paarden laat wijden aan de kapel.9 Tenslotte werd in 1953 het gebouw
beschermd als monument.

De kapel in de jaren ‘30

9

H. SCHRICKX, De teleurgang van de St. Luciakapel, maturiteitsproef Klein Seminarie Hoogstraten, 1975-1976, p.27 e.v..
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In de jaren ’70 zou het verval echter opnieuw intreden: zelfs het torentje moest worden afgebroken.
J. Verboven maakte van de schrijnende toestand een gedicht:

Hoe vervallen en verwaarloosd
Staat zij daar en treurt en schreit
Om vervlogen roem en luister
Uit den goeden ouden tijd.

Eenmaal toch was zij’t juweeltje
Van ons Vlaamschen kerkenbouw
Middenpunt van Christelijk leven
In ons Noorder-Kempengouw.

Met haar ingevallen daken,
Torentje dat vallende neigt
Lijkt zij op een ruïne, puinen
Waar men stil bij staat en … zwijgt!

Soms nog hoort men ’t klingelend klokje
Als een treurzang over ’t veld
Als men aan de vrome buren
’t Scheiden van een ziele meldt.

Droever nog stemt ons ’t aanschouwen
van ’t inwendig diep verval
Daar waar kunst en rijkdom praalden
Treden we als in een stal!

Oude brokkelende muren,
Wij verstaan Uw hard verwijt,
Maar wij wenschen dat gij spoedig
Weer het schoone kerkske zijt!

De vervallen kapel in de jaren ‘70
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Gelukkig werd in 1977-1981 de kapel toch gerestaureerd onder leiding van architect J. Van Boxel.

Paardenwijding in 2013 door pater Luk van het Kapucijnenklooster in MeerselMeersel-Dreef

Groepsfoto van de genodigden bij de inzegening
inzegening op 13 juli 1941. Naast de personaliteiten de familie Mertens en Schrickx en helemaal links
zittend E.H. Van Dun, aan wie de herstelling te danken is.
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Interieur
Interieur van de kapel (hoofdaltaar en preekstoel) voor de restauratie van 19771977-1981.

Exterieur van de kapel tijdens de restauratie

Zijgevel en dak van de kapel tijdens restauratie
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Krantenartikel uit 1936 over strowerkkunst met op de achtergrond de SintSint-Luciakapel
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WIE IS SINTSINT-LUCIA?
De legende verhaalt dat Sint-Lucia leefde in de tijd van de Romeinse keizer Diocletianus (regeerde 284-305).
Ze was de dochter van een Romeins burger in Syracuse, in het zuidoosten van Sicilië. Haar vader had ze al op
jonge leeftijd verloren. Nadat ze samen met haar moeder een hele nacht gebeden had bij het graf van SintAgatha, verscheen de heilige in een visioen aan Lucia. Haar moeder, die ziek was, genas op wonderbaarlijke
wijze. Sint-Agatha voorspelde dat Lucia de glorie van Syracuse zou worden.
Lucia werd door haar moeder uitgehuwelijkt aan een heidense man. Lucia zag dit als christelijke vrouw niet
zitten en overtuigde haar moeder om de bruidsschat te verdelen onder de armen. Lucia had Christus als
bruidegom gekozen en wilde
eeuwig maagd blijven. De beoogde
echtgenoot ging hier echter niet
mee akkoord en gaf Lucia aan bij de
overheid. Zoals alle onderdanen,
en dus ook christenen, moest ze
een offer brengen aan de heidense
Romeinse keizer. Ze weigerde en
werd
veroordeeld
tot
tewerkstelling in een bordeel. Op
wonderbaarlijke wijze bleken de
wachters haar echter niet te
kunnen afvoeren, ook niet nadat
men een ossenspan had ingezet.
Levend
verbranden
mislukte
eveneens. Daarop werd ze met
zwaardsteken om het leven
gebracht. De fatale wond zou zijn
toegebracht door met een zwaard
door haar hals te steken.
Een andere legende verhaalt hoe
Lucia haar ogen verloor. Eén versie
van dit verhaal is dat een heidense
minnaar naar haar hand dong. Hij
maakte haar een compliment over
haar mooie ogen, waarna ze haar
Reliekschrijn met borstbeeld van SintSint-Lucia
ogen uitstak en hem deze toezond
op een schaal met de boodschap haar verder met rust te laten. Op wonderbaarlijke wijze bleef ze echter in
staat te zien. In andere versies van de legende worden haar ogen uitgestoken bij haar marteldood. Beide
versies komen in heiligenlevens ouder dan de 14e eeuw niet voor en zijn daarom waarschijnlijk een latere
toevoeging.
Ze is de beschermheilige van elektriciens, prostituees en zieke kinderen. Ze wordt aangeroepen voor genezing
van slechtziendheid, halspijnen, blindheid en versterkte bloedingsneigingen.
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WIE IS SINTSINT-QUIRINUS?
Zijn levensverhaal is praktisch geheel gebaseerd op een legende. Het zou zich afspelen ten tijde van keizer
Hadrianus. Volgens de overlevering was Quirinus een Romeins tribuun en de gevangenisbewaker van de
heilige Alexander. Samen met zijn dochter Balbina zou Quirinus zich hebben bekeerd tot het christendom.
Tijdens de christenvervolgingen onder keizer Hadrianus werd Quirinus onthoofd en in de Praetextatuscatacomben aan de Via Appia in Rome bijgezet. De verering van Quirinus strekt zich voornamelijk uit over het
Rijnland, de Nederlanden en Noord-Frankrijk.
Loenhout is nog één van de weinige plaatsen waar de verering van Sint-Quirinus met een jaarlijkse processie
in stand wordt gehouden.

De verering van SintSint-Quirinus in Loenhout
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PLATTEGROND VAN DE KAPEL
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INTERIEUR: SCHILDERKUNST10
Het hoofdaltaar is gewijd aan Onze-Lieve-Vrouw, waarbij het altaarstuk de Tenhemelopneming of
Hemelvaart van Maria voorstelt. Het 18e eeuwse werk stelt de verrijzenis van Maria voor, welke ieder jaar op
15 augustus gevierd wordt. Deze feestdag gedenkt het overlijden en het opnemen van het lichaam en de ziel
van Maria in de hemel. Op het schilderij wordt Maria door engeltjes naar de hemel gedragen. Onder haar
kijken de apostelen in verwondering toe hoe zij verrijst.
Op de predella 11 (ca. 1634 – Vlaamse school) staan De Emmaüsgangers en Jezus verschijnt aan Maria
Magdalena afgebeeld. In het verhaal van de Emmaüsgangers verschijnt Jezus aan twee van zijn discipelen, die
het paasfeest in Emmaüs, een dorp in Judea, bezoeken. In het tweede tafereel verschijnt Jezus na zijn
verrijzenis aan Maria Magdalena als een tuinman. Wanneer Maria Magdalena hem herkent spreekt Jezus de
woorden Noli me tangere uit. Deze woorden zijn de Latijnse versie van het Griekse Μή μου ἅπτου (mē mou
haptou) wat zoveel betekent als klamp je niet aan Me vast. Jezus is namelijk verrezen en de band tussen hem
en zijn volgelingen kan niet langer fysiek zijn, maar moet een band zijn via het hart en het geloof.
1

Tenhemelopneming van Maria - hoofdaltaar

10
11

De nummers van de kunstwerken kan u terugvinden op de plattegrond van de kapel (pagina 14).
Voetstuk van een altaarstuk, vaak beschilderd met bijbelse taferelen.
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Christus en de Emmaüsgangers © KIK/IRPA

Jezus verschijnt aan Maria Magdalena: Noli me tangere
tangere © KIK/IRPA

2 Het noordelijke zijaltaar is gewijd aan de Heilige Quirinus. Het altaarstuk stelt de marteldood van de Heilige

Quirinus voor (ca. 1650). De Heilige Quirinus, een Romeinse tribuun, werd vermoord in opdracht van keizer
Hadrianus, omdat hij zich bekeerd had tot het christendom. Voor zijn dood kreeg Quirinus vreselijke
martelingen te verduren: zijn tong werd uitgerukt, zijn handen en voeten afgehakt en ten slotte werd hij
onthoofd. Het is dit tafereel dat wordt afgebeeld op het altaarstuk. Op de predella onder het schilderij staan
De boodschap van de engel Gabriël aan Maria en Aanbidding van de herders (ca. 1643 – Vlaamse school). Op
het eerste tafereel wordt de aartsengel Gabriël voorgesteld, die Maria de boodschap brengt dat zij door God
is uitverkoren om de moeder van zijn Zoon te worden. Op het tweede tafereel worden de herders voorgesteld
die een bezoek brengen aan de pasgeboren Jezus.

Altaar van de Heilige Quirinus

De marteldood van de Heilige Quirinus © KIK/IRPA
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De boodschap van de engel Gabriël aan Maria

Aanbidding van de herders

Het oorspronkelijke zuidelijke zijaltaar, dat nu verdwenen is, was gewijd aan de Heilige Lucia van Syracuse.
Wat er met het altaar is gebeurd, is voorlopig nog onbekend. Vermoedelijk werd deze in de jaren 1980
verwijderd. Het altaarstuk is echter wel bewaard gebleven en hangt nu aan de muur tegenover het altaar. Het
werk werd in 1765 vervaardigd door Cornelis van Ravels en stelt de Heilige Lucia voor met verwijzingen naar
haar marteldood. Volgens de overlevering trachtte men de Heilige Lucia op verschillende manieren om het
leven te brengen. Een van deze manieren was door haar levend te verbranden. Op het schilderij staat Lucia
op een brandstapel. De uiteindelijke doodsoorzaak zou een wonde in de hals zijn, welke werd toegebracht
met een zwaard. In haar hand houdt de heilige een palmtak, een verwijzing naar haar marteldood.

3

Het huidige zuidelijke zijaltaar,
zijaltaar, gewijd aan de Heilige Lucia
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H. Lucia van Syracuse – zuidelijk zijaltaar
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Interieur in 1936 met oorspronkelijk SintSint-Lucia altaar (rechts)

4 Op de kuip van de preekstoel staan vijf rondboogpaneeltjes afgebeeld, waarop Christus en de vier

evangelisten zijn voorgesteld: Johannes met de adelaar, Mattheus met de engel, Marcus met de leeuw en
Lucas met de os. De paneeltjes werden circa 1643 vervaardigd.

Rondboogpanelen van het preekgestoelte met v.l.n.r. Christus, Johannes (adelaar), Mattheus (engel), Marcus (leeuw) en Lucas (os)
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INTERIEUR: BEELDHOUWKUNST

1 Een eikenhouten Onze-Lieve-Vrouwebeeld met kind en twee engelen bekronen het hoofdaltaar

(eerste helft 15de eeuw).

Hoofdaltaar met beelden

Engel met toorts (links), Maria met Kind (centraal),
(centraal), engel met palmtak (rechts) © KIK/IRPA

2 Houten borstbeeld van de patroonheilige van de kapel: Heilige Quirinus (18de eeuw).

Noordelijke
Noordelijke zijaltaar van H. Quirinus

Borstbeeld van de Heilige Quirinus © KIK/IRPA
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3

Eikenhouten beeld van de Heilige Lucia van Syracuse bekroont het altaar van Sint-Lucia.

Oorspronkelijk altaar van SintSint-Lucia (nu verdwenen)
© KIK/IRPA

Oorspronkelijk beeld van StSt-Lucia bekroont het nieuwe altaar

5 Reliekhouder met buste van de Heilige Lucia van Syracuse (1767): beschilderd en verguld hout.
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6 Staakmadonna met Kind van beschilderd hout, bekleed met brokaat (kleding) en fluweel (mantel)

INTERIEUR: GLASRAMEN
7 Witte glas-in-loodramen. In het noordelijk transept zijn drie bewaard gebleven gekleurde fragmenten met
de bustes van Elisabeth van Culemborg en Antoon de Lalaing met hun wapenschild in de glasramen verwerkt
(1540-1555).
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Meerselmolen
10-17 uur | Dreef 2 (Meersel-Dreef)
GESCHIEDENIS
De eerste houten watermolen dateert van omstreeks 1382. Hij was eigendom van de heren van Hoogstraten.
Oorspronkelijk was de molen ingericht als slag- of oliemolen. Later werd de molen aangepast om ook graan
te kunnen vermalen.
Tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) liep de molen aanvankelijk geen al te grote schade op, maar de
molenaar ondervond wel hinder
van de oorlog. In 1602-1603,
bijvoorbeeld, werd het kasteel
van Hoogstraten maandenlang
bezet door muiters, die de Mark
afgedamden in de buurt van het
kasteel. Hierdoor kwam het
water niet meer tot in Meersel.
Daarnaast werd de molen ook
verschillende malen verwoest.
Zo werd de molen in 1621
grotendeels vernietigd.
In 1668 brandde de houten
molen helemaal af. Nadien werd
waarschijnlijk de eerste stenen
molen gebouwd. In 1809 werd de molen opnieuw door een brand vernield en herbouwd.
In de Franse tijd werd de molen in beslag genomen. Toen hij terug in het bezit was van de hertog van SalmSalm verkocht deze de molen in 1845 aan Josephus Rommens, een molenaar uit Wuustwezel.
In 1910 werd de molen opnieuw door brand getroffen en vrijwel geheel verwoest. De toenmalige eigenaar,
Victor Rommens, herbouwde en moderniseerde de molen tot de huidige turbinemolen, die nu een bijzonder
industrieel monument vormt. 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.
De molen werd zwaar beschadigd tijdens WO II. De oliemolen werd grotendeels vernietigd, maar de
graanmolen bleef intact.
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De oude verdwenen watermolen rond 1900

Verval en restauratie
Sinds de jaren '60 verminderde de economische waarde van de molen. Door het rechttrekken van de Mark
was de bedding ter hoogte van de molen nog slechts een zijtak en was het debiet sterk verminderd, waardoor
de molen minder krachtig kon werken. De toenmalige pachter, Louis Aerts, besliste in 1992 een punt te zetten
achter zijn activiteiten als molenaar.
In 1998 verkocht de toenmalige eigenaar, notaris André Rommens, de molen aan Hans Snel en Ans Groot. Zij
hebben de molen prachtig gerestaureerd. In een eerste fase herstelden ze het dak, het houtwerk en de zolder.
Vervolgens richtten ze een derde van het pand in als woongedeelte. Ook werd de maalinstallatie onder
handen genomen. Het koppel restaureerde de molen met veel respect voor het bestaande, waarbij
hedendaagse vormgeving mooi gecombineerd werd met industrieel erfgoed. Sinds de restauratie kan de
molen regelmatig bezichtigd worden en vinden er kunstexposities plaats in en rond de molen.
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Laermolen
10-16 uur | molenstraat 21
GESCHIEDENIS

De dubbele Laermolen aan het begin van de twintigste eeuw

In 1381 beloofde Jan IV van Kuik zijn molens in het Land van Hoogstraten enkel aan individuele pachters te
verpachten: niemand mocht dus meer dan één molen pachten. Zo was het ook voor de Laermolen die
vermoedelijk al ouder was. Oorspronkelijk was het enkel een graanmolen, maar later werd hij tot slagmolen
of oliemolen bestemd, voor het pletten van oliehoudende zaden. Jan van Kuik vormde in 1406 de molen
opnieuw tot graanmolen om. Vanaf 1468 werd de Laermolen terug een oliemolen. Gedurende de 15de, 16de
en 17de eeuw wisselde de functie van de molen meermaals.
De dubbele Laermolen aan
aan het begin van de 20ste eeuw
In de 18de eeuw werd de molen uitgebreid tot een dubbele molen. Op de ene oever stond de graanmolen en
op de andere oever bevond zich de oliemolen. De graanmolen werd vanaf de 18de eeuw echter vooral
gebruikt om schors te vermalen, wat gebruikt werd als looistof voor leerlooierijen.
De molen werd doorheen de tijd aan verschillende pachters verhuurd. Antoon II de Lalaing, de derde graaf
van Hoogstraten, kwam in 1568 in opstand tegen koning Filips II van Spanje. Daardoor werden al zijn
goederen, zijn kasteel, zijn molens, hoeven en landerijen verbeurd verklaard ten bate van de Spaanse koning.
Voortaan moesten alle pachthuren dus aan de Spaanse koning betaald worden. Na de Pacificatie van Gent op
8 november 1576 werd graaf Willem de Lalaing hersteld in het bezit van de eerder verbeurd verklaarde
goederen. Hierdoor kon ook de Laermolen opnieuw worden verpacht ten voordele van de graven van
Hoogstraten. Na een zware brand in 1586 bleef de molen lange tijd in puin liggen. Pas in 1613, tijdens het
Twaalfjarig Bestand, begon men de molen te herstellen. Reeds in 1620 merkte men echter op dat dit niet
goed gebeurd was. Zo was bijvoorbeeld de legbalk rot aan het uiteinde. Ook de brug over de Mark was
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onbruikbaar geworden. De 17de en 18de eeuw waren een periode van bloei voor de Laermolen, waarbij
vooral de oliemolen belangrijk was. In 1759 en 1774 werden nieuwe reparaties uitgevoerd aan de molen, op
kosten van de pachters.
Tijdens de Franse bezetting werden de eigendommen van de hertog, waaronder de Laermolen, opnieuw in
beslag genomen. Omwille van het economische belang van de molen werd deze echter tijdens het Franse
bewind ook onderhouden en hersteld. In 1802, tijdens het beheer van de Franse republiek, werden opnieuw
grote herstellingswerken uitgevoerd.
Na de Franse tijd kwam de molen
terug in het bezit van de hertog van
Salm-Salm, maar die verkocht de
molen en andere eigendommen in
1854 aan Jozef Lievens. Deze laatste
gaf de molen in pacht aan Corneel
van Roy en in 1859 aan Leonard Van
Gestel. In 1865 werd notaris A.J. de
Boungne eigenaar van de molen,
maar de pachters kregen het
moeilijker om hun brood te
verdienen aan de molen. In de 19de
eeuw werden geen grote werken
meer uitgevoerd. De oliemolen
verloor geleidelijk zijn belang door de
opkomst van grote oliefabrieken en
concurrentie van ingevoerde oliën. Ook het vermalen van schors werd minder vaak gevraagd aan de
molenaar, omdat leerlooierijen meer en meer op andere looistoffen overstapten. Daarom schakelde de
Laermolen op het einde van de 19de eeuw terug over op het malen van graan. Hierbij kreeg men echter
concurrentie van de veel krachtigere en efficiëntere windmolens. Eind 19de eeuw werd het duidelijk dat er
geen winstgevende toekomst meer was voor de Laermolen.
In 1913 kocht de gemeente Hoogstraten samen met Wortel en Rijkevorsel het sluisrecht van de molen. De
molen zelf, de hoeven en de stallingen kenden verschillende eigenaars. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd
de watermolen aangeslagen door de Duitsers. De molen en de bijhorende gebouwen geraakten in verval. De
hoeve en stallingen werden in 1937 afgebroken en de schuur ging in de jaren '80 tegen de grond. De
watermolen verviel tot een ruïne.
Vanaf 1995 werden onder impuls van de Hoogstratense Oudheidkundige Kring plannen gemaakt in verband
met de restauratie van de molen. In 2000 werd de vzw ‘De Laermolen’ opgericht en het restauratieproject
ging van start. Na enkele jaren voorbereidend werk werd in 2003-2004 de restauratie uitgevoerd.
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Tentoonstelling: Gekregen – Gekoesterd – Getoond
Een selectie uit 20 jaar schenkingen
14-17 uur | Stedelijk Museum Hoogstraten: Begijnhof 9
BENIEUWD WAT ER ALLEMAAL AAN EEN MUSEUM WORDT GESCHONKEN? VEEL!

In 1999, twintig jaar geleden, ging het vernieuwde Stedelijk Museum Hoogstraten open. De basis van de
museumcollectie was de collectie van de voormalige Hoogstratens Oudheidkundige Kring. In onze nieuwe
tentoonstelling wordt een selectie getoond van wat er in die twee decennia geschonken werd aan het
museum. Duizenden voorwerpen werden immers geschonken. Soms kleine voorwerpen zoals een oude foto
of bidprentje, maar ook grotere zoals een 18de eeuwse kledingkoffer van de graaf van Hoogstraten. Sommige
zaken zijn eeuwenoud zoals een 10.000 jaar oude bijl van vermoedelijk de eerste landbouwers in de streek of
een urne uit de 7de eeuw. Andere voorwerpen zijn jonger maar daarom niet minder belangrijk: denk maar aan
de typische Kempense mutsen of de schildersdoos van de Wortelse kunstenaar Jan Huet.
Dit en nog véél meer voorwerpen kan u komen bekijken in de tentoonstelling die loopt van 3 augustus tot en
met 22 december in het Stedelijk Museum Hoogstraten.

Meer info:
info
Stedelijk Museum Hoogstraten | Begijnhof 9 | 03 340 19 80 | museum@hoogstraten.be of via
www.hoogstraten.be/museum
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